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الو  ، هدحو بتاكلا  ةیلوؤسم  وھ  راكفأ  وأ  ءارآ  نم  باتكلا  اذھ  لخاد  دري  ام  لك 
. رادلل ةيريرحتلا  ةسایسلاو  تاھجوتلا  نع  ةرورضلاب  ربعي 



يلصألا ناونعلا 
رصم نم  نودروچ  فود  يدیل  لئاسر 

Lady Duff Gordon’s Letters from Egypt

نع ثيديریم  چروچل  ةمدقمو   ، سور تیناج  اھتنبا  تايركذ  عم 
نم لئاسر  : " َْيباتك مضتو  ماع 1902  ةروشنملا  ةيزیلجنإلا  ةعبطلا 
ةفاضإ عم  رصم 1875"،  نم  ةریخألا  لئاسرلا   " رصم 1865"،
اھدیفح اھردصأ  يتلا  ةریخألا  ةعبطلا  نم  ةصقانلا  لئاسرلا 
ةمجرتلا يھ  هذھ  نوكت  اذھبو  ماع 1969 . دلیف  رتوو  نودروچ 

. لئاسرلل ةلماكلا 



دیھمت

وأ نودروچ  فود  يسول  وأ  نودروچ  فود  يدیل  نع  انھ  ثدحتأ  نل 
اھنع ثدحتأ  نل   ، ةدالولا دنع  اھمسا  ناك  امك  ِنتسوأ " يسول  "
ناك فیكو  يزیلجنإلا  بدألا  خيرات  يف  ةمیظع  ةمجرتمو  ةبتاكك 
ةلیلقلا اھرمع  تاونس  نم  مغرلا  ىلع  بتكلا  نم  میظعلا  اھزاجنإ 

اھبتك يتلا  ةمدقملا  يف  ًایفاو  اھنع  ثيدحلا  نودجتسف   ،1821-1869
اھدعبو  ، ةعبطلا هذھل  ثيديریم  جوروج  يزیلجنإلا  يئاورلاو  رعاشلا 
ثدحتأس  . اھاركذ يف  اھتبتك  يتلا  سور  تیناج  اھتنبا  ةملك  يف 
روتكدلل باتك  ُلبق  نِم  ردص  دقل   . تاباطخلا وأ  لئاسرلاو  باتكلا  نع 
ناونعب ماع 1976  باتكلل  ةماعلا  ةيرصملا  ةئیھلا  نع  يكاخ  دمحأ 

رصم يف  نودروچ  فود  يسول  ةایح  رصم -  نم  لئاسر  "
فود يدیل  رصم -  نم  لئاسر   " باتك ماع 2012   ردصو  " 1862-1869
يحتف دمحم  دجام  ذاتسألل  رصم " تبحأ  يتلا  ةأرملا   .. نودروچ
اھدیفح اھردصأ  ةعبط  ىلع  يكاخ  دمحأ  َدمتعا د.  . روطس راد  نع 
ایفحص ناك  ةبسانملاب  وھو  ماع 1969،  دلیف  رتوو  نودروچ  رتسم 
شاعو دلُو   ، امھیلك نع  بتك  هلو  رصم  يفو  اسنرف  يف  ًالسارمو 
ةسارد وھ  يكاخ - دمحأل   - لوألا باتكلا  يتنس 1903-1987  نیب 

لثم اھیف  تدرو  ىربك  اياضق  لوح  اھل  ةمجرت  سیلو  لئاسرلل  ةمیق 
ةیسایسلاو ةيداصقالاو  ةیعامتجالا  ةایحلا  ةروصو  نيدلا  ةیضق 

. خلإ  .. ابوروأ فقومو  نیيرصملا  فقومو  تقولا  كلذ  مكحلا  ةسایسو 
نیثالثو ةئام  تزواج  يتلا  لئاسرلا  لكل  ةمجرت  سیل  يناثلا  باتكلا 

. ةلاسر
نم رثكأ  كانھ  ناك   .. باتكلل يتمجرت  ببس  وھ  كلذ  نكي  مل  نكل 

" بولكياسلا  " ناونعب ةياور  ةباتك  تیھنأ  تنك  يننأ  لوألا   ، ببس
ةداعلاك  - تسسحأو .. ، نآلا سنوت  يف  ينایلكسم  راد  نع  تردص 

نأ يف  تركف   . مدعو يلوح  غارفب  ةياور - ةباتك  نم  يھتنأ  نأ  دعب 
يف ةيزیلجنإ  بتكل  ضورُعب  موقأ  تنك  نیح  بابشلا  مايأ  ىلإ  دوعأ 
بتك ةثالث  تمجرت  لب   ، اھلوصف ضعب  مجرتأو  ةیبرعلا  فحصلا 



كلذ تنرتنإ  كانھ  نكت  ملو  ةدع  فحصب  لوصفلا  َةقرفتم  اھترشنو 
تعاضو  ، فحصلا ءامسأ  ىتح  ركذأ  دعأ  ملو  اھیلإ  دوعأل  تقولا 

ىلإ ناكم  نم  ةایحلا  يف  لاقتنالاو  نمزلا  عم  اھتامجرت  لوصأ  ينم 
كريديرفل يكيرمأ " دبع  تاركذم   " وھ طقف  ٌدحاو  ٌباتك   ، ناكم

ًالوصف هرشنأ  مل  يننأ  ُببسلا  ناكو  هب  ُتظفتحا  يذلا  سالجود 
" بوعشلا ةركاذ  ةلسلس   " يف توریب  يف  هترشن  لب   .. كانھ وأ  انھ 
. رصم يف  كلذ  دعب  مث  ةیبرعلا  ثاحبألا  ةسسؤم  نع  ماع 1989 
ال هسفن  تقولا  يفو   .. يلوح رظنأ  نأ  ديرأ  ال   " يسفنل تلق 
ىلإ جاتحأو  يحور  يفام  جرخ  دقل   ، ةديدج ةياور  بتكأ  نأ  عیطتسأ 
ىلإ دوعأ  ال  نذإ  اذامل   .. ةداعلاك ةديدج  ةياورل  داشتحالل  ٍتقو 

ةسئابلا ةایحلا  نعو  مدعلاو  غارفلا  نع  هب  ُلغشنأ  باتك  يأ  ةمجرت 
يلاس ةزيزعلا  ًةقيدصلا  يمامأ  ةفداصملا  ْتَعضو  ؟ ." يلوح نم 
َّيلع ْتَحَرتقا   ،" ةراَّصبلا  " ةنودم ةبحاصو  ةيرثألا  ةطشانلا  نامیلس 
ينبا اھاعري  يتلا  نیمسایلا " تیب   " رادل ٌدحأ  همجرتیل  باتكلا  اذھ 
تدرأ  . باتكلا انأ  مجرتأ  نأ  ُتررقو   .. اھتقو يف  ةفداصملا  تءاج   . دايز

نم رثكأ  باتكلا  يناكبأ  ؟  ثدح لھف   .. يلوح امع  اًریثك  هب  دعتبأ  نأ 
نیيرصملل ةطیسبلا  ةایحلا  ىرأ  انأو  ةعتملا  ةياغ  ينعتمأو  ةرم 

ذنم دعب  امیف  هاندقتفا  ام  وھو  نايدألا  نیب  بصعت  لك  نم  ةیلاخ 
ریثك يف  بئاغلا  ىرأ  انأو   .. يضاملا نرقلا  يف  ةنیعللا  تاینیعبسلا 

بعشلا هاناع  يذلا  رابجلا  ملظلا  نع  نیخرؤملاو  خيراتلا  بتك  نم 
انأو يناكبأ  لیعامسإ ! رینتسملا  يويدخلا  مكح   تحت  يرصملا 
دیبعلا  .. رابكلاو لافطألا  مدخلا  نم  ةقفدتملا  رعاشملا  ىرأ 
ةبحم ىرأ  انأو   . ةمیظعلا ةدیسلا  هذھب  عئارلا  مھقلعتو   .. رارحألاو
مھو ءامسلا  نانع  تغلب  يتلا  نودروچ  فود  يسولل  نیيرصملا 
يفو رصقألا  يف  جاجحلا  وبأ  يدیس  دلوم  يف  اھلجأ  نم  نولھتبي 
ىرأ انأو   ، يوانقلا میحرلا  دبع  يدیس  دلوم  لثم  دلاوملا  نم  هریغ 

نوفرتعي الو  ةایحلا  يف  مھل  اًذالم  ةدیسلا  هذھ  يف  نوري  نیيرصملا 
نويرصملا بحأ  فیك   . اھروص مظعأ  يف  ةیناسنإلل  ًاثوعبم  اھریغب 

يتلا يھ  اھنإ  ؛  ادج طیسب  ببسلا   .. بحلا اذھ  لك  ةدیسلا  هذھ 



ذإ ئفاد  دلب  يف  شیعت  نأ  ةحیصن  دعب  ارتلجنإ  نم  رصم  ىلإ  تءاج 
نأ دعب  رصم  ىلإ  تءاج   . تقولا كلذ  جالع  هل  نكي  ملو  لسلا  اھباصأ 
ملو حلاصلا  ءاجرلا  سأر  ةقطنم  يف  نوات  بیك  ىلإ  لبق  نم  تبھذ 
يف تنفدو  تیفوتو  ماع 1862  رصم  ىلإ  تءاج   . اھعم ةقفاوتم  نكت 
تیب  " يف رصقألا  يف  تنكس  تاونسلا  هذھ  لالخ  ماع 1869 . رصم 
ةرھاقلا ىلإ  هنم  لقتنت  تناكو  ةیسنرفلا  ةرافسلل  عباتلا  اسنرف "
ةبونلاو ناوسأ  ىلإ  اھتالحرب  كیھان   ، اًضيأ ندنل  ىلإو  ةيردنكسإلاو 
نوعاطلاو نیيرصملا  نیب  ةیشفتم  ضارمألا  ْتَدَجَو   . اھتدوعو
نیيرصملل ةمیكحلا  رودب  تماقف  تاناویحلا  نیب  ایشفتم  يرََقبلا 

مھايإ اھجالع  ناكو  اھریغو  وبرلاو  ايراتنسودلا  لثم  ضارمأ  نم 
نكل  .. ءابطأ كانھ  ناك  ؟  رصم يف  ءابطأ  كانھ  نكي  ملأ   .. باشعألاب
نوقثي ، ال  مھلتقیس هنأ  نوريو  ةموكحلا  بیبطب  نوقثي  نیيرصملا ال 
دیحولا ذقنملا  يھ  تراص  اذكھو   ، ةموكحلا لبق  نم  ءيش  يأب 
يتلا دالبلا  نم  اھریغو   .. ميدقلا اھمسا  ةبیط "  " وأ رصقألا  يف  مھل 

؟ كلذ لباقم  نويرصملا  لعفي  ناك  اذام   . اھیف اھتیص  عاذو  اھلوح 
.. ءيش لك  نم  ايادھ  نكل  ةمالسلاو  طقف  ةحصلاب  اھل  ءاعدلا  سیل 
وأ هنوكلمي  اوناكام  لكو  ریطفو  ضیبو  ةھكافو  رضخو  دبزو  محل 
ةردان تایصخشب  تقتلا  دقف  ءيش  لك  كلذ  نكي  ملو   .. هنولعفي

( جاجحلا وبأ  دجسم  ظعاو   ) جاجحلا وبأ  فسوي  خیشلا  لثم  مھنیب 
ظعولا بناج  ىلإو  رھزألا  يف  اًسراد  ناكو  اًماع  نیثالث  غلب  يذلا 

تایصخشو  ، ميركلا نآرقلل  اًملعمو  ةيزیلجنإلا  ةیلصنقلل  ًابتاك  ناك 
نم ةجرد  ىلع  تناكو  امج  ابح  نطولا  اذھ  تبحأ  ةریثك  ىرخأ 
نامثع روتكدلا  لثم   ، مارتحا ىصقأ  قحتسي  امب  ةفاقثلاو  ملعلا 
دلبلا خویش  نم  عمجو  يدنفأ  يلع  يشابمیكحلاو  میھاربإ 
هنع لوقي  يذلا  ينمرألا  كیب  نایكیكھو  ةدبابعلا  لئابق  خویشو 
امأ  . رصم يف  يفسویلا  ةعارز  لوخد  هیلإ  بسنُي  هنإ  يكاخ  دمحأ 

مھتبحأ دیبعلا  نم  ةیبِصو   .. مھسأر ىلع  ةوالحلا  وبأ  رمعف  اھمدخ 
ىلع نولمعي  نيذلا  اھتراحب  ىلع  ًالضف  ةلھذم  ةجرد  ىلإ  اھوبحأو 
حیشلا هلوقي  ام  أرقت  نیح  ةیبھد ."  " تكلتما نأ  دعب  اھتیبھد " "



كنأ ىرت  ةینيدلاو  ةیعامتجالا  اياضقلا  لك  يف  جاجحلا  وبأ  فسوي 
ةوافح باتكلا  يف   . يواطھطلا ةعافر  وأ  لوھجملا  نیسح  هط  مامأ 
ةریغصلا اھتادرفمل  ٍلاع  ينف  فصوو  ةيرصملا  ةعیبطلاب  ةعئار 

ام اياضق  باتكلا  يفو   .. اھریغو ةرامع  وأ  ةعارز   .. ةریبكلا اھرھاوظو 
بعشلا نإ  نولوقي  نم  ىلع  درت  يھف   .. فسألل اننیب  رجفنت  لازت 

بعش يأ  نكل  هدحو  وھ  سیل   ، معنب  .. اصعلاب الإ  رادي  ال  يرصملا 
متت ال  اصعلا  نومدختسي  نم  ماد  ام  اصعلاب  رادي  نأ  نكمي 
طابقالا نوبحي  نیملسملا ال  نإ  نولوقي  نم  ىلع  درت  مھتبساحم !
ةیحورلاو ةیقیقحلا  ةلدألا  مدقتو   .. هدھاشت ملو  هل  دوجو  اذھ ال  نأب 

. اھلئاسر يف  كيدي  نیب  اھارتس  ةيروطسأ  وأ  ةیعقاو  تاياكح  نم 
مدقتلا نمث  عفدي  نم  لثم   .. ریثكلا نع  تباغ  اياضق  انل  دسجتو 
يذلا ریقفلا  بعشلا  هنإ   .. لیعامسإ يويدخلا  هب  موقي  يذلا 
ةأرملاو لجرلا  ىلع   .. ءيش لك  ىلع  ةبیھر  بئارض  هیلع  تضرُف 
ىتحو ءارشلاو  عیبلاو  لمجلاو  ناصحلاو  رامحلاو  دالوألاو  رفخلاو 
ينبي نأ  لجأ  نم  نھلامجب  ةبيرضلا  تطبترا  يتاوللا  تارھاعلا 

نیحالفلا لعج  امم   ، يسنرفلا زارطلا  تاذ  ةيويدخلا  هتمصاع 
تناك هنأب  اولاق  نم  ىلع  درت   . دالبلا بارخلا  معيو  يضارألا  نورجھي 
دالبلل روتسد  وأ  باونلل  سلجم  ةماقإب  ةیطارقوميدلا  ةایحلا  ةيادب 
برضو بھنو  ةقرس  نم  سانلا  يف  هدونجو  يويدخلا  هلعفي  امب 
لاجرلا لمحو  ءاسنلا  نم  لماوحلا  نوطب  ریجفت  ىلإ  لصي  بيذعتو 

ًالضف ةيركسع  ةمدخ  وأ  اھریغو  ةانقلا  يف  ًةرخُس  لمعلا  ىلع 
. يرصملا ناسنإلا  نم  صخرأ  نكي  ملو   ، ةیجراخلا نويدلا  ىلع 

سكرشلا نم  بناجألل  تناك  لب  اھلھأل  رصم  نكت  مل  راصتخاب 
يتلا ةرھاقلا  يف  هلعفي  ناك  ام  لكو  ةيويدخلا  ةلئاعلاو  كارتألاو 
اوذالف فيرلا  لھأ  هنمث  عفد  ينارمع  مدقت  نم  ةيويدخلاب  تفرع 
اًرینتسم ابوروأ  هارت  يذلا  مكاحلا  اذھ  نإ  لوقت   . ءارحصلا ىلإ  رارفلاب 
نیيرصملا نأ  بجعلا  نمو   . اًدیج ًالبقتسم  هل  عقوتت  ملو  دالبلا  برخ 

يف مھتوص  نوكت  نأ  اھیلإ  نوبلطي  اھل  مھبح  مھلعج  نیسئایلا 
مكحتو ارتلجنإ  لخدتت  نأ  اھیلإ  نوبلطيو  لب   ، ةیبوروألا ةفاحصلا 



ةموكحلا نأ  فیطللاو   ، كارتألا ملظ  نم  بعشلا  ِصّلخُتو  رصم 
رباختلا ناكو  دیعصلا  لھأ  دحأ  ىلإ  جراخلا  عم  رباختلا  ةمھت  تھجو 

انھ اھفرعي  يتلا ال  دنھلا  اذامل   " ًةرخاس تلاقف   .. دنھلا عم  موعزملا 
هداق درمت  ثدح  امدنعو   ، !" ارتلجنإ وأ  اسنرف  اولوقي  مل  اذامل  دحأ !
رشابم فارشإب  هل  لیثم  بارخ ال  لح  بیطلا  دمحأ  همسا  شيورد 
تعیبو لماوحلا  ءاسنلا  نوطب  ترقُبو  تائملا  لتقف  يويدخلا  نم 
مھلتق متي  مل  نيذلا  لاجرلاب  جُزو  ةساخنلا  قاوسأ  يف  تایتفلا 

متو  ، نادوسلا يف  ولجوزاف "  " يف يفنملا  وأ  ًةرخس  لمعلا  يلإ 
اياحضلا نم  دادعألاو  مسالاب  انھ  اًعبط  ةروكذم  ةلماك  ىًرُق  بيرخت 

! اشابلا لاجرل  ةیلستلاب  هبشأ  تناك  يتلا  لتقلا  ةقيرطو 
تاداعلاو داصتقالاو  ةسایسلا  نع  اًدیعب   - باتكلا يفام  زربأ  نمو 

نیبو ينوعرفلا  لصألا  نیب  اًمئاد  طبرلا  اھتلواحم  ةیعامتجالا -
، ةیمالسإلا ةدیقعلا  نیبو  رصم  تلخد  نیح  ةیحیسملا  ةدیقعلا 

نییحیسملا نیسيدقلل  ٍتایلجت  نیملسملا  ءایلوألا  ىرت  يھف 
لعفت لب   ، ةميدقلا ةيرصملا  ةھلآلاو  نومآلو  ةاروتلا  يف  مھریغلو 
يف ةماھ  ةظوحلم  هذھ   . ةدحاو ةلاسرلاف   .. اًضيأ ءایبنألا  عم  كلذ 

قرشلا ةسارد  نإ   . هلبق امع  ةلصلا  َُّتبنُم  ءيش  الف  اھلئاسر 
نايدألاو تادابعلاو  اھثيدح  نم  ةریبك  ةحاسم  ذخأت  برغلاو 

نع اوبتك  نم  ىلع  ءاوضألا  يقلت  امك   .. تاياكحلاو ریطاسألاو 
فیكو نیفشتكملاو  ةلاحرلا  نم  ةصاخ  رصمو  ةماع  قرشلا 
اًدحأ ينثتست  الو  نیيرصملا  دض  نیبصعتم  اوناك  وأ  رومألا  اوحطس 
تاثعب ىلع  اًریثك  ثيدحلا  يتأي  امك   . نیل میلو  دراودإ  ریغ  ًابيرقت 
ينوزلیب لثم  ریھاشم  بناجأ  نیيرثأو  تقولا  كلذ  راثآلا  فاشتكا 

. اضيأ راثآلا  ةقرس  متت  تناك  فیكو   .. اشاب تیيرامو 
، عورأ ءاسنلا ال  نع  اھتاياكحو  ةنتاف  راغصلا  دیبعلا  نع  اھتاياكح  نإ 
ىلإ لصت  داكت  ةناكم  اًحورو - اًدسج   - ةيرصملا ةأرملا  لتحت   .. لجأ
تالفح وأ  اھسبالم  وأ  اھكولسل  اھفصو  يف  اھدنع  ةسادقلا  ةجرد 
ىرتس تاياكحلا  عمو    . تالفحلا يف  اھصقر  وأ  اھدسج  وأ  اھجاوز 

عم ثدحتت  نأ  تاظحل  يف  كل  نكميو  اًدسجم  ءيش  لك 



امك كبلق  يف  كرحتت  يھف   ، اھنع يھ  ثدحتت  يتلا  تایصخشلا 
. اھبلق يف  كرحتت  تناك 

رصمل ةیقیقحلا  ةایحلل  ةمیقلا  ةیلاع  ةیناسنإ  ةروص  لئاسرلا  هذھ 
مجرتأ نأ  تصرح  ينكل  برعلا "  " مھیمست يھ   . اضيأ نیيرصمللو 

اھیف ثدحتت  تناك  ةلیلق  تارقف  يف  الإ   ، يرصم ةملكب  يبرع  ةملك 
اثيدح وأ  رصم  اولخد  ذنم  مھیلع  برعلا  رثأو  دیعصلا  يف  لئابقلا  نع 

هب عتمتي  يتلا  ةباعدلا  حورو  مد  ةفخ  نم  باتكلا  ولخي  الو   ، اماع
بناجلا ريوصت  نم  ولخي  ال  امك   ، اًضيأ يھ  اھب  تعتمتو  نويرصملا 
لئاسرلا هذھ   . ةایحلل نیيرصملا  مھف  نم  يلایخلاو  يروطسألا 

ىلع اھیف  ُتدمتعا  ةلماك  انھ  نیثالثلاو  ةئاملا  تزواجت  يتلا 
تلمش يتلاو  ماع 1902  تردص  يتلا  ىلوألا   ، مدقألا ةعبطلا 
لئاسرلا و" ماع 1865،  رصم " نم  لئاسر  : " امھ نیتقباس  نیتعبط 
ةعبطلا هذھ  ىلإ  عوجرلا  نأ  تيأرو  ماع 1875 . رصم " نم  ةریخألا 

اھنم لوألا  باتكلاو  اھتنبا  لِبق  نم  ةروشنم  اھنأل  لضفألا  وھ 
لئاسرلا لامكتسا  ىلع  تصرح  دقلو   .. اھتبتاك ةایح  يف  روشنم 

يتلا دلیفرتوو  نودروچ  اھدیفح  ةعبط  اھنیب  ةعبط  نم  رثكأ  نم 
ًالثم تظحال  دقلو   ، كيدي نیب  اھلك  نوكت  ىتح  ماع 1969  اھرشن 
اھضعب لصفو  اھضعب  ىلإ  لئاسرلا  ضعب  مض  هنأ  اھدیفح  ةعبط  يف 

انأ أشأ  مل   . لئاسرلا نومضمل  ًاناونع  دجي  نأ  ًاینعم  ناك   . ضعب نع 
بتكلا يف  ترشن  امك  اھتمجرتو   ، ناونع يف  لئاسرلا  صخلأ  نأ 
قلعتي اھضعب  لئاسر  يھ  اھدیفح  هفاضأ  ام   . تلق امك  ىلوألا 

لك عمجأ  مل  اذامل   . اھيدافت ىلوألا  تاعبطلا  ترثآ  ةيرسأ  ثادحأب 
امك اھتدرأ  ينأل  ؟  اھدیفح لعف  امك  ناونع  تحت  لئاسرلا  نم  ددع 
ىنعم يأ  ىلإ  ءيراقلا  ذخآ  ال  ىتح  نمزلا  يف  ةعباتتم  اھتبتك 

دق  . نودروچ فود  يسول  اھتبتك  امك  ةلاحلا  شیعي  هكرتأو  رشابم 
. يبنجألا ءيراقلل  اًدیفم  اھدیفح  هلعف  ام  نوكي 

لئاسرلا أرقت  مث  لئاسرلا  ةبحاص  يھ  نم  فرعتل  ككرتأ  نأ  لبقو 
ام ىلع  ةلثمأ  انھ  ِطعأ  مل  يننإ  كل  لوقأ   .. نیيرصملاو رصم  فرعتل 
يف ثيدحلا  لیطأ  نأ  ديرأ  الو  لئاسرلا  يف  كيدي  نیب  اھنأل  لوقأ 



دجت دق  ًانایحأ  كنأب  هونأ  نأ  بحأو  كيدي  نیب  عئارلا  زنكلاف  ةمدقملا 
اھجوز ىلإ  بتكت  اھنأ  ببسلاو  لئاسرلا  هتلمح  ام  ضعب  يف  اًراركت 
اھتنبا وأ  سيروم  اھنبا  وأ  سور  تیناج  اھتنبال  ًالیلقو  اھمأ  ىلإو 
يكحت اھدجتف  ىرخأو  ةلاسر  نیب  ًاليوط  تقولا  نوكي  الو   ، ينير

ىلع اًصرح  لئاسرلا  راصتخاب  ركفأ  ملو   ، ةرم نم  رثكأ  ةرھاظلا  نع 
سكعتل لوقن - امك  ينعي  اھلبعب   - يھ اھتبتك  امك  ةلماك  نوكت  نأ 

دقل  " ثيديریم چروچ  اھنع  لاق   . اھنزحو اھحرف   .. تناك امك  اھحور 
ةلھس ةمجرتلا  نوكت  نأ  تلواح  مث  نمو   ،" ملكتت تناك  امك  َْتبتك 
ظافحلا ىلع  تصرح  ام  ردقب  ریبعتلا  يف  نایبلا  ءارو  ِشمأ  ملو 

امك ْتبتك  يتلا  يھ  تلعف  امك  ةباتكلا  قرط  لھسأب  ةروصلا  ىلع 
عمجت لئاسرلا  هذھ  نم  اھب  جرختس  يتلا  ةعتملا  نإ   . ملكتت تناك 
تاردق اھيدلف   ، ةفرعملاو ركفلا  ةقدو  نفلا  ةعتمو  يكحلا  ةعتم  نیب 

نیيرصملل مھفلا  ةعتمو  حاورألاو  ناكملل  ريوصتلا  ىلع  ةعئار 
ةساردلا نم  خيراتو  حارتأو  حارفأ  نم  مھب  لحي  امو  مھتاداعو 

يھ يحور  ىلع  لئاسرلا  بعصأ  تناك  دقل  برغلاو .  قرشلل 
ىلع ةعئار  ةوق  يدبتو  توملا  نم  برتقت  يھو  ةریخألا  اھلئاسر 
اھلوح نمل  هل  لیثم  ابحو ال  ةموتحملا  ةياھنلاب  اًقیمع  ًاناميإو  ةایحلا 
تناك مك   ، ملاعلا نعو  لب  اھلھأ  نع  مھب  تنغتسا  نیيرصم  نم 
امب ةريدج  تناك  مكو  نودروچ  فود  يسول  ةدیسلا  هذھ  ةمیظع 

".. ةشوشبلا  " نیثولملا ریغ  ءاطسبلا  نويرصملا  هب  اھبقل 
". رون ىلع  رون  ".." تسلا ".. " ةخیشلا "

تاروثو ماكحلا  رھق  نم  اھتایلجت  لكب  رصم   .. رصم ىلإ  نآلاو 
رصم  .. نیفورعملاو نیلوھجملا  اھئامظعب  رصم   .. هربصو بعشلا 
ءایبنألاو ةھلآلاو  سئانكلاو  دجاسملاو  ءارحصلاو  لینلاو  ضرألا 

.. رمقلاو سمشلاو  تارشحلاو  رویطلاو  نايدولاو  لابجلاو  عرزلاو 
رابج لك  نم  ةرخاس  ءامسلل  اھھجو  عفرت  خيراتلا  لاوط  يتلا  رصم 

. رورغ لّاطب  لك  الإ  اھھركي  يتلا ال  رصم   .. میثأ
[1] دیجملا دبع  میھاربإ 



ةمدقملا
ثيديریم چروچ 

دقل  .. اھتیصخشل لخدم  ةباثمب  نودروچ  فود  ةدیسلا  لئاسر 
لئاسرلا ةمس  اًمئاد  تسیل  هذھو   ، ملكتت تناك  امك  تبتك 

نيذلا ءارقلا  نإ   . كلذل ةیمسر  ةلآ  درجم  انھ  ملقلاف   ، ةصاخلا
مل ةماعلا  ةبطاخمل  اھنأ  نودكأتیس  ام  ناعرس  َرثكأ  اھتوص  نوداتعي 
عیمج قیفصتب  زوفلل  اًعاقيإ  تعنطصا  الو   ، اھلئاسرل ةكبح  عضت 
لوقت نأو   ، ءارطإلا يف  ةبغرلا  اھكلمتت  نأ  نكمي  كلذ  عمو   ، نییبروألا

ریغ هب  ساسحإلا  مدع  نإ  كلذ  ىلع  بترتي  يذلا  رورغلا  نع 
. يناسنإ

لقعلا اھیبأ  نع  تثرو  دقل   . ةعیبطلا لاح  ناسل  اھحور  ةفخ  تناك 
ىلع لمحت  امك  اھسفن  ىلع  لمحتل  اھریمض  اھذخأو  نزتملا 
ناك امدنع  ؟ " اًریثك لضفأ  نحن  لھ   " اھلاؤس ناك  مث  نمو   ، ملاعلا

" ةتوج  " سردت مل  اھنإ   . ةراملا مامأ  راوطألا  بيرغ  صخش  موحي 
لك نع  ذوبنم  ماع  لكشب  وھ  يذلا  ادج  جذاسلا  قولخملا  الو   . اًثبع
تناك اًمئادو   ، اھنم حماست  ةملك  ىلع  لوصحلا  ىلإ  رقتفا  ةقفش 

. اھتنازخ يف  ناك  اًضيأ  رییلوم  نأل  كحضلل  ةرورض  كانھ 
نم ةنیكسملا  حاورألل  ةعداخ  ُّطق  نكت  ملو  عیمجلل  اًعجرم  تناك 

سؤبلا نع  مھتاياكح  تناك  نيذلا  نیملسملاو  نییحیسملا 
ًایلجت نويرصملا  اھیف  دجو  دقل   . ةقيدصك مھتمدخل  اھكرحت  ملظلاو 
رخاسلا رخآلا  بناجلا  ىلإ  ةفاضإلاب  اھل  ةروص  هذھو   ، ةیناسنإلل

. جاعزنالا لھس 
مھل اھتيؤر  نأ  نم  مغرلا  ىلعو   ، لینلا لھأ  حوضوب  ْتلمأت  دقل 
تناكو  ، ةقیمع اياطخ  طسو  نوشیعي  مھتأر   .. ةیفطاع تناك 

وھ هیلع  مھ  ام  ببسف   ، مھكولسل يفسلف  ریسفت  يف  اھتداعس 
. لضفألا ناكملا  يف  اوسیل  مھنأ 

اھدلبل ربكألا  لمعلا  وھ  مھلجأ  نم  هب  تماق  يذلا  لمعلا  ناك  دقل 
ىلع ًاناھرب  ةدماجلا  ضرألا  قوف  ةشعترملا  تاقولخملا  هذھ  حنمب 



ةقیقرلا مھتقيدص  نوكت  نأ  نكمي  ةیحیسم  ةيزیلجنإ  ةأرما  نأ 
ةيوقلا ةقثلا  مدع  ةلاح  نم  مغرلا  ىلع  مھل  موؤرلا  مألاو   ، ةعفانلا

. ةنايدلا يفلتخمب  وأ  بناجألاب 
ءوس اياحض  لك  عم  اھردص  يف  اًعيرس  ظقیتسي  فطاعتلا  ناك 
دنع رشلا  روذج  ةفرعم  لب  كلذ  ءارو  لھاستلا  نكي  ملو   ، ظحلا

عمتجملا ةوسقو  ةاغطلا  ماكحلا  ةھجاوم  يفو  نیبرخملاو  ةانجلا 
ءاطسبلا ةلوطب  تناك  تقو  يف  ةحوتفم  برح  يف  تناك   ، ةعئاشلا

. ةعئاش ریغ  نیفعضتسملا  وأ 
نزتملا ركفلا  يف  ةدحولا  تناك  شاقنلل  ةریثملا  ءایشألا  لك  يفو 

، ةقفشلا رعاشم  ناضیفل  قيرطلا  حتفت  ةحضاو  يحلا  بلقلا  عم 
تناك  . ةدعاسملا يف  اھفدھ  قیقحتل  ةیلمع  سیياقم  اھل  تناك 
لمعل عومجلا  وأ  ةاغطلا  كيرحت  يف  ةفطاعلا  مادختسا  يف  كشت 

تاباطخلاب قثت  ال  تناك   .. كلذ نم  رثكأ   ، هلمع دارملا  ءيشلا 
نأب ةنمؤم   ، ةیبدألا وأ  ةیعرشلا  وأ  ةیناملربلا  ةھكنلا  تاذو  ةیغالبلا 

، ةحیحصلا يھو  ةیضق  يأ  يف  ةَِعنقملا  يھ  ةحضاولا  قئاقحلا 
لھ  . فیعضلا صخشلل  ءاطغ  اھنوكل  كش  لحم  ةغالبلا  كلت  نأو 

؟ ةعرسب رانلا  دقوي  وأ  بویعلا  ففخي  اذھ 
ةفطاعلل ةیبذاج  كانھ  نوكت  ديدشلا  حاحلإلا  تالاح  يف  طقف 
ریبعتلا ىلع  ُّطَق  َربجُت  مل  اذكھو   ، دحاو مویل  بسكلا  ةمیقب  ةصاخلا 
لاعفنا ةلاح  يف  نوكت  دق  اھرعاشم  نأ  نم  مغرلا  ىلع   ، اھيأر نع 

. يبدألا نفلاو  سحلا  كلتمت  اھنأ  امك 
ىري دلبلا  اذھ  يف  و" لینلا  يلاعأ  يف  اھتیب  نم  بتكت  اھنإ 
نم ةجرد  يأ  نم  رثكأ  ةعیبطلا  يلجت  لیمج  وھ  مك  صخشلا 

اھداعتباب اھنإ  نینانفلا ." لضفأ  تاحول  يف  ضماغلا  ينفلا  ریبعتلا 
مل امك  طابقألاو  نیيرصملا  عقاو  انل  تروص   ، يبدألا قيوزتلا  نع 

. بولقلا سملي  يذلا  عنطصملا  ریغ  اھبولسأب  لبق  نم  اھریغ  لعفي 
نوعملي مھلعجت  يك  اھفراعم  ىلع  بھذلا  قاروأ  يفضت  نكت  ملف 

لالخ نمف   ،[2] هینیفیس يد  مادم  نع  لوبلاو  ساروھ  لوقي  امك 
لوقعم لكشب  عمال  قيربب  لخادلا  نم  نوعملي  لعفلاب  اوناك  اھتاباتك 



يف يلاغت  نكت  مل   ، بھذلا ءافضإ  نم  ةیقادصم  رثكأو  ظحالملل 
. تایصخشلا لیمجت 

، ظوحلم ریثأت  جاتنإل  ًابجاو  نوكت  نیح  لیضفتلا  غیص  هركت  تناك 
لاحلا وھ  امك   - هب عتمتست  نأ  نكمي  يذلا  يبدألا  ءادألا  نكي  ملو 

، ةوقب اھتیصخش  مھوعدت  ةأرما  ريوصت  يف  ةوقب  رثؤي  انم - ٍّيأ  عم 
عون وھو   - حيدملا نم  ةلمج  ةءارق  نإ   . باقلألا نم  يوقأ  اھتيدرفف 
اياوز كيرحت  يف  كلذ  لشف  اذإو   ، اھتعلط دمجي  ةغلابملا - نم  عئاش 
ىلع يدیموكلا  لظلا  رھظُت  رمألا  يف  ةریبكلا  ةقیقحلاف  اھیتفش 

يناسنإلا حيدملا  نكسي  يذلا  ناطیشلا  كلذ   . فلخلا نم  رادجلا 
. براجتلاو ةزيرغلا  نم  كولس  نم  هانبتت  امب  هدص  مت 

اھنكمي ال  اھنأ  اھنم  نیبيرقلا  لكل  اًفورعم  ناك  اھیلإ  ةبسنلاب 
نم مغرلا  ىلعو   ، ءيش نم  للقت  نیح  ةقر  نود  وأ  اًفيز  حيدملا 

دیجمتلا ىلإ  اھدودح  جراخ  اھبذجي  دق  ةھاكفلل  مئادلا  بعللاف  كلذ 
.. ءایشألا وأ  لاجرلا  نع  تاھافتلا  تتشتت  نیح  نكل   ، لیلقتلا وأ 

تاملكلا بلطتي  كلذ  ناك  ينالقعلا  رصبتلا  مامأ  زجاوحلا  عضوتو 
ةطابرو ةطلُسلا  هبشي  امب  اھقطنت  نأ  عیطتست  يتلا  ةریبكلا 

. شأجلا
ةرشب قوف  ءادوس  بجاوح   .. اعشم اھلامج  ناك  اھبابش  يف 

، ةینانوي ةلالس  حمالمو  ينامور  لجر  سأر  لثم  سأرو  ةعمال 
. نیبجلا نم  قثبنملا  فنألل  يكیسالكلا  ينانویلا  رادجلا  ءانثتساب 

داقتنالاو  ، داقتنالا ىلإ  رثكأ  نلمي  تاسمحتملا  ریغ  ءاسنلا 
ىلإ اھلوخد  نإ  اولاق   ، صاخ لكشب  نھسنج  نم  وضعل  لالقتساب 

، رثنلا لقث  تحت  يرجت  ةيرعشلا  تانراقملا   .. سافنألا ذخأ  صقرم 
نیلیس لـ ةھباشم  نوكت  اھريراقت  نم  ةقیقح  رھظت  نیح  اھنكل 

. بحسلا نیب  رخمت    [Selene[3

. عئاضبلاب ةینغ  ةعئارلا  ةنیفسلا  تناك   .. كلذ نم  رثكأو 
ىلإ ًالیم  ةكلام   ، ءاملعلا عمتجم  نیب  ریبك  ملاع  دي  ىلع  تبردت 
ملاعلا ىلإ  تطخ  طابضنالا  ىلإ  لیمي  ناسل  عمو   ، ةقدلاو طابضنالا 

نم لفاحج  نیب  اھقيرط  تذخأ  دقل   . هل اًءوض  نوكت  نأب  ًةحلسم 



. ةراسجب ةحباس  نيداتعملا  نیبجعملا 
يف وأ  جوملا  قوف  ةلوھسب  ةحزاملا  ةیفسلفلا  اھتیصخش  اھتلمح 
ةلداع ةمكاح  نوكتل  اھقح  فدھتست  ةأرما  قيرط  يف  قامعألا 

. اھلقع تایلجتو  ةطیسبلا  اھكولس  دعاوق  ىلع  ةدمتعم  ةلقتسم 
لزن  ، درجم عوضوم  يف  هجول  اھجو  اھشقاني  ناك  ریھش  يبنجأ 
عضولا كلذ  يفو   ، اًموزھمو اجتحم  ئجافم  لكشب  هتبكر  ىلع 
اھَلِبق نم  شاقنلا  عوضوم  رمتسي  امنیب  هسأر  ىلع  يھ  ْتَتَّبر 
هملأل صاخلا  جالعلا  اذھ  هربجأ  ىتح   ، ریخلل ةبحُملا  ةدیسلا  يھ 
ةصاخلا هتكراشم  دیعيو  فقي  نأ  ىلع  لسوتلاب  مستملا  هریبعتو 

. كحاضلا نتمملا  مفب 
ام لضفأ  ًابلاغ  نوكي  ةلیمج  ةأرمال  يعافد  حالسك  كحضلا  نإ 

اذكھو  .. مھدشر ىلإ  نیعرضتملا  لاجرلا  ةداعإل  هؤاعدتسا  نكمي 
ةیسورفلا عم  ايدیموكلا  عمتجت  نیح  ةرادإلا  يلھس  نونوكي 
مھفادھأ نم  مھبحس  متيو  تيدورفأل  نوملستسيو   ، ةباجتسالل
ءاقدصأ  " ىرخأ ةرابعب  وأ   ، ءادعس نيديؤم  ىلإ  مھليوحتو   ، ةمیظعلا

". نیعيرس
ءایفوألا ءاقدصألا  نم  ریثكلا  كلتمت  نودروچ  فود  ةدیسلا  تناك 

نم ٌددع  اًضيأ  اھيدل  ناك   .. ىرخأ ةیحان  نمو   ، دالبلا عیمج  نم 
تناك اذإو  مھنود ! ةأرملا  نوكت  اذام   ، مھترذع نيذلا  اھيدقتنم 
اًدبأ ىناوتت  ال  يھف  اھنامزل - ةقباس  ةلاح  هذھو   - دیلاقتلل ءيست 

. ةحیحصلا اھئامسأب  ءایشألا  ريوصتل  ةبولطملا  ةبسانملا  ذاختا  نع 
ميدقت ىلع  مھتقفاوم  مدعل  اھنانتما  نع  برعُت  نأ  اھل  نكمي 
نوؤشلا يف  اًماكحأ  قلطتو   ، لاجرلل هباشم  بولسأب  اھسفن 

، نخدت تناكو  لاجرلا  ةلمازم  لضفت  تناكو   ، لاجرلا لثم  ةماعلا 
لیلقتلا وأ  نیخدتلا  نع  عانتمالا  ةرورض  ىلإ  حملأ  دق  اھبیبط  ناك 

تبرج دقل   ، غبتلا خفن  هببسي  يذلا  قلحلا  باھتلا  جالعل  هنم 
اھتبتكم يسرك  يف  مویلا  كلذ  ذنم  تنخدو   ، كلذ تبحأو  راجیسلا 

نكي مل   ، كلذ لعف  يف  ررض  يأ  َرت  مل  ثیح  لیخلا  روھظ  ىلعو 
ةبابذ لثم  هلثم  نیخدتلا  نم  فوخلا  ىرتف  اھیلع   ریبك  ریثأت  يأرلل 



. ةحورم هيدل  صخش  لوح  موحت  يتلا  فیصلا 
- اھتافرصت  - اھدھشم نم  ةدشب  ةيادبلا  يف  نوحالفلا  قياضت  دقل 

ةدیسل ةمیمحلا  ةشدردلاو  ةقیقرلا  اھلامعأ  اوركذت  اًمئاد  مھنكل 
ةفلأب ثدحتت  يھو  ىرُت  تناك  يتلا  يھ   ، اھل اورفغو  راوطألا  ةبيرغ 

. ةلاضلا بالكلل  ىتح  حوتفم  اھبابو  تاقرطلا  يف  نيدرشتملا  عم 
لاجرلاب طقف  سیل  بحري   [Esher[4 رِشإ يف  فایضملا  تیبلا  ناك 
ةماعلاب اًضيأ  نكل  ایلعلا  تاقبطلا  نم  نيزیمتملا  ءاسنلاو 

فیك فرعتو  مھعم  اھتاءاقل  يف  نوجھتبي  اوناكو   ، لاحلا يعضاوتمو 
ىلع نيرداق  ریغو  ةیساسحب  نورعشي  نيذلا  نیتماصلا  يمحت 

اھرھظمل لقألا  ىلع  مھھوجو  بیجتستو   ، ةشقانملل مامضنالا 
تناك  ، ركذلا قحتسي  ام  ءيشل  قرطتلا  متي  امدنع  قرشملا 
ظافلألا مادختساب  ةیحتلا  يقلت  تناكو   ، نیطیحملا زھت  اھتكحض 
ةزجوم تناك  تاياكحلا  درس  يف  ةصاخلا  اھتقيرطو   ، نذألل ةببحملا 

نأ لواحت  ال  تناكو  هیف  ثدحتت  يذلا  عوضوملا  لیصافتب  ةطبترمو 
، دورابلا راجفنا  دعب  ءاوھلا  يف  ةلئاھلا  ةوجفلا  هبشي  اًریثأت  ثدحت 

رومألا مامزل  ةكلامو  لدجلا  يف  ةتباث  ةئداھ   ، ةعنقمو ةئداھ  تناك 
ةضرع رثكأ  مھ  نییلدجلا  نإ  ذإ  ةزرابم  ىلإ  لادجلا  لوحت  الو 
ةيوق ةطقن  مھدحأ  زرحي  ناك  امدنعو   ، ةكرعم ىلإ  لدجلا  ليوحتل 

، لیبن ودعك  فرشلا  ةبترم  نم  قحتسي  ام  هل  يطعت  تناك  اھدض 
، دعاقم مظنت  نولاصلا  ةسیئرك  مھعم  اھلماعت  يف  نكت  مل  يھف 

. ةعومجملا نم  ةدحاو  ْيأ   ، مھتقیفر تناك  لب 
نم رثكأ  مھعم  ةيواستم  اھطاقن  لك  يف  ةمكاحلا  ةدیسلا  تناك 

. ةحبار تورك  ةبعال  درجم 
ناك ةحصلاب  عتمتت  تناك  نیح  اھبابش  ةرتف  لالخ  ارتلجنإ  يف 
نیحو  ، هیف اوثدحتي  نأ  ءاسنلاو  لاجرلل  نكمي  دحاو  لزنم  كانھ 
قيربلا راشأ  دقل   ، اندلب نع  رونلا  بھذ  اًرْبَج  لزنملا  اذھ  ئفطُأ 
تومتل ىفنملا  ىلإ  اھداق  ام  ناعرس  ضرم  ىلإ  دلجلل  تیمملا 
نھلباقي ال  يتاللا  ءاسنلا  نم  تناك  نودروچ  فود  يسول   . هیف

. هلك رمعلا  يف  نیترم  وأ  ةرم  الإ  رمعلا  وليوط  لاجرلا 



***



ىركذلل

وینوي يف 24   Lucie Duff Gordon نودروچ فود  يسول  تدلو 
ءاكذو لامج  تثرو  دقل   ، ِنتسوأ اراسو  نوجل  لوألا  لفطلا  تناكو   1821
لحم ةریبكلا  هتغالبو  اینوناق  اًفلؤم  ِنتسوأ  نوج  ناكو  اھيدلاو 

Province ددحملا " هانعمب  هقفلا  ملع  لاجم   " .. هلامعأ نمو  ءافتحا 
of Jurisprudence Determined

ول هنإ  هنع  لوقي  نأ   Lord Brougham [5] ماھجورب درول  داتعا  دقلو 
نمو ينم  ءاضقلاب  ىلوألا  ناكل  هتحص  يف  ِنتسوأ  نوج  ناك 

.. تسریھدنیل
ةیلقص يف  ناكو  شیجلاب  هتایح  لوأ  يف  ِنتسوأ  نوج  قحتلا  دقل 
هنكل  Lord William Bentinck . كِنتنیب مایليو  دروللا  ةدایق  تحت 
يف  ، ةاماحملا ملاع  ىلإ  هل  ةمئالملا  ریغ  ةمدخلا  كرت  ام  ناعرس 
ةنيدم نم  روليات  نوجل  ىرغصلا  ةنبإلا   ، اراس جوزت  ماع 1819 
ًالزنم اذخأو  زمیتلا - رھنل  يقرشلا  بونجلا  يف  ةنيدم   - شتيورون

James لیم   سمیج  برق  رتسنمتسيو  ةنيدمب  ةكلملا  نادیم  يف 
Jeremy ماتنب يمریج  راوج  ىلإو  ةیناطيربلا  دنھلا  خرؤم   Mill
نإ لوقلا  نكمي  امبر  انھ   . هذیملت ِنتسوأ  دیسلا  ناك  يذلا   Bentam

يمریج ةقيدح  . تدلُو دق  رشع  نماثلا  نرقلل  ةیعفنلا  ةفسلفلا 
تابرعلا فقوم   . نتسوأ يسولو   [6] ریغصلا لیمل  ًابعلم   تراص  ماتنب 

تمن دقل   .. تارممو راوسأ  اھتللخت  روھزلا  ُضرأو  مويزینمیج  راص 
. لالقتسالاو ةلاصألاب  ساسحإ  تاذ  ةطیشن  ةاتفلا 

مت دق  اھلبق  ناك   ، ایناملأ ىلإ  نتسوأ  ةلئاع  تبھذ  ماع 1826  يف 
ندنل ةعماج  يف  يندملا  نوناقلل  اًذاتسأ  نتسوأ  دیسلا  نییعت 
ةياعر تحت  ينامورلا  نوناقلا  ةسارد  يف  بغري  ناكو  ةديدجلا 
تبتك دقل   . نوب ةنيدم  يف   Niebuhr and Schlegel لجیلشو روبین 
انتلفط نإ  "   [Mrs Grote[7 تورج ةدیسلا  ىلإ  ِنتسوأ  ةدیسلا 
دعسأ اذھو  ةعئار  تربك  دقلو  انل  ةمیظعلا  ةحرفلا  يھ  ةزيزعلا 



اھیبأل رسفت  اھنإ   ، ادج ةلیمج  ةیناملألا  اھتغل   ، ملاعلا يف  ءيش 
اھرمع يف  نكل   .. انھ ةنبا  رضحأ  نأ  عنمي  برلا   .. ةءاربو حرف  يف 
ةسردملا ىلإ  اھلاسرإبو  انھ  يعم  اھنوك  ادج  ةدیعس  انأ  يلاحلا 

". ةیناملألا ةغللا  اًعبطو  ایفارغجلاو  باسحلا  مولعو  ةباتكلا  ملعتل 
رئافضب ةریغص  ةیناملأ  ءارذع  تراص  دقو  ارتلجنإ  ىلإ  يسول  تداع 
اھيدلو ةیلصألا  اھتغلك  ةیناملألا  ثدحتت   ، اھرھظ ىلع  ةليوط 
ةدیسلا اھتخأ  ىلإ  اھمأ  تبتك  دقل   ، ةینیتاللا ةغللا  نم  دیج  ساسأ 
يقيدصو ينبا  اًمئاد  وھ   John Mill لیم نوج  نإ   " لوقت  Reeve فير

ءيش يأ  لعفي  نأ  نكميو  فغشب  يسول  عم  لماعتي  يذلا  زعألا 
اھنإ  . ریثكلا فرعتو  ةلقتسمو  ةرئاث  ةیشحو  اًمئاد  ودبت  يھو   ، اھعم
ةبيرغ ملاوع  عنصتو  لیختت   ، يناملألا رعشلا  بتكتو  ءيش  لك  أرقت 
اھنكل ةقيدحلا  يف  مھعم  ثدحتتو   ، ءيش لكو  اقیسومو  ًةغلو  ايِز 

. اھرھظم يف  ةلمھم  نزحلا - ىلإ  وعدي  اذھو   - كلذ مغر 
ذیمالت ةسمخ  هيدل  يذلا  ربیب  روتكدلا  ىلإ  بھذت  نآلا  يسول 
اًقاتشم اھدلاو  ناك  يتلا  ةینانویلا  سردت  ؛  ریغصلا هلفطو  نایبص 
ارتلجنإ يف  انیقب  انك  ول  ىتح  هل  ططخم  ءيشكو   . ادج اھب  عبشتلل 

يھ عبشتت  نأ  يف  اقح  ةمات  ةبغر  يدل   .. ةدع تاونس  دقفن  نلف 
ءيشلا  ، رضاحلا ىلإ  اھمیلعت  نم  قبس  ام  لكب  عفدأ  نأو  اھب 

. فورظلا مامأ  وأ  اھلقعب  هتقالع  يف  اھلالقتسا  نیمأت  وھ  يسیئرلا 
" ةيویحلاب ةئیلمو  رظنلل  ةتفالو  ةقینأ  اھنإ 

ايویحو اًحیحص  ًابولسأ  كلتمت  ِنتسوأ  يسولو  ركبم  تقو  ذنم 
وأ ًابستكم  ناك  امم  َرثكأ  ًاثوروم  ناك  ةغللاب  ًالیمج  اًساسحإو 
نم اًعئار  اًرایت  دجت  تافصلا  هذھ  ىلإ  ةفاضإلابو   ، هل ًاططخم 

لاصخلا هذھبو   . ةیسیئرلا اھراكفأ  نم  رطقتي  اھتاباتك  يف  ةھاكفلا 
نوددرتي اوناك  نم  فرعن  نیح  تروطت  فیك  كردن  اھتبستكا  يتلا 

اوناك  . ریھاشملا ءاسنلاو  لاجرلا  نم  نتسوأ  ةلئاع  لزنم  ىلع 
ةلئاعو ليالراك  ةلئاعو  رللوب  ةلئاعو  تورج  ةلئاعو  لیم  ةلئاع 
ماتنب يمریجو  رجور  ةلئاعو  ليرتولو  ثیمس  يندیسو  جنیلریتس 
امك يدوت "  " نإ  [8] اھيدلاول ةیمیمح  رثكألا  نیب  نم  يرفیج  درولو 



ال تناكو   ، مھل ىربكلا  ةلضفملا  ةبوبحملا  تناك  اھنوداني  اوناك 
اھعنمت مل  اھمأ  نإ  تلاق  امك   ، مھعم شاقنلاو  مھلاؤس  نع  فقوتت 

 " وأ لاؤس  يأ  نع  ةباجإلا " فرعأ  ال   " اھل لقت  ملو  كلذ  نم  ُّطق 
". ةلئسألا نع  يّفُك 

هتجوز عم  بھذف  ِنتسوأ  دیسلا  ةحص  تعجارت  ماع 1834  يف 
نیب نم  نوریثك  ءاقدصأ  ِنتسوأ  ةدیسلل  راص   . اینولوب ىلإ  هتنباو 
اوناك امك   - ةلیمجلا ةيزیلجنإلا  نكل   . مھتاجوزو كمسلا  يدایص 

Amphitrite تيرتفمأ ةنیفسلا  تمطحت  نیح  ةلطب  تراص  اھنوعدي -
Botany ياب يناتوب  ىلإ  ءاسنلا  نم  تانیجس  لمحت  تناك  يتلا 

ةديدش ةفصاع  طسو  ئطاشلا  ىلع  اھلك  ةلیللا  تلظ  دقل    ،Bay
نم راجفنالا  اياقب  قوف  اوحبس  نيذلا  ةراحبلا  نم  ةثالث  ةایح  تذقنأو 

يسول  . ئطاشلا ىلإ  ةأرما  جارخإل  رحبلا  ىلإ  تعفدناو  ةنیفسلا 
اھتاونس يف  اھتزیم  يتلا  ةعاجشلا  سفن  ترھظأو  اھمأ  عم  تناك 

. ةلبقملا
يناملألا رعاشلا  ةرم  لوأل  تلباق  اینولوب  يف  اھتماقإ  لالخ 
ةحارتسا يف  اھفلخ  سلجي  ناك  . Heinrich Heine هنياھ شرنياھ 

اھل لاقف  زایتماب  ةیناملألا  ثدحتت  اھنأ  فشتكا  ام  ناعرسو  قدنفلا 
تلباق اھنأب  اھءاقدصأ  ربخت  نأ  اھیلع  ارتلجنإ  ىلإ  دوعت  نیح  اھنإ 
شيرنياھ نمو  : " هتلأس نیح  اًدیعس  ناكو   . هنياھ شيرنياھ 

ينغت تناك   . اًعم تقولا  ایضمي  نأ  ةلفطلاو  رعاشلا  داتعاو  ؟"،  هنياھ
كامسألا نع  اًصصق  اھل  يكحي  وھو  ةميدق  ةيزیلجنإ  تاینغأ  هل 

زوجعلا يسنرفلا  فزاعلا  عم  ةیئاملا  تانئاكلا  حاورأو  رحبلا  سئارعو 
يف تارم  ثالث  محتسي  يذلا  رعشلا  دعجم  بلكلا  عم  كحاضلا 
اًمئادو كحضلاب  ًانایحأو  لایخلاب  ةنوجعم  تاياكح  اھلكو   . مویلا

نم ةیحتلا  رحبلا  سئارع  هل  تمدق  نیح  ةصاخ   ، فطاوعلل ةكرحم 
. ةنتفلا ةديدش  هدئاصق  نم  ةدیصق  الت  مث   ، لامشلا رحب 

اًحابص كلزنمب  رمأ  امدنع  "
ةریغصلا يتبیبح  يندعسي 

" ةذفانلا راوج  ِكارأ  نأ 



.. ةدیصقلا رخآ  ىلإ 
. اھاسني نل  هنأ  هینیع  دھشم  نم  اھل  ينعي  اذھ  ناكو 

اياضق ثحبیل  ایكلم  اًضوفم  نتسوأ  دیسلا  ریتخا  نیماعب  كلذ  دعب 
ةاتفل اًدیج  نكي  مل  راحلا  خانملا  نكل  هتجوز  هتبحص   ، نییطلاملا

. يلمروب يف  ةسردم  ىلإ  يسول  تلسرأ  ََّمث  نمو  ةریغص 
. ةیساسأ فراعم  نم  اھصقني  امل  ةسردملا  عم  ةشعتنم  تناك 

بتكت تراص 
ةدیسلا عم  ًابلاغ  لسارتتو  ةرشع  ةسماخلا  يف  يھو  اًریثك 

. اھيدلاول نيرخآ  ءاقدصأو  تورج 
ةسینكلا يف  دیمعتلا  ىلع  تممص  ةرشع  ةسداسلا  يف 

ةفئاط نم  اھبراقأو  اھادلاو  ناك   . ارتلجنإ ةسینكل  ةعبات  تحبصأو 
. ثولاثلا ةدیقع  نوركني  نيذلا  نيدحوملا 

هل اًنْيَد  كلذ  ناكو  اھلیفك  وھ   Monteagle لجایتنوم دروللا  ناك 
ادج ةبيرق  يسول  تناك  نيذلا  هتلئاعو  وھ  اھیلع  هریثأت  يف  ًاببسو 

. ةوطخلا هذھ  تذخأو  هتعبت  مث  نمو  ةیلاكيدارلا  اھراكفأ  مغر  مھنم 
رھظت يسول  تأدب  ماع 1838  اطلام  نم  ِنتسوأ  ةلئاع  تداع  نیح 
ةلئاعلا لوح  اودشتحا  يمادقلا  ءاقدصألا  نم  ریثك   .. ملاعلا يف 
نودروچ فود  ردناسكلأ  ریسلا  مھنیب  نم  نوریثك  ددج  ءاقدصأو 
ةدیحو ُكَرْتُت  تناك   . نوادسنال لزنم  يف  ةرم  لوأل  يھ  هتلباق  يذلا 
ضعبل ةباتكلاو  ةمجرتلا  يف  لمعلاب  ریبكلا  اھمأ  لاعشنال  اًریثك 
ریسلاو يھ   - ناریغصلاف اذكھو   ، اھجوز ضيرمتو  تايرودلا 

اھل لاق  ام  اًموي   ، امھدحو اًریثك  جراخلا  يف  نایشمي  اناك  ردناسكلأ -
نولوقي سانلا  نأ  نیفرعت  لھ   .. ِنتسوأ ةسنآ    " ردناسكلأ ریسلا 
ةباجإل هجتت  تناك  ةظفلا  هتقيرط  نم  قیض  يفو  ؟"،  جوزتنس اننإ 
رشابم لكشبو  ؟"،  ةقیقح اھلعجن  نأ  نكمي  لھ   " فاضأ هنكل  ةداح 

. نیطبترم اراص  اذكھو  لجأ "  " تباجأ ةدحاو  ةملكبو 
دقو  ، روبین بتاكلل  ةینانویلا " ریطاسألا   " باتك تمجرت  اھجاوز  لبق 

. اھمأ ةياعرب  رشُن 
ِنتسوأ يسول  تجوزت  ويام 1840  نم  رشع  سداسلا  يف 



ةميدقلا نوتجنیسنیك  ةسینك  يف  نودروچ  فود  ردناسكلأ  ریسلاب 
لامج نع  ریبك  جاھتباب  نوثدحتي  نولیلقلا  دوھشلا  لظو 
لمحي رتسنم  تسيوب  ةكلملا  نادیم  يف  ًالزنم  اذخأ   .. نیسورعلا

ام ناعرسو  هناكرأ  دحأ  يف   Anne نآ ةكلملل  لاثمت  عم  مقر 8 
اًمامت فلكتلا  بایغ  عم   - ًةعمتجم ُةلاصألاو  ُلامجلاو  ُةبھوملا  تبذج 
درول ءاقدصألا : نم  ًةریبك  ًةرئاد  نودروچ - فود  ةدیسلا  ىدل 
تویليإ  ، زنیكيد  ، ياریكاث  ، نوترون مادم   ، لجایتنوم درول   ، نوادسنال
نيرخآو  ، روليات يرنھ   ، كیلجنیك  ، روليات موت   ، نوسینیت  ، نوتروبراو

نم برقلا  نع  نوثحبي  مھیلإ  اوبذجنا  ةقطنملا  نع  ءابرغ  نيریثك 
Leopold كنار دلوبیل  ةریغص  ةلفط  انأو  ركذتأ   . نودروچ فود  ةلئاع 
نیب اًجزام  ةدحب  ثدحتيو  مسرملا  نم  لزنيو  دعصي   Ranke
اًمئاد اھنیبو  ةینابسإلاو  ةیلاطيإلاو  ةیناملألاو  ةیسنرفلاو  ةيزیلجنإلا 

. ًانونجم هنظأ  تنك   .. ةینیتال تارقف 
عالدنا دعب  اسنرف  نم   M. Guizot [9] وزيوج  . ویسم برھ  نیح 

 . ةكلملا نادیم  يف  هل  ءاشعو  بیحرت  لوأ  ناك  ةیسنرفلا  ةروثلا 
فود ةدیسلا  تأدب  ام  ناعرسو  ماع 1842  دلو  لوألا  لفطلا 
ملھليول  The amber Witch ربنعلا " ةرحاس  لـ " اھتمجرت  نودروچ 

the  “ ةیسنرفلا نع  رئازجلا " يف  يسنرف  ةیناملألا و" نع  دلوھنيام 
ةیمارجإلا تامكاحملا   " خابرویف باتك  مث  ”. French in Algiers

، اًریبك اًحاجن  تقال  يتلا   Remarkable Criminal Trials ةریھشلا "
نوف دلوبیلل  جربنيدنارب  " لزنم  تايركذ   " باتك يمأو  يبأ  مجرت  اًعمو 
نم دھاشم  و" ” Memoirs of the House of Brandenburg  “ هكنار
نویلل ةریھشلا  ةياورلا   Sketches of German Life ةیناملألا " ةایحلا 

ریغ  Stella and Vanessa اسینافو " اللیتس   " ةياور تلظو  يلياو  يد 
تقالف يمأل  ةيزیلجنإلا  ةمجرتلا  ترھظ  ىتح  اسنرف  يف  ةفورعم 
اًمامت نيدم  هنأ  يلياو  يد  نویل  نلعأف  اًمیظع  اًحاجن  ةعرسب 

. نودروچ فود  ةدیسلل 
ةلیمجلا نوادسنال  دروللا  اللیف  نم  ِنتسوأ  ةدیسلل  باطخ  يف 

يبأل داحلا  ضرملا  دعب  فود  ةلئاع  ىلإ  اھراعأ  يتلا  دنومشتر  يف 



. تیخبلا نسح  يمأ  تركذ 
نظي ناك  اًئیشف  اًئیشو  انلوطأ  نم  لوطأ  ناك  يذلا  دوسألا  دلولا  "
ةیصخش ناك  نسح  میظعلا ." فیصولا  وھو  ةمیظع  ةدیس  يننأ 

. ناكملا يف  ةزراب 
دلولا يمأ  تدجو  يحرسم  لفح  نم  نودئاع  نحنو  ةلیل  تاذ 
هنأل جراخلا  يف  هدیس  هدرط  دقل   ، بابلا ةبتع  دنع  اًسلاج  ریغصلا 
ىلإ لئاسرلاب  ةداع  بھذي  نأ  هیلع  امنیب  ىمعلاب  اًددھم  ناك 
ةدیس نيرع  يف  تومیل  لاق  امك  هقيرط  دجو  دقل  ةكلملا .  نادیم 
يف يقيدصو  لضفملا  يمأ  دبع  راصو  هانیع  تیفش  دقل   . ءاضیب

درایلیھ رتسم  يكيرمألا  بتاكلل  بعرلا  ببسي  ناك  يذلا  بعللا 
ةدیسلل فیك   " لءاست نیح  ةبضاغ  تنك  فیك  ركذتأ    Mr: Hilliard

اھیلإ انيدانت  تناك  امنیب  ؟ " اھتلفط سملي  ایجنز  كرتت  نأ  فوود 
. نسح لبقت  مث  ًالوأ  ينلبقتو 

يمأ نع   Kinglake كیلجنیك زيزعلا  انقيدص  تلأس  تاونس  ذنم 
: يلاتلا باطخلا  تیقلتو  نسحو 

ثدحتأل يسفنب  قثأ  فیك  تیناج ! يتزيزع  اي  انأ  عیطتسأ  لھ  "
.. ةیكیسالكلا اھحمالم  ؟  ةرم لوأ  اھتيأر  نیح  كمأ  هجو  لامج  نع 

لعجي يذلا  كلذ   ، ةیفاصلا اھترشب   .. اھتماخف  .. اھدیجو اھسأر  نزاوت 
نورخآلا اھیمسيو  لامجلل  ًالاثمت  اھدعي  ةرم  لوأل  اھاري  نم 

ةديدش اًضيأ  يھ  امنیب  رابجلا  لامجلا  كلتمت  يتلا  ةرحاسلاب 
اھتنراقمب ىتح  اھتوق  فعضت  ال  شاقنلا  يف  ًانایحأ  ةداح   ، ءاكذلا
صصقلاف  ، لیمجلا حطسلا  طقف  سملي  اذھ  لك   ، رحبلا سئارعب 

عم اھتقر  قمعب  حرشت  اھسفن  ةزيزعلا  كمأ  لبق  نم  يل  تلیق  يتلا 
. ةاناعم وأ  قزأم  يف  يتلا  ةيرشبلا  تاقولخملا 

ةیكلِم ىلإ  لصو  ملسم  وھف  همسا  ریشي  امكو   ، ایبون ناك  نسح 
ملكتي نكي  مل  اذكھو   ، دیبع رجات  نم  هملست  امبر  يزیلجنإ  ثوعبم 
لمجب اًدعتسم  اًمئاد  ناك  هنكل  ةیبنجأ  ةنكل  هل  الو  اًدیج  ةيزیلجنإلا 

نیح  - بحيو ِةاقتلا  نییحیسملا  نیب  ةمدختسم  تارابعو 
هتدیس وأ  هدیسل  دجمو  رخف  لئاسوك  اھقبطي  نأ  عیطتسي -



يف ةرسألا  نكت  مل  اذإ  لاثملا - لیبس  ىلع  - ََّمث نمو   ، ةبوبحملا
دیسلا نأب  نسح  هربخي  دحألا  َموي  يداني  رئاز  ءاجو  تیبلا 
ةمدخلا لجأ  نم  ةسینكلا  يف  نودروچ  فود  ةدیسلاو  ردناسكلأ 

يف ةیحیسملا  ةقرلا  سرامتل  ةیفاكلا  ةردقلا  كمأل  ناك   . ةسدقملا
نأ تفرع  نیح   ، نوعجارتيو رایخألا  سانلا  اھیف  شمكني  دق  فورظ 
دنع طوحتت  مل  اھنأل  ةطرو  يف  تراص  ةرسألل  ةفورعملا  يرام " "
هذھ لبقو   ، اھل ةمداخك  اھذخأب  تنبلل  نامألا  كمأ  تققح  جاوزلا 
نأ اًدبأ  بجيال  مھنأ  مدخلل  تنلعأو  لزنملا  يف  نَم  تعمج  ةوطخلا 

. اھلاصفنا ببسب  يرامل  ةبیط  ریغ  ةملك  اولوقي 
رخفلا ةركفب  ئلتمي  نكل  ةبح  لثم  ریغص  نیكسم  نسح  نإ 

، تیبلا لھأ  نع  ثدحتملا  نوكي  نأ  هبجاو  نم  نأ  روصتيو  هسنجب 
دقل  ، ءاحصألا نیقینألا  لاوطلا  مدخلا  مامأ  لیلقلا  مدقي  اذھل  اًقبطو 
ةلماك ةعاط  اًعیطم  نوكي  نأ  مدخلا  ةیقب  مساو  همسِاب  دعو 

يأ  " تاملكلا هذھ  فیضيو  هسأر  مامأ  هيدي  عفري  هنكل   ، هتدیسل
نلعأ ریغصلا  نبالا  ةدالو  نیحو  ؟ ." يتدیس اي  اًعیمج  انل  سرد 
ضعبو دلو " ىلع  انلصح  دقل   " نیلئاسلا عیمجل  راصتناب  نسح 

 - نویلبان سيول  ریمألا  رضح  نیح  ءاسم  تاذ  تناك  ةولحلا  هثيداحأ 
لاقف ئجافم  لكشب  ءاشعلا  دعب - امیف  اسنرفل  ریخألا  روطاربمإلا 
تيرج دقل   .. يتدیس كلضف  نم   " ءاشعلا ةيزھاج  نلعي  وھو  نسح 

" لزنملا فرش  ىلع  زوأو  اموحل  تيرتشاو  اًجراخ 
لامعلا لامعأ  حوضوب  ركذتأ  يننكل  ةسداسلا  يف  تنك  ينأ  مغر 
زیجديرب مایليو  سدنھملا  ىدل  ناك  ماع 1848[10]  نییقاثیملا  ةكرحو 

يف ةشرو  روليات   بیلیف  ربكألا  يمعل  ميدقلا  قيدصلاو  زمادآ 
ةبتكم لمعب  ءدبلا  يف  يمأ  تدعاسو  ندنل  يف   BOW وب ةیحاض 
اھنوبحي اوناك   ، مھعم ةسایسلا  شقانتو  تاءاقل  اھیف  دقعت  لاجرلل 
يلاجر  " لوقتو مستبت  لمتحم  رطخ  نع  سانلا  ملكتي  نیح  تناكو 

میقأ ليربأ  نم  عساتلا  ءاسم  يفو   ،" ينع نوثحبيو  يب  نونتعیس 
انلزنم يف  مھسبالم  يف  نیقینألا  ءايوقألا  لاجرلل  ریبك  لفح 
حرتقاو  Tom Taylor روليات موت  مھیف  بطخو  مھءاشع  اولوانتو 



تعدو اًضيأ  يمأ  تبطخ  ةياھنلا  يفو   ، فاتھلاو باخنألا  لدابت 
ًایلاع باحرتلا  تاحیص  تأدبو  نودروچ .." يعوطتم  بـ" اھلاجر 
ةكرح نم  لامعلا  نأ  ةلھو  لوأل  اودقتعا  نيذلا  ناریجلا  تشھدأف 
. نادیملاب ةئداھلا  ةطیحملا  قطانملا  اوزغ   Chartists نییقاثیملا

تبتك سيراب  يف  تقولا  كلذ  تناك  يتلا  ِنتسوأ  ةدیسلا  ىلإ 
: ليربأ نم  رشاعلا  يف  اھتنبا 

: ةزيزعلا يمأ  "
نیتلوغشم يادي  تناك  ذإ  ِكیلإ  بتكأل  طقف  سمألاب  تقولا  ُتدجو 

اوناك نمم  لضفأ  ًالجر  نیعبرأ  ىرأ  نأ  ُّطق  َّنمتأ  مل   ، انفویض ةمدخب 
حئارش انؤاشع  ناك  ءودھ  يف  عیمجلا  امنیبو   ، ةیضاملا ةلیللا  انھ 
لثم فطاوعلاو  باخنألاو  يناغألا  عم   .. ةریبو زبخو  درابلا  محللا  نم 

.. ءاخإلا  .. ةيرحلا و( هلفسأ ) نحن  يذلا  حطسلا  ىلعأ  دعصنل  )
ةسماخلا ىتح  ةفلتخم  سلاجم  يف  عیمجلا  عزوت  مث   ،( ةاواسملا

ناك لفحلا  لالخ   . مھتویب ىلإ  ةدوعلا  اوؤدب  نیح  مویلا  حابص  نم 
Tom Taylor روليات   موت   . ةشھدلا نم  ٌمودصم  سیلوب  لجر  كانھ 

عیمجلا لعجو  اًصصق  ىكحو  ةریصق  ًابطخ  مدق   ، ایسیئر ًاثدحتم  ناك 
نم تیبلا  ىلإ   Alick كِیلأ ءاجو   . لیمجلا حرفلا  نم  ةلاح  يف 
بعر كانھ  دعي  مل   ، فطاعتلاو ةحرفلا  نم  ریثكب  لبقُتساو  هتيرود 
ىلع لصحي  نل  اًدحأ  نإ  ذإو   ، ةراسلا ةرھسلا  هذھ  دعب  دحأ  دنع 
لكو ةسردملا  ىلإ  وأ  ةبتكملا  ىلإ  بتكلا  لسرنس  دحاو  سِنب 

. ةمھاسملل نوقاتشم  انناریج 
" نودروچ يعوطتم  ةزیمم لـ" ةمالعك  قنع  ةطبرأ  لسرأس 
سيراب نع  كیلجنیك  مایليو  ردناسكلأ  نم  ًاباطخ  قفرأ  يننإ 
كنالب سيول  نأ  عامجإلاب  اوررق  سمألا  ءاقدصأ   ، كعتمي فوس 
مغر دحاو  فص  نحن  نالسكلا " دعقم   " بسانیس  Louise Blanc
اًداَّدح نأ  يف  ركفأ  يننإ  ىتح   ، يوقلا اندشح  راھظإ  نع  فقوتلا 
ماعطلاب حمسي  مل  مادقأ  ةتس  ىلإ  هلوط  لصي  اًقینأ  ماھجنمرب  نم 



" مھّقرف دق  تیبلا  يف  مونلا  ىتح  الو  بارشلا  وأ 
***

ریثك خوك  يف  جديرب " ياو   " يف ِنتسوأ  ةدیسلاو  دیسلا  رقتسا 
ًابطرو اًدراب  ناك  لزنملا   ، امھعم فیص  نم  رثكأ  انیضق  دقلو   ، فرغلا
ةحص يزعُأ  اًمئاد   ، ةئرلا مروت  رثإ  ماع 1850  تام  نسح  انزيزعو 
نأ عیطتسأ   . كانھ اھباصأ  يذلا  لصاوتملا  دربلا  ىلإ  ةئیسلا  يمأ 
نسح ردص  ىلع  ينحنت  يھو  لیمجلا  ضیبألا  اھھجو  ىرأ 

نم ةكرحب  ةديدجلا  ةمداخلا  هضفرت  ام  اذھو   .. هئفدت نیكسملا 
ودبي يذلا  راقتحالاو   ،" هسمل عیطتسأ  ال   .. يتدیس اي  ال   " اھسأر
رظنت نیح  ریبك  فطاعت  ىلإ  لوحتيو  نیلي  ةمداخلل  اھھجو  ىلع 

. قداصلا يبونلا  اھمداخ  ىلإ   .. لفسأ ىلإ 
شویج  " تیبب فرُع  رِشإ  يف  تیب  يبأل  راص  ماع 1951  يف 
ىلإ تقولا  كلذ  بتُك  باطخ  يف   .. انؤاقدصأ هیلإ  ىداھت  نودروچ "
تمدق سویشيروم - مكاحل  اًریتركس  راص  يذلا   - يلياب يج  يس 

. اھتحص لوح  ريذحت  ةمالع  لوأ  نودروچ  فود  ةدیسلا 
، ادج ةفیحن  ودبأ   ، يضرم ذنم  اًریثك  تریغت  ينارت  نأ  ىشخأ  "

ةأرمال بعص  اذھو   ، يدامرلا ىلإ  يرعش  لوحتي   .. اًزوجع  .. ةضيرم
اننأ دقتعأ  الو  ادج  اًریثك  رِشإل  يبح  يف  ُّرمتسأ   . نیثالثلا يف 
ةرھُملا كیلأل  ىطعأ  دق  كیلجنیك  نإ   ، لضفأ ًاناكم  كلمن  نأ  اننكمي 

، ءادعس اھبكرن  نحنو  اًدیج  اھبكري  مث  نمو  ةقینألا  نوللا  ةیئانتسك 
اھعم فطاعتي  ال  يتلا  كتدوع  ةركفب  ةریبك  ةحرف  نع  ِرّبعأ  يننإ 
يف ليود  يكيدو  سیللیمو  بیلیف  ثدحتي  كیلأ ."  " الإ يئاقدصأ 
يفو ةھوركملا  ةسفانملا  نع  ءيشب  ِئتْأَتُي  روليات  موتو  ةریغ 

" مھتایحت عیمجلا  كیلإ  لسري  هسفن  تقولا 
قیقشلا ریغ  هیخأل  راص  ثیح  رِشإ  يف  يالوكام  ناك  فیص  تاذ 
ةسنآلا تاياورب  باجعإلا  يمأ  كراشي  ناك   ، انم ٌبيرق  لزنم 

اوناك ول  امك  ةیئاورلا  اھتایصخش  نع  ثيدحلا  اَدَّوعتو   [11] ِنتسوأ
يرجي ِنتسوأ  يدج  ةفداصملاب  دجاوت  اذإو   ، ءایحألا امھَءاقدصأ 



ةغالبو سفانت  يف  نوثدحتي  ةثالثلاف   .. لاعتشاو ةعرسب  ثيدحلا 
. سامحو

ْتَدھاش ماع 1857  فیص  يف  سيراب  ىلإ  يمأ  تبھذ  نیح 
قدنفلا يف  اھتفرغ  لخدت  تناك  امنیب   . ةیناث ةرم  هنياھ " شيرنياھ  "

!" ناتعساولا ناتیلسعلا  نانیعلا  يسولل  لازي  ام  هوأ !  " ًالئاق بجعت 
. اینولوب يف  ةناحلا  يف  اوناك  نيذلا  سانلا  لكو  ةریغص  لك  ركذتو 

: نوتفوھ دروللا  ىلإ  يمأ  تبتك 
بلط دق  نوتفوھ  دروللا  ناكو  هعم " تملكت  ةبوعصب   .. يبناج نم  "
همضي نأ  ديري  يذلا  رعاشلا  نع  اھتايركذ  ضعب  هیلإ  لسرت  نأ  اھیلإ 

: يمأ تلمكأو   .. هتسارد يف 
ىفتخاو ةریبكلا  دعاقملا  دحأ  ىلع  ددمت  دقل   .. هروھظل تمدص  "

دقفو ادج  ًابعتم  هجولا  ادبو  هانیع  تقلغنا   ، لفط لثم  ادبف  هدسج 
. ءامدقلا نینانفلا  لِبق  نم  ةداع  موسرملا  يناملألا  هجولا  ةیمیمح 
ادبو  ، ملكتي وھو  هتاكرح  نم  ةشھدنم  تنكو  اًفیعض  هتوص  ناك 

" هدسج يیحي  ام  وھ  هلقع  نأ  حوضوب 
عضوو هلامعأ  لك  نم  ًةخسن  يمأ  يطعي  نأ  يف  هنياھ  بغر  دقل 

امو ءاشت  ام  راتخت  نأل  ایناجم  اًحيرصت  اھاطعأو  اھمیظنتل  ةمئاق 
اًرثن اھضعب  مجرتت  نأ  يلإ  ةدشب  قوتي  ناكو   ، اھنیب نم  اھرسي 

ْتَمجرت هدعستلو   ، هدئاصق ةیصوصخ  نع  اھتركف  دض  اذھو 
هذھ تناكو  اًرعش  ةریصق  دئاصق  ةدعو   [12]( روصنملا  ) ةیحرسم

. انأ اھتفرع  ةمجرت  لضفأ 
سأر ىلإ  ةرحبم  يمأ  تبھذ  رونتنف  يف  نيءاتش  اھئاضق  دعبو 
ىلإ باھذلاب  ظحلا  ءوسل  تعنتقا  اھتدوع  يف  نكل  حلاصلا  ءاجرلا 

Eaux Bonnes
، اًریثك اھَّرض  امم  ماع 1862  فيرخ  يف  اسنرف  برغ  بونج  يف 

فقوي نأ  نكمي  فاجلا  خانملا  ثیح  رصم  ىلإ  تبھذ  مث  نمو 
ةدیسلا اھتبتك  يتلا  ةیلاتلا  تايركذلا  نإ   . تقولا ضعبل  ضرملا 

نأ نكمي  امم  رثكأ  اھل  ةدیج  ةروص  مدقت  زمياتلا  ةديرج  يف  نوترون 
، نیتبحم نیتقيدص  اتناك  ناتبوھوملا  ناتلیمجلا  ناتأرمالاف   ، بتكأ



. نوترون نیلوراكل  هنم  رثكأ  نودروچ  فود  يسولل  قیمع  ءاثرلاو 
لبق روبقلا  نیيالم  ةھجاو  يف  ةرصتخملا  ةلمجلا  يھ  ىركذلل " "
لكب ىَّفوتملا  هقيدص  ًایثار  نيزحلا  ثيدحلا  نوسینیت  ملعتي  نأ 
يھ ادج  ةریھش  ةأرما  تومل  نزحلا  نوكیس   ، فسألا لاكشأ 

ساسحإلا اذھبو   ، اھوفرع نم  لك  لِبق  نم  نودروچ  فود  يدیللا 
ائفاكتم ةفلؤمك  اھحاجن  ناك  ةدیس  ءاثر  يف  نورمتسیس  دقفلاب 

. ةصاخلا اھتبحص  ةجھب  عم 
لبنب اھتربتخا  يتلا  ةیلقعلا  تاردقلا  اھيدلاو  نم  تدمتسا  دقل 
زجع ببسب  اھتایح  دجم  ةمق  يف  اھلمع  ىھتنا  دقل   ، اھتایح يف 
هتراتخا يذلا  ليوطلا  ىفنملا  لشف  دقلو   ، هناوأل قباسلا  ةحصلا 

مغر ءابطألا  هب  أبنت  يذلا  توملا  فقوي  نأ  يف  لضفأ  خانم  لجأ  نم 
نم مظعألاب  نيدن  نحن  ىفنملا  كلذل   ، هریخأت يف  مھاس  هنأ 

" حلاصلا ءاجرلا  سأر  نم  لئاسر   " اھدلبل ةیبدألا  اھتاماھسإ 
.. ةشیعملا ةایحلاب  اًرثأتو  اًعاتمإ  رثكأ  ةریخألاو   ،" رصم نم  لئاسر  و"

َلضفأ ٍریصمب  اھرعاشمو  مھنیب  شیعت  نيذلا  سانلا  فصو  لثم 
ةرقتسملا تناك   . مھب اھتامامتھاو  اھلاعفأل  لماكلا  جازتمالاو  مھل 

رتسیھ ةدیسلا  تلعف  امك  سیلو   ، ةرفاسملا تسیلو  مھنیب 
Hester Stanhope بوھناتس

مكحلا نع  ةلمتكملا  ریغ  ةیلایخلا  اھتاروصت  تناك  يتلا 
سكعلا ىلع  نودروچ  فود  ةدیسلا  تناك   ، انشاھدإل ءالعتسالاو 

نود اھیعباتمل  ةمداخ  نوكت  نأ  يف  ةبغرلاو  بلقلا  ةحارصب  ظفتحت 
الو مھنم  ٍقلمت  ىلإ  ةجاح  ال   ، مھعم اھلماعت  يف  رورغ  وأ  ةینانأ 
نم رثكأ  يف  ةبیط "  " يف هنأ  اًفورعم  ناك   ، مھبناج نم  ةیحت  ىلإ 
عورف سانلا  عفريو  حرفلاب  تاللھم  ءاسنلا  نیب  رمت  تناك  اھل  ةلحر 

ةیحیسملا لابقتسالا  ةقيرط  ىلع  اھقيرط  يف  بایثلاو  راجشألا 
يھ اھتیبعش  ردصم  ناك   ، قرشلا ةایح  يف  لیجنإلا  يف  ةميدقلا 
ةفصبو تابسانملا  لك  يف  تفرصت  اھب  يتلا  ةرحلا  ةقیقرلا  حورلا 
نیناوقو ةرذقلا  تاموكحلا  اياحض  مھتربتعا  نيذلا  كئلوأ  عم  ةصاخ 

اًملأ حبصت  ناسنإلا  ةقفش  نإ   " اھسفنل لوقت  تناك   ، داھطضالا



نیب نمو   ، نولمحتي ام  ىريو  سانلا  نیب  يلثم  سلجي  نیح  اًریبك 
نيذلا كئلوأ  مھ  مھل  رفغأ  نأ  نكمي  نمف  نییحیسملاو  نییبروألا 
ةیناث ةرمو  ةبعصلا ." دئادشلا  هذھ  رسك  يف  اودعاسي  نأ  نكمي 

تاروصتلا ضعب  نإ  مھتاناعمب ! يدلب  مامتھا  ریثي  هب  موقأ  ام  لھ  "
دقل  ،" انھ ىتح  اھقارتخا  مت  دق  ارتلجنإ  يف  ماعلا  يأرلا  ةمیقل 

ةدعاسمو ةفطاعتم  رصم  يف  نودروچ  فود  ةدیسلا  تشاع 
يفو  ، ةغلل ةملعتمو  مھلافطأل  ةملعمو  سانلا  ضارمأل  ةجلاعمو 
ةیبروأ ةأرما  اھلعفت  مل  اھتيریخو  اھتمظعل  ىركذ  ةكرات  تتام  رصم 

يف ةمیظعلا  اھتاینمأ  رثأ  يفتقن  نأ  ریثم  هنإ   ، دلبلا اذھ  يف  اھلثم 
ايریل اھمأو  اھجوزل  اھتاباطخ  يف  ءاج  امك  ةدیج  ةحص  يفو  ةایحلا 

لاثتمالاو ربصلاو  ينامألاب  امھترھز  تقلأت  امھنع  ةدیعب  يھو  فیك 
، موتحملا ةھجاوم  يف  ةعاجشب  أدبتو  لمألا  لحري  هللا.  ةدارإل 

اھتیحان نم  قیقرلا  يوقلا  نالعإلا   . ءيش لك  ةياھن  يتأت  اھنیحو 
حتفنیس ربقلا  هنكل  ىرخأ  تاءاقل  كانھ  نوكت  نل  هنأ  اھداقتعاب 

. يبنجأ دلب  يف  اھلابقتسال 
***

.. بیبحلا كیلأ  "
هنإ اقح   ، خانملا نم  عزفت  تمد  ام  انھ  ىلإ  مودقلا  يف  ركفت  ال 
رظتنأ نأ  عیطتسأ  لصاح  وھ  امكو   ، ديدج نم  ككرتأ  نأ  يل  ملؤم 
نوكت نأل  يفكي  امب  نیبحمو  نیبیط  سانأ  نیب  ةياھنلا  ىتح  ةرباص 
دھشم رصقألا  ةرداغم  نإ   ، لیحرلا ملأل  ریبك  نمث  نود  مھنیب  اًحاترم 

نإ  ، ىرخأ ةرم  يتيؤر  يف  اوركفي  نأ  نوعیطتسي  ال  مھنأل  نزحم 
هتلئاع نیب  يتربقم  دعأ  يذلا  يضاقلا  لوأ  نم  ةرثؤم  سانلا  ةقر 

" ءارقفلا نیحالفلا  نم 
نإ  ، اھتومل اھب  ْتَمّدَق  يتلا  ةئداھلا  ةقیقرلا  تاملكلا  تناك  اذكھ 
نأ لبقو  ضرملا  لبق  اھلامجو  اھبابش  يف  اھنوركذتي  نيذلا  ءالؤھ 
اودجو مھنأ  َّدُب  ال  ءالؤھ   .. اھمسج ينحيو  اھھجو  نم  نمزلا  ریغي 

يطربسإلا تابثلا  اذھ  يف  دسجلاو  حورلا  نیب  ًابيرغ  اًرظانت 
. ديدش ءودھب  ریخألا  عادولا  كلذ  بتكت  نأل  اَھلَّھأ  يذلا  عاجشلا 



تامدخلا لجأ  نمو  نيرخآلا  لجأ  نم  اھریكفت  ناك  ةياھنلا  ىتح 
.. ادج صاخلا  باطخلا  اذھ  يفو   ، مھل اھمدقت  نأ  عیطتست  يتلا 
نع ةداعسو  ةیحتب  ملكتت   .. توملا ةفاح  ىلع  يھو  بتُك  يذلا 
قيرط نع  اھیلإ  هميدقت  مت  دق  رمع  ناك   ، رمع بوبحملا  اھقفارم 
يف هتقفار  نیح  ماع 1862  يكيرمألا  ماعلا  لصنقلا  سراح 

.. لینلا رھن  ىلع  ةایحلا  يف  ریخلا  اھل  ىنمتو  ةيردنكسإلا  
اًریثك ُلكآو  هنم  يھتنأس  يننإ  لوقي  رمُع  نكل  ئیس  يلاعس  "

". حاسمتلا ىرأ  نیح 
يف ةریخألا  ثادحألا  نم  اًدحاو  ناكو   ، اھتقرافم عطتسي  مل  رمع 
وأ  - ةیبھذ ةرايزب  تماق  نأ  ةحتفتملا  ةيزیلجنإلا  ةأرملا  هذھ  ةایح 

. زليو ةریمأو  ریمأل  يلینلا - براقلا 
تَِئفوك دق  تومت  يتلا  هتدیسل  ةقداصلا  رمع  ةمدخ  تناكو 
ةلئاق كلذ  ىلع  فود  ةدیسلا  تقلعو   ، اھب ملحي  ام  اًردان  ةقيرطب 
براقلا لظي  نأ  ىنمتيو  بلقلا  نم  قیمعلا  هركش  َكل  لسري  رمع  "

همادختسا يف  هل  ةيامحك  كمساب  ةیلصنقلا  يف  ًالجسم 
لك ؛  اًنيزح اًسئاب  ناك  هنكل  هل  ًانامجرت  هراتخا  ریمألا   ، هب ةعفنملاو 
ىكب كلذك    . ملاعلا يف  اھدجو  يتلا  مألا  ِدقف  يف  هيزعي  هحاجن ال 
سانلا لكو  ءاسؤب  يدالوأو  انأ  سئاب   " لاقو رصقألا  يف  ةدحب  دمحم 

. ةبحمب َّيدي  لَّبقو  ءاسؤب .."
َلسرأو ةكربلا  لجأ  نم  ينوسملي  نأ  انسإ "  " يف سانلا  بلطو 

رثكأ ادج  ءامرك  اوناك   ، نأض محلو  تاوارضخو  ةدبزو  اًزبخ  مھنم  ٌّلك 
ربمتبس ىلإ  تشع  اذإ   ، مھل ةدئاف  تاذ  دعأ  مل  انأو  تقو  يأ  نم 

دوأ  . لقأ يلاعس  نوكيو  ةنویل  رثكأ  ءاوھلا  ثیح  انسإ  ىلإ  بھذأس 
لھ  ، انھ تومأ  نأ  دوأ  امم  رثكأ  دیعصلا  يف  يلھأ  نیب  تومأ  نأ 
رثكألا ناك  دقل  ؟  هل انأ  بتكأ  مأ  رمع  لجأ  نم  ریمألا  ركشت  نأ  نكمي 
اھتيأر يتلا  مظعألا  ةاتفلا  تناك  دقل   ، اًضيأ ةریمألاو  وھ  ةقرو  ةبحم 
لعفي امك  ةیندملاب  ىلاعتت  نأ  لواحت  الو  طیسبلا  اھكولس  يف 

نم اھمامأ  نم  ىلإ  رظنتو  ةئيرب  ةلئسأ  لأست  تناك   ، نورباكملا
. اھلك بولقلا  نابذجت  نیتللا  نیتصلخملا  نیتیفاصلا  اھینیعب  بلقلا 



كولس ناكو  نيرخآلا  دنع  تيأر  امم  رثكأ  امھيدل  ريدقت  كانھ  ناك 
نینیعلا اًضيأ  كلميو  ًابذھم  ناك   ، ًایھابتم ال  اًمرتحم  ریمألا 

ناك  . بیط بلق  وذ  هنأ  دكأتي  ناسنإلا  نالعجت  نیتللا  نیتقداصلا 
ءانغلابو انبراق  يف  هب  روبعلا  فرشب  نيروخف  يب  نوصاخلا  ةیبكارملا 

". براقلا يف  ٌعئار  ٍّنَغُم  يدل   ، هل
نیب ليوط  نمز  ىلإ  هیلع  ایكبم  اھقارفو  اًروكذم  اھروضح  لظیس 

نیجاتحملا  .. ىضرملا  .. ءارقفلا  .. اھافنم يف  نیيداعلا  ءاقدصألا 
اھنأب لینلا  دالب  نم  اھتاباطخ  دحأ  يف  تھابت  دقل   ، نيدھطضملاو

" ةمیكح اھلمع كـ" سرامت  تناكو  ادج  ًةفورعمو  ادج  ًةیبعش  تناك 
يزیلجنإ ضيرم  عم  سلجي  ناك  ةسكارشلا  دحأ  نأبو   ، ةبیبط وأ 

. هتجوز ضيرمتب  تماق  اھنأل  هب  وھ  ينتعيو  تومي 
ةدیس نأل  يزیلجنإلا  ضيرملا  عم  اًسلاج  يسكرشلا  َةروص  نإ 
يف اھيزاوي  ام  اھلو  ةياغلل  ٌةرثؤم  هتجوز  ضيرمتب  تنتعا  ةيزیلجنإ 
اھنبا ناكو  ةظحالملا  هذھ  ةبتاكل  ةفورعم  زوجع  ةيدنلتكسإ  باطخ 

. ءابرغلا نیب  ةیبرغلا  دنھلا  رزج  يف  تام  دق 
يضرم مغر  تدھعت  ينإ  ىتح  هعم  ادج  نيِرّیخ  اوناك   " تلاق

،" بيرغلا اذھ  ىركذ  يف  عیطتسأ  ام  لضفأ  لعفأس  ينأب  رمتسملا 
ةدیسلا هذھ  نم  تتأ  يتلا  ةفأرلا  روذب  نإ  لوقیس  نم  هاركذ ! يف 

ةبرتلا يف  تمن  دق  اھلامعأ  نعو  اھنع  ثدحتن  يتلا  ةيزیلجنإلا 
فوسو لینلا  ئطاش  ىلع  هتعرز  دق  ٍزبُخ  يأ  وأ  ؟  ةلحاقلا ةیقرشلا 

نأ دكؤمو  رشلا  لِبق  نم  يتأي  ریخلا  ؟  ةیناث ةرم  هیلعروثعلا  متي 
. اھریثأت ةقطنم  يف  نم  عیمجل  ریثكلا  ریخلاب  ایتأ  اھتاناعمو  اھضرم 

اھمیلعت ناك   ، ةریثك ةعوبطملا  نودروچ  فود  ةدیسلا  لامعأ  نإ 
ةبعصلا ةغللا  كلت  نم  ةمجرتلا  ةزیم  اھل  تناكو  اًعئار  يناملألا 
مھریغو هكتلومو  خابرویفو  رھوبینو  هكنار  نإ   ، اھجوز عم  ًةكراشم 

تناك  ، اھملق ةبھومو  ةراھمل  زیلجنإلا  انئارقل  مھميدقتب  نونيدي 
مادم ءانثتساب  اننامز  يف  ةأرما  اھيرابت  ال  ةیكیسالك  ةسراد  اًضيأ 

نیجزتمملا نیفلتخملا  امھیبولسأب   [13] جننوارب مادمو  لیف  رموس 
دیسلا ةنبا  تناك  دقل   ، ةریبك ةیعیبط  تاردقو  ةعساو  ةفرعمب 



ِهتجوزو عيرشتلا   ةفسلف  يف  اًدیج  ِفورعملا  ِذاتسألا  ِنتسوأ 
ءارقلا فالآل  اًفورعم  اھمسا  ناك  يتلا  ِنتسوأ  ةراس  ةبوھوملا 

. يلاحلا لیجلا  نم  ریبك  باجعإب  ركذي  لازي  ام  يعامتجالا  اھغوبنو 
تافصو ءاكذ  يف  لضفألا  نودروچ  فود  يسول  ةدیسلا  تثرو  دقل 

عم عساو  فطاعتو  ةميرك  ٌحور  كلذ  بناج  ىلإ  اھل  ناكو  اھيدلاو 
امك اھقدص  تبثي  امم  ةیفئاط  وأ  فینصت  نود  ماع  لكشب  ةیناسنإلا 
ٌةغل ِءامسلا  ِلھألو  ٌةریثك  ٌتاغل  ِضرألا  ِلھأل   " لیجنإلا ةرابع  تقدص 

". ٌةدحاو
ضرملا عم  ةليوط  ةكرعم  يمأ  ةایح  نم  ناریخألا  ناماعلا  ناك 

ًءاِنب نكل  ریخألا  ءاتشلا  يف  يخأ  مودقب  انملع  دق  انكو   ، لتاقلا
لامكتسال فیصلا  يف  اًركبم  لزنملا  ىلإ  داع  اھتبغر  ىلع 

يف اھتوم  ُرابخأ  انتتأ  نیح  اھارنل  يبأو  انأ  ِنَیبھاذ  انكو   ، هتاسارد
يف اھلھأ "  " نیب نفدت  نأ  اھتبغر  تناك  ویلوي 1869 . يف 14  ةرھاقلا 
نأب اًرمأ  تطعأ  ةیناث  رصقألا  ىرت  نل  اھنأ  تفرع  نیح  اھنكل   .. ةبیط

اھتبھوم ةمظع  نإ   . ةرھاقلا رباقم  يف  نكمي  ام  عرسأب  نفدت 
، ةلوھسب اھنایسن  نكمي  ال  ةيداعلا  ریغ  اھتغالبو  اھتوقو  اھلامجو 

اھتنباو اھجوز  نع  بایغلل  اًمیظع  ًالُياحتو  اًریبك  اًملأ  تلمحت  دقل 
ریغص ءازع  يأو   ، ىوكش يأ  البو  ديدعلا  اھئاقدصأو  ایناروأ  ةریغصلا 
اھوبحأ نيذلا  ءارقفلا  نیيرصملا  اھناریج  ةدعاسم  نم  ُهَْتطقتلا  اھل 

يتلا ةمیظعلا  َةدیسلا  ينوربخأ - امك   - ُّطق اْوَسني  ملو  ةدابعلا  ىتح 
. مھل اًمیظع  اًریخ  تناك 

***
دق رصم  نم  نودروچ  فود  ةدیسلا  لئاسر  نم  لوألا  ءزجلا  نإ 
ماع ويام  يف    Messrs ،Macmillan and Co ةكرش ةطساوب  رشن 

لئاسرلا ةعجارمب  تماق  يتلا  ِنتسوأ  ةدیسلا  اھمأل  ةمدقمب   ،1865
يمأ قياضي  ام  ىلإ  ریشت  يتلا  لئاسرلا  فذح  ىلع  ًةربجم  تناكو 
ناك ماعلا  ةياھن  لبق   . رصم يف  اھتایح  يف  ةحارلا  مدع  ببسيو 
يذلا باتكلا  ناك  ماع 1875  يفو   ، تاعبط ثالث  عبط  دق  باتكلا 

نم لئاسر   " هیلإ تفیضأو  رصم " نم  ةریخألا  لئاسرلا   " يوتحي



عم ماع 1864  ُلبق  نم  تعبط  دق  تناك  يتلا  حلاصلا " ءاجرلا  سأر 
ةیناثلا ةعبطلا  ترھظو  يسفنب  اھتبتك  يتلا  يمأ  نع  يتايركذ " "

ماع 1876.
رومألاب صتخي  ام  طقف  ًةفذاح  تبتُك  امك  يمأ  لئاسر  رشنأ  نآلا 

. روھمجلا دیفت  يتلا ال  ةصاخلا  ةیلئاعلا 
[14]" سور تیناچ  "



رصم نم  لئاسر 
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ربوتكأ 1862[15]  13 ایلاطيإ -  نروھجل -  ءانیم 

اذھ لثم  يف  ةرھاقلا  لامجو  اطلام  رحس  نع  اًریثك  تعمس 
انلصو  . ةرھاقلا ىلإ  رفسلا  ررقأ  ينلعج  ام   .. ةنسلا نم  مسوملا 

" ازیب  " ةنيدم ىلإ  بھذأل  تقولا  يدل  ناك   ، سمأ ءاسم  انھ  ىلإ 
ناك  ، عئار سقط  يف  اُعتمم  اُموي  ُتیضمأ   . ریھشلا اھجرب  ثیح 
رمأ كدوقن  بذجل  ضورع  نم  كمامأ  امو   ، لافتحاو دیع  َموي  مویلا 

.. ةزيزعلا يتدیس  اي  هوأ   " ازیب يف  ةبرعلا  سئاس  يل  لاق   . قحتسي
يھابتنا بذج  دقل   ، !" بوكرلا ةفيرعتب  اًضيأ  نحن  انیحض  دقل 

زوفي نأ  ةینلا  هيدل  تراص  فیك  نع  ثدحتو  ةلیمجلا  هسبالمب 
اھعم دھاشیل  ءيش  لك  كرتیس  هنأو  هتبیبح  عم  عتملا  ضعبب 

. مَواقُت ال  ةباذج  ةقيرطب  كلذ  لاق   ، سمشلا تحت  ةنيدملا  ملاعم 
مالظلا نأل  اًرسحتم  ئطاشلا  ىلإ  ينلصوأ  يذلا  يبكارملا  ناك 

يف هبراق  حنجي  نأو  وجلا  ریغت  لامتحا  نم  اًفئاخ  ادبو  انیلع  لحي 
ةسمخ هیطعأ  نأ  هللا  قحب  َّيلإ  لسوت   . حايرلا لعفب  ءانیملا 

يف هعم  دوعأ  نأ  ينوجري  حارف  مسحب  ُتضفرف  ةعبرأ  وأ  تاكنرف 
ةروفانو ىربكلا  ةیئاردتاكلا  تناك   . هریغ عم  بھذأ  الو  يلاتلا  حابصلا 
جربلاو  ، َّيلإ ةبسنلاب  اًديدج  اًملاع  نیسيدقلا  رباقمو  دیمعتلا 
تاحول نإ   . ديرف لكشب  بحلاو  ّةرسملاب  بلقلا  فطخي  لئاملا 

لثم ُلبق  نم  جھتبأ  مل   . ةلحرلا قحتست  اھدحو   [16] وتراسليد ايردنأ 
رورسلا يلع  نوثعبي  ةماسولا  ةياغ  يف  يلوح  سانلا  ىرأ  انأو  نآلا 
ترفاس ذنمو   ، ًابعص ایلیسرام  يف  ُلبق  نم  خانملا  ناك   . حرفلاو

اراح حبصیس  هنأ  ةركف  َّيدل  نكت  مل   . ریبك فالتخاب  ترعش  رحبلاب 
ال  .. ءاوتسالا طخ  لوح  هب  هبشأ  نآلا  رحبلا  يف  يلوح  هنإ   . ادج
كب رنتول  ىلإ  ًاباطخ  يناطعأ  يسنرف  نانف   . ءاوھلا يف  ةدراب  ةمسن 
يف لیعامسإ - يويدخلا   - اشابلا ىعري  يذلا  يناملألا  بیبطلا 



زوجع ماَّسر  وھو  نیینومیس  ناسلا  نم  ءالبنلا  دحأ  ىلإو   ، رصم
نأ ىنمتأ  يذلاو  ةميدقلا  ةرھاقلا  يف  شیعيو  مالسإلا  لخد 
ىلإ نیتعاس  وأ  ةعاس  لالخ  رحبنس  . [17] ریثكلا ىلإ  يندشري 

. ةيردنكسإلا
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نودروچ فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ 
ربوتكأ 1862  27 ةيردنكسإلا - 

.. بیبحلا كِیلأ 

يف دیعلاب  عتمتسأ  اًموي  تیضق  نأ  دعب  ریخب  انھ  ىلإ  تلصو 
ٍهاقم ينغم   .. رشبلا نم  ًاطیلخ  ةرھاقلا  ىلإ  انرحبأ  دقل   ، نروھجل
نودب هبشأ  اینابسإ  ًالصنقو  نییلاطيإ  اربوأ  يصقارو  نییسنرف 
نھتوصل ماشلا  نم  تادیس  عبرأو  نیيرصمو  نیيرئازجو  هتوخیك 

فیطل  ، ةرھاقلا يف  ينغیل  رفاسي  سيراب  نم  اًریقف  ًالجرو   ، ةجض
لثمأ مھنیب  انأ  امیف  اسنرف  بونج  لھأ  نم  ادج  جعزنم  هنكل  وھ 

هب حمسي  ام  دودح  يف  بكرملا  يف  ادج  ةحاترم  تنك   . ارتلجنإ
ةَّرسأو زاتمم  ماعطو  ةصاخ  ةنیباك  يل  تراص   . يسنرفلا ماظنلا 
تارطق طقاست  توص  نم  طقف  ةجعزنم  تنك   ، اھتبالص مغر  ةفیظن 

. ءيطب باذع  لثم  ناك  يذلاو  يغاربلا  نم  ءاملا 
ةبیط ةلاح  يف  انھ  ىلإ  تیناجل - اھَتلسرأ  يتلا   - ةرھُملا َْتلصو 
يواست ةلیصأ  ةيودب  اًسَرَف  اھنكل  ةيزیلجنإ  تسیل  اھنإ  يل  لیقو 

برتم يشملا  نأ  مغر  اًریثك  كلذب  ةینعم  نكأ  مل   . انھ اًریبك  اًرعس 
اھادحإ بوكر  نیترم  تلواح  تنك   ، ةجعزم تیناج  لْیَخو  فوخلا  دح 

دقر يلاتلا  مویلا  يفو   .. سانلا نیب  يرجتو  سفرت  تناك  اھنكل 
- عوقولا وأ  يتبكر  ةباصإ  نم  اًفوخ   - مث نمو  عراشلا  يف  ناصح 

. بوكرلل ةلواحم  يأ  نع  ينوحماسي  نأ  تبلط 
سانلا ءاضوض  نم  ةجعزنم   ، ةلیلق مايأ  لالخ  ةرھاقلا  ىلإ  لصأس 
جونزلا مالكل  ةقیقر  ءادصأو  تاوصأ  نم  تيأر  ام  دعب  مھجاعزإو  انھ 
هنكل دراب   ، رطملاب رذني  هنكل  نآلا  لیمج  وجلا   . نوات بیك  يف 
نیب سقطلا  يف  قرافلا   ، اسنرف بونج  مویغ  ىلع  اًسایق  قرشم 
رصم وج  ءافص  ىلإ  ةجاح  يف  اطلام  نإ  ىتح  عئار  ایقيرفإو  ابوروأ 

وج تاذ  يھف  نوات  بیك  نم  ًابابض  رثكألا  يھ  تناك  نإو  اھنكل 



اطلام يف  اتیلاف  ةنيدم  يف  ةجھتبم  تنك   . ىرخأ ٍحاون  نم  لیمج 
اھیف ءيش  لك  ؛  ایندلا يف  ندم  نم  تيأر  ام  لمجأ  يل  تدب  يتلا 
انِس تایماشلا  تایتفلا  ربكأ  عم  ةبھاذ  انأ  نآلا   ، قيرعو قیقرو  ٍقار 

ْتَربخأ دقلو   ، نھب ةقیثو  ةقالع  ىلع  اھنإ  ذإ  اشاب  دیعس  ميرح  ىلإ 
تراص نیح  رحبلا  يف  اھتلماعم  يف  ادج  ةقیقر  تنك  يننأب  ةریمألا 
ءایشألا ةبارغ  فاخأ   . ميرحلا ىرأل  يتوعد  تناك  مث  نمو  ةضيرم 

مداخ نود  مامألا  ىلإ  يضمأ  نأ  اًمامت  بعصلا  نم  هنأ  تدجوو  انھ 
يل ىَّكز  يكریمألا  لصنقلا  سراح   ، ةيزیلجنإلاب ثيدحلا  عیطتسي 
رمع ناك   ، يعم هتذخأف  ةوالحلا  وبأ  رمع  ىمسي  اًریغص  اباش 
رخأتي نلف  اًصیخر  ًابكرم  دجو  ول  ركفيو  لینلا  يف  راحبإلل  اًسمحتم 
ةنيدم يف  لضفأ  ةایح  يلع  لصحأس  ينأ  نظأ  نكل ال   ، هئارش نع 

الو ادج  راض  فرغلا  لخاد  سدكتلاو  لمتحي  ال  بارتلاف   .. ةیقرش
يف ادج  ایحص  ناك  يذلا  قلطلا  ءاوھلا  يف  ةایحلا  نم  ءيش  دجوي 
هنم صلختأس  يننإ  لوقي  رمع  نكل  اًئیس  لاعسلا  راص   . نوات بیك 

! اًحاسمت ىرأ  نأ  درجمب  مھنب  لكآسو 
لصنقلا رياث  رتسم  عم  روصق  ةدع  ةدھاشمل  سمأ  تبھذ 

ّيأ  .. كیب نایكیكھ  هعمو  اًمودخ  اًقیقر  ناك  يذلا  ماعلا  يكریمألا 
قلعو كرويوین  نم  دئاعلا  يكنایلاب  كركذي  مھنم  يبص  سؤبو ! ةثاثر 
زبخلا نم  اًفیغر  كانھ  لمعي  ریقف  يبص  ىلإ  تبلط   . رحبلا يف 
ناكو  ، يل ةفورعم  ریغ  بوبحو  شقلاو  ةراذقلاب  ًاطلتخم  ناك  يذلا 
هحالصإ متي  مل  يذلاو  مدھملا  فصن  رصقلا  يف  لامعلا  هلكأي  امم 

نم اًریثك  لقني  ادج  اًسمحتم  راصف  تاسنب   ةتس  هتیطعأ   . دعب
سكع ىلعو   . رثكأ ةلمع  ىلع  لصحي  يك  ةبرعلا  يلإ  ءایشألا 

ال  . رثكأ عفدأ  نأ  يف  ةبغر  طقف   .. طق انھ  ًالوست  دجأ  مل  يعقوت 
  . انھ عمتجملا  لاح  وھ  اذھف  كلذ  ىلع  اًدحأ  َمولأ  نأ  عیطتسأ 

.. نيرضحتملا نییحیسملا  بناجألا  نم  ةبوھنم  يسفن  دجأ  نیح 
هللا ؟  ينم ةلیلق  ةضف  ىلع  لصحي  نأ  ریقف  يرصم  لواحي  نلأ 

! روفغ
ًایلاع حیصي  ناك  دحاو  لك  ؛  تعقوت امك  ةجعزم  تاوصألا  نكت  مل 



عاقيإلا نم  ةدح  لقأو  قمعأ  عاقيإلا  نكل  عیطتسي  ام  ردقب 
جھبم كولس  الو  ةمستبم  هوجو  دجوت  ال   .. يلاطيإلا وأ  يسنرفلا 
ىلع نوروقوو  نودودو  سانلا  نكل  نوات  بیك  يف  هتيأر  يذلا  لثم 

يرویكریم ينامورلا  هلإلا  لاثمت  نوھبشي  ناملغلا   ، شھدم وحن 
ءاسنلاو ةیھلإ  مادقأ  مھل   [18] ينولوبلا نوج  يلاطيإلا  نانفلل 

نیب تيأر   ، ةلھلھملا ةثرلا  نھبایث  يف  ادج  تاباذج  تاریغصلا 
، لبق نم  تيأر  نم  نیب  ةماسو  رثكألا  اناك  نینثا  ودبلا  لاجرلا 

ىرخألا ةیحانلا  نم  نكل   . لیخنلا راجشأو  لامجلا  ينتجھبأ  كلذكو 
دلبلا رھظم  ىلعو  سانلا  هوجو  ىلع  يوادوسو  نزحم  رمألا 

تاریغصلا  تانبلاو  دالوألا  موقي  انھ   ، بعرملا سؤبلاو  ةراذقلاو 
. اندنع نیيدنلريألا  ءانبلا  لاّمع  لامعأب 

رمع فصو  نكل   ، رصم ضرأ  نع  لوألا  يعابطنا  راص  اذكھ 
اذإ  .. ةیبذاج رثكأ  اًئیش  عقوتأ  ينلعجي  لینلاو  ةرھاقلل  يسامحلا 

مداخلا نم  حلملا  نم  ةيدھ  ذخأن  نأ  انیلعف  ةبونلا  ىلإ  انلصو 
ةیفیلغوریھلا موسرلا  نولو  لكش  هل  يذلا  فیطللا  رمحألا  نیھاش 

، اھیلإ ناجاتحي  دق  دوقنب  انعم  اًضيأ  امھل  ثعبیسو  ةرھاقلاب  هيدلاول 
يھ باوبلا  ةكد  ربتعتو  ةھدرلا  يف  اًمئاد  انھ  هبحي  رغصأ  خأ  هل 
نیھاش ملعي  ةیحللا  ضیبأ  زوجع   . فقوتت ال  يتلا  ةساردلا  دعقم 
ةباتكلا حول  ودبيو  هباحصأ  نم  ةراتخم  ةرئاد  هعمو  ةباتكلاو  ةءارقلا 

. ةیبرعلاب ةلھاجلا  انأ  َّينیعل  ةنراقملاب  ادج  اًریثم  نیھاشل  ضیبألا 
سئاس رأز   ، ةرفنم مھتئیھو  فقوت  الب  نوكبي  ًابلاغ  انھ  لافطألا 
ةعفصب هتاكسإب  ماق  نیھاش  نكل  جرسلا  ریغي  حار  رمع  نأل  رامحلا 
سئاسلا ىتح  عیمجلا  رورس  نیب  اًروث - طقستل  يفكت   - ةيوق

يجرس نعلو  يننعل  دق  ناك  نأ  دعب  راصف  يل  ًابيرغ  ادب  ام   ، هسفن
ریغ هتدجو  ام  وھو  َّيتبكرو  َّيمدق  نضتحي  حارو  يل  اًریبك  ابحم 

. اًعم بوغرم  ریغو  لوبقم 
اھتباصإل رَضَتْحُت  ةریقف  ةأرما  مونلا  ةرجح  ةذفان  لفسأ  خوكلا  يف 

امو هوجو  نم  هارأ  امم  انھ  ادج  اًعئاش  يل  ودبي  يذلا  لسلاب 
سأیلاو قلقلا  لسلاب ! ضيرم  اًضيأ  عیضر  لفط   . لاعس نم  هعمسأ 



ةالابم نع ال  لاقي  امل  اًمامت  داضمو  ادج  رثؤم  ءاقدصألا  هوجو  ىلع 
نارھظي مھكولسو  مھھوجو   . خلإ  .. مھبولق ةوسقو  نییقرشلا 

دالبلا ضعب  يف  سانلا  مومع  نع  تارم  رشع  اًفعاضم  اًساسحإ 
ىتح قرشمو  جھبم  وھ  ام  ُبایغ  يل  ٍّراس  ریغ  وھ  امو   . ةیبروألا
انھ داوسلا  وديدش  عیطتسي  ال   ، لافطألل ةریغصلا  هوجولا  نع 
ریبك ضقانت   . كلذ عمسأ  مل  ؛  يوقلا كحضلا  وأ  عساولا  ماستبالا 
هلكشو اًضيأ  نیتقلقلا  نیتقیقرلا  هینیعب  رمع  ِّيلاحلا  يعبات  نیب 

- الولسوشت  - نوات بیك  يف  يضاملا  ماعلا  يقئاسو   .. ئداھلا
ايالملا ةلیبق  نم  ةینبلا  يوق  صخشلا   . هلثم ملاعلا  مِّدقي  ال  يذلا 

ام ىصقأب  لالقتسالا  نع  ربعت  يتلا  ةقرشملا  ةماستبالا  بحاص 
اًعونخ رثكأ  نیھاشو - رمع   - بابشلا ءالؤھ  امنیب  حوضو  نم  نكمي 

 . ينرسي امم ال   ، امھيدسج تاریبعتو  امھيرھظم  يف 
لبق نم  انھ  ىلإ  ِتآ  مل  يننأل  لوقلا  عیطتسأ  امم  رثكأ  فسأتأ 
ةفلكت الب  ىنمتأ  امك  شیعلا  اًمامت  ًالیحتسم  نوكي  نأ  ةیشخ 
نیبحم عیمجلا  دجأ  انأو   ، كلذ نم  دكأت   .. يدھج لك  لذبأس   ، ةریثك
عیطتسأ الف  مداخ  نم  دب  الو  ةغللا  نوفرعي  ال  بيرغلل  نیجعزمو 

اذھ لثم  ًةضيرم  َةرھاقلا  تدجو  اذإ   . هنود نم  شیعأ  نأ  لكش  يأب 
ىلإ رفسلا  عیطتسأ  تنك  اذإ  ام  ىرأس  ًةزيزع  َبراوقلاو  ناكملا 

. ينير يتبیبح  يل  ِلّبق   . ومریلاب ىلإف   .. نكي مل  اذإو   ، رئازجلا
الیلق مكف   .. سئاب رمأ  اھرمع  نم  طقف  ةعبارلا  يف  اھنأ  يف  ریكفتلا 

! اھارأس
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نِتسوأ ةدیسلا  ىلإ 
ربمفون 1862 ءاثالثلا 11  ىربكلا -  ةرھاقلا 

.. ةبیبحلا يمأ 

 - دمحم يبنلا  لعل   ، ةیقیقحلا ةیبرعلا  يلایللا  بلق  نم  ِكیلإ  بتكأ 
دوجو تاذ  اھنإ   ، ةرھاقلا ىلإ  علطتي  نیح  دعسي  همسا - دجمملا 

. يقرلاو ةقرلا  انأ  فیضأو    ، يرعاشو قرشم  ءيش  لك   ، يبھذ
.. يكيرمألا ماعلا  لصنقلا  عم  راطقلاب  يضاملا  سیمخلا  ُتیتأ  دقل 
ریغ لعفأ  ال   . عئارلا دربیش  قدنف  يف  تلزن   ، قینأ صخش  وھو 
موي لك  ينوؤش  ربدي  ملعتملا  زوجعلا  ينمرألا  كیب  نایكیكھف  مونلا 
دیمعت لفح  ىلإ  دحألا  موي  ُتبھذ  دقل  يكيرمألا  لصنقلا  بئان  عم 
ةعئار اھنإ   ، بولقلا ةرسآ  ةنكاس "  " يناغأ ىلإ  تعمتساو  هلفط 

. رعاشملاو لیمجلا  ریبعتلا  نم  جيزم  اھؤانغو   [19] لیشار لثم 
هتجوزو نییقرشملا  كیلوثاكلا  نم  لصنقلا -  - نوسنكليو دیسلا 

يف ماعطلاب  نوعتمتسي  سانلا   . اًریبك ًالافتحا  نامیقي  اناكو  ةینمرأ 
نقلطي ءاسنلاو  ةیبرعلا  اقیسوملا  فزعتو  عراوشلاو  لزنملا 
ةوھقلاو لیجارألاو  موحللاو  ىولحلا  نومدقي  دوسلا  مدخلا   . ديراغزلا

يف ينأب  يوق  ریثأت  تحت  انأو  لفحلا  باحصأ  اوناك  ول  امك  نوفرصتيو 
سیلوبویلوھ ىلإ  ُتبھذ  ِسمأ   [20] ريزولا ةنباب  نيدلا  رون  جاوز  لفح 

يمداخ  . مھنم ةبيرق  ةینمرأ  ةدیس  انرزو  هتجوزو  كیب  نایكیكھ  عم 
ةیلین ةلحرل  اًعئار  ًابكرم  يل  رَّبد  دقل   ، يبھذلا هرھوج  رھظي  رمع 
لاجر ةینامثو  ةَّفدلا  ِهِّجومو  ناطبقلا  َنِم  ٌّلك  يترمإ  تحت  نوكیسو 
ءانیم  ، قالوب ىلإ  تبھذ   . رھشلا يف  اًھینج  بـ25  ةفرغلل  مداخو 
عفدي يتلا  ةقيرطلل  ُتبجعتو  ةفلتخم  َبكارم  تدھاشو   ، ةرھاقلا
ُبكارم ؛   مھتاھافسو مھتاوزن  لجأ  نم  زیلجنإلا  نورفاسملا  اھب 

ىلإ 65 نم 50  نوعفديو  نامجرت  نم  هیف  امب  يبكرمل  ٌةھیبش 



"! مھءامد صتمأس   " ةرابع يلوح  عمسأو   ، اًھینج
يدیس بكرملا  كلام   ، هسفنل قرفلا  ىلع  يلوتسي  نامجرتلا 
يمفو يردص  سملأ  انأ  امنیب  اًھینج  نیثالث  بلط  يربربلا  دمحأ 
نيرخآلا زیلجنإلا  لثم  ُتسل  انأ   " رمع قيرط  نع  هل  ةلئاق  ينیعو 

َرخآ ًابكرم  انارأ   ،" اًھینج نيرشع  عفدأ  نأ  ديرأو  لاملاب  ًةئلتمم 
نیب تثحبو  ركشلا  ُرركأ  هتكرتف  ادج  ئیس   ، اًھینج نيرشعب 
اسیل نكل  اًھینج  نيرشعب  نيَرخآ  نینثا  تيأرو  ىرخألا  براوقلا 
يدیِس يفلخ  ءاج  كلذ  لالخ   . ءاسرإلل براوق  امھب  سیلو  نیفیظن 
نيرخآلا زیلجنإلا  لثم  لاملا  يف  نكأ  مل  اذإ  يننأب  ينربخأو  دمحأ 

نأ َّيلع  ناكو   . كابترالل يعاد  الو  بدألا  يف  مھنع  ةفلتخم  يننإف 
اًعئار ءيش  لك  ناك  دقل   ، اًھینج نيرشعو  ةسمخب  بكرملا  ذخآ 
رثأ هل  نوكیس  كلذ  نأب  تركفو  عاستالا   يف  ًابسانمو  بكرملا  يف 

بھذي نأ  دمحأ  يدیسل  تلق  َّمث  نمو  ةیحصلا  يتلاح  ىلع  لضفأ 
. هلاق ام  لكب  َدھعتيو  يكيرمألا  لصنقلا  بئان  ىلإ 

ِّلك ىلإ  لئاسر  يناطعأ  يكيرمألا - ماعلا  لصنقلا   - رياث رتسم 
يف امھتلباق  نْیَّیطبق  نْيَرجات  ىلإو  هل  نیعباتلا  تایلصنقلا  ءالكو 
ُءالكو َدقتعاو   . امھیلزنم يف  ةرايزلاب  امھفرشأ  نأل  يناوعدو  لفحلا 

ةیكيرمألا ةيروھمجلا  نأ  ًاطابقأو  نمرأ  اًعیمج  اوناك  نيذلا  لصنقلا 
. يصخش يف  ةدسجتم 

، ارتلجنإ يف  لیمجلا  سطسغأ  لثم  نآلا  تقولا  لاَوط  سقطلا 
لیللا يف  انھ  َدرب  ال   ، ادج ئیسلا  يلاعس  نم  صلختأ  نأ  تینمت 

. قرشمو ٍفاص  وجلاو  حلاصلا  ءاجرلا  سأر  يف  وھ  امك 
ىلإ ةبئاغ - تنك  امیف   - مویلا لاَوط  يلاس  رمع  بحطصا  دقل 
دقل  . يلصي ىتح  رظتنت  نأ  اھاجرت  اھدحأ  يفو  ةفلتخم  دجاسم 
ينوكل قلق  هنكل   ، نامیمح ناقيدص  امھو  امھيدلب  نیب  نانراقي  احار 
بجاو اذھ  نأو  لبق  نم  جوز  ىلع  لوصحلا  يف  اھدعاسأ  مل 
. ةيراج اًمئاد  انھ  ينعت  يتلا  ىثنألا " ةمداخلا   " لایح صخشلا 
اھربكأ تناك  قرشلا  نع  اھتعمس  يتلا  بيذاكألا  لك  نیب  نم 

، اھرمع نم  نیثالثلا  يف  َءاطمش  اًزوجع  حبصت  ةأرملا  نأ  ةبوذكأ 



يف وھ  امك  سیل  نكل  تاریقفلا  تاحالفلا  نیب  اذھ  ناك  امبر 
تایقرشلا تادیسلا  نم  اًریبك  اًددع  نآلا  ىتح  تيأرو   ، ایناملأ
نیسمخلا ىتح  نیعلل  نقري  لقألا  ىلع  ادج  ٍتاقینأ  نودبي  تايوقلا 
ةسماخلا يف  ةيرصملا  ةینغملا  ةنكاس "  " نإ  ، نھرمع نم 

ةبقتنم اھنإ   " يل لیق  امك  حیبق  هجو  تاذ  اھرمع  نم  نیسمخلاو 
برشت نیح  اھمف  نم  تاحمل  وأ  اھینیع  ریغ  صخشلا  ىري  الو 

يف ديرف  اھتوصو  هتقاشرو  دھفلا  لكش  اھدسجل  نكل   ،" ءاملا
يف اھتننظ  دقل   ،[21] ناربیلام توص  لثم  ریثم  نكل  نشخ   ، هلامج
نإف لجترتو  ينغت  تناك  نیح  ؛  نیثالثلاو ةسماخلا  امبر  وأ  نیثالثلا 

هللا"  " هبلق نم  حیصیس  نَم  ةلاح  يف  تنك   ، ةرحاس تناك  اھتعارب 
. نونطاوملا لعفي  امك 

تناكو  ، ةبسانم ریغ  ةملك  اھارأو  ةملاع "  " ةملك زیلجنإلا  قلطي 
نھلو ادج  تاحیبق  اھنم  رغصألاو  ةنكاس  عم  يتاللا  ينامثلا  ملاوعلا 

. موُبلا توص 
لِبق نم  ٍةقيدصك  اًمامتو  ریبك  رابتعاب  لَماعت  ةنكاس  تناك 
تناك  ، اھیناغأ نیب  نھبطاخت  تناك  يتاللا  تاینمرألا  تادیسلا 
اًھینج نیسمخ  ىلع  لصحت  تناك   . ةِرّیخو ادج  ةینغو  ةملسم 

. ءانغ ةلیل  لك  نع  لقألا  ىلع 
عیمجلا اھددري  امك  ةيرصملا  ةیماعلا  ملعتت  نأ  ًالھس  نوكي 

يننأ دقتعأ   ، اھديدرت متي  امك  تاملكلاب  كاسمإلاو  ثيدحلا  ةعباتمب 
" مكیلع مالس   " بناج ىلإ  ةملك  نیسمخ  وأ  نیعبرأ  فرعأ 

". شیشقب و"
امب ًانزحم  سكعلا  ىلع  ناك  ةولحلا  ةروصلا  نم  رخآلا  بناجلا 
دجي اًموي   ، ريزانخلل حلصت  ةمحدزم ال  خاوكأو  ةروجھم  روصق  ؛  يفكي

، رمع لوقي  امك  قالطإلا  ىلع  دجي  ال  رخآ  اًمويو  هءادغ  ُناسنإلا 
عم هنولكأي  يذلا  ئیسلا  ماعطلا  نم  ةمداص  لافطألا  ةدھاشمو 

ةمئاغلا نویعلاو  رماضلا  نطبلا  نكل  هب  نوموقي  ریثك  لمعو  ةراذق 
لك  ، ةبعصلا فورظلا  لك  تحت  نیجضان  تاباشو  نابش  يف  ربكت 

تسیل اھنكل   ، ةحلاكلاب نويدنلتكسإلا  هیمسي  اموأ  ةنيزح  هوجولا 



يشملا يف  اھلك  ةقاشرلا   . مھتاوصأك ةنشخ  تناك  نإو  ةمرجم 
لوقي امك  نامرلاك  دوھن  ءاسنللو  ططقلا  لثم  نوقیشر   ، تاءاميإلاو

. مھدنع رعشلا 
تناك  ، انیلإ فرعتتو  انحفاصتل  ةليوط  ةيودب  ةأرما  سمأ  انتءاج 
تلأسو  ، كلذ ریغ  ءيش  الو  ًاباقنو  شیخلا  نم  َضیبأ  ًءاسك  يدترت 

اھنكل َّيديو  يھجو  ىلإ  ترظنو  ينع  ةریثك  ةلئسأ  نایكیكھ  مادم 
مث  ، اًریثك تايورقلا  هب  بجعت  يذلا  قینألا  يبوث  ىلإ  هبتنت  مل 
مث ةداعسلاو  ةحصلا  يل  ةینمتم  ةریمأ  ةرضح  يف  اھنأك  ينتحفاص 
ادبو ةدیحو  اھتلحر  يف  تناك   . مخَف ٍحبش  لثم  رباقملا  ربع  تضم 

ةدیسلا لثم  بورغلا  تقو  ءارحصلا  ىلإ  هجتت  اھارن  نأ  ًابیھمو  اًرثؤم 
يلاس تخرص   .. لیجنإلا يف  وھ  املثم  انھ  ءيش  لك     [22] رجاھ
ذنم سلجي   [23] ةرذلا "  لقح  يف  سلجي  زعوب  انھ   " راطقلا نم 

[24] مايرِم لثم  ةنكاس  تنغو   . نینسلا فالآ 
: ءاعبرألا

ّلبقو يكيرمألا  لصنقلا  بئان  لبق  نم  يدقع  عیقوت  مت  مویلا 
ام يرتشأل  قوسلا  ىلإ  تبھذ  اھدعبو  عبتم  بجاوك  يدي  ّسيرلا 

ةیساحنلا يناوألا    . ةعاس ُتیضمأ   ، وھطلل ٍناوأ  نم  هیلإ  جاتحأ 
اھعم عضيو  يمسر  نازیمب  ةعطق  لك  نزیس  عناصلاو  ةَُّقألاب  ُنَزوت 
نراقي عئابلا   ، ةلیل فلأ  نم  رثكأ  يھتني  نأ  دعب  اھنزوب  ةقاطب 

، يلثم اًدیعس  ناكو  هيرتشأ  ام  ماقرأ  لوح  يعم  هتاظحالم 
للقي ةعاربب  رمع  امنیب  رواجم  لحم  نم  ةلیجرأو  ةوھق  ىلإ  ينوعدي 
اَّقسلا  .. هایملا عئاب   ، اھتمیق فصن  ضرعيو  عئاضبلا  نمث  ةمیق  نم 
موقيو  ، نیسنب نم  رثكأ  هیطعأو  هبرشأ   .. اھنم ایساحن  ًابوك  مدقي 
كانھ اًمئاد   - سانلا نم  ماحزلا  ىلع  هایم  نم  هتبرق  يف  ام  عيزوتب 
مت ةياھنلا  يف   . ایقت اًئیش  تلعف  يننأ  ودبي   . يفرش ىلع  ماحز -
اًریبك اًقيربإ  عفري  رمع  امنیب  خبطملا  ةدع  لمحیل  دلو  ءاعدتسا 
امنیب نیيرصملاك  هُتبكر  رامح  دلولا  عم  ناك   . تانلش ةعبرأب  هطقتلا 
بكوم يف  انیشمو   ، هسأر ىلع  ةیساحنلا  ءایشألا  لك  دلولا  لمح 



مھیلع دسفأ  يذلا  رمعل  مھتانعل  عمسن  مھریغو  نیمجرتملا  نیب 
. يل خابطو  مجرتم  هنأل  اھلك  ةیلمعلا 

عماج  ، نیمدقأ نیعماج  ىلإ  كب  نایكیكھ  عم  حابصلا  اذھ  تبھذ 
ىلع هشوقنب  ًاناقتإ  رثكألا  هفراخزو  طیسب  لیبن  عئار   .. نولوط نبا 
انترامع نم  رثكأ  ةلیمج  ةیمالسإلا  ةرامعلا  هذھ   . بشخلاو رجحلا 

ٌّشع  .. ءاسؤبلل عساو  تیب  نآلا  نولوط  نبا  عماج   . ةیطوقلا
يف تناك  ةیكرت  تالئاع  ةدع   ، هفرغ نم  ًاثالث  تلخد   ، نیمدعملل

، لابحلا ىلع  قلعملا  ریصحلاب  ءازجأ  ىلإ  ةمسقم  ةعساو  ةفرغ 
يتلا ةيودیلا  عقرلاو  رصحلاو  داجسلا  نم  عطق  اھنم  لك  يف 
ریغص يرجح  نرفو  ریغص  لخدمو   ، اھعمج ءارقفلا  كالملا  عیطتسي 

ال ضرألا  ىلع  ةيراخف  ٍناوأ  ثالث  عم  ةفرغلا  نم  نكر  يف   . اًضيأ
ءيش لك  نكلو  ثاثأ  يأ  مھيدل  سیلو   ، سانلا نم  ٍمَِكل  فرعأ 
ماني نيأ  ينارأو  يدیب  كسمأ  ریغص  دلو   . ةنتن ةحئار  الو  فیظن 
ءاسن كانھ  تناك  ذإو   ، ةربعم ةتماص  تاكرحب  خبطيو  لكأيو 
زوجع لجر  انثدح  ُتجرخ  نیح  نكل  لوخدلا  عطتسي  مل  نایكیكھف 
يف شورق  ةعبرأو  ةفغرأ  ةثالث  ىلع  موي  لك  نولصحي  مھنإ  لاقو 
سدع ةبرُشو  ماع  َّلك  ٌبابلجو  غلاب  لكل  تاسنب  ةینامث   .. رھشلا
ينكاس نم  لیلق  ماحز   ، انھ ةقدصلا  تویب  اذكھ   . دایعألا يف 
اھاطعأ زوجع  لجرل  تاسنب  ةتس  ُتیطعأو  انلوح  عمجت  تیبلا 

وأ ةرشع   ، عیمجلا نیب  اھماستقا  َّمتیل  زوجع  لجر  لوأ  ىلإ  هرودب 
يبلق رقفلا  مطح  ؛  نیحیسك وأ  نایمع  اوناك  لقألا  ىلع  رشع  انثا 

مث تاعمتجملا  نسحأك  بدألاو  تامالسلا  عم  ناكملا  انكرتو 
لخدأل تینحنا   . ةلیمجلا يكاوبلا  تحت  يرصم  خوك  ىلإ  انردتسا 

اذھ  ، لخادلاب تامحدزم  ءاسنلا  نم  اًددع  ُتدجوف  بابلا  لفسأ  نم 
، شرفلل عطق  وأ  داجس  وأ  ٌرُصُح  هب  دجوي  ال  هنأل  اًرقف  رثكأ  خوكلا 

ةراجحلاب ٌماقم  بالكلا  راكوأ  نم  عون   .. وھطلا نارفأ  أوسألاو 
كلذ مغرو   . ةيرجحلا ضرألا  ىلع  مونلا  راثآو  اھنیب  اومانیل  ةرسكملا 

ينتذخأ يتلا  ةریغصلا  ةأرملا  تیطعأ  اًولحو  بارتلا  نم  ًایلاخ  ناك 
كارتألا نیب  قرافلا  رھظ  انھو  تاسنب  ةتس  لخادلا  ىلإ 



انرداغو ءاضوضلا  نم  ةفصاع  َراثأ  غلبملا  میسقت  ؛  نیيرصملاو
َّيلع نكل   ، نابرغلاك نحياصتي  نھو  تسلا  وأ  سمخلا  تايرصملا 

. قالطإلا ىلع  لسوتي  وأ  ٌدحأ  ِدجتسي  مل  هنإ  لوقأ  نأ 

: ةعمجلا
ام ىلع  ينبم  قوسلا  يف  عماج  ىلإ  رامح  قوف  مویلا  تبھذ 

ةلبِقلا  ، ادج اًقیشر  ءارمحلا  رصق  لثم  ناك  كسیبارأ ."  " زارط هیمسن 
نم ةنومیل  رمع  جرخأ  اھب  ةبجعم  فقأ  امنیبو  ادج  ةلیمج  تناك 

يناجر مث   ، يكاوبلا ىدحإل  يماخرلا  دومعلا  ىلع  اھرصعو  هردص 
فرشي يذلا  زوجعلا  لجرلا   ، ضارمألا لك  يفشت  يھف  اھقعلأ  نأ  
يثبعلا لافتحالا  اذھب  موقأ  ينلعجیل  يعارذ  بذج  عماجلا  ىلع 
تخطلت دومعلا  ةدعاق   ، كلذ لعفأ  نأ  ىلع  ربجأس  ينأب  تركفو 

نم ةدحاو  .. [25] ةفیلخلا رباقم  ىلإ  ُتبھذ  كلذ  دعب   ، نومیللا ریصعب 
نم ریثكلا  اھب  ناك   . برخ اَھَرثكأ  نكل  بابقلا  لمجأو  رباقملا  ربكأ 

، روھدتلا يف  طقس  نكل  رثأو  زنك  اھنم  دحاو  لك   ، ةلیبنلا ينابملا 
، ناقتإب ةممرملا  رباقملا  ىدحإ  ىلإ  انبھذ  بيرغ - اذھو   - كلذ دعب 
. حاتفملا اھيدل  ةأرما  عم  رواشت  مث  ًالیلق  رمع  ددرتو  رامحلا  تكرت 

يبنلا مادقأ  راثآ  ةدھاشم  يھ  يتأفاكم  تناكو  يئاذح  تعلخ 
ةسینكب هبشألا  ریغصلا  دجسملاو  نيدوسأ  نيرجح  ىلع  دمحم 

. لیباش تناس 
، ٍلاع توصب  يبنلا  يیحُي  جرخو  بحو  سامحب  هتیعدأب  رمع  اعد 

بلطت ملو  تاسنب  ةتسلاب  ادج  ةرورسم  ةأرملا  تناك  يتشھدل 
عماجلا لخد  ایجنرفإ  فرعي  ال  هنإ  لاق  رمعل  كلذ  تركذ  نیح   . رثكأ

ىلإ تدع   . تلخد ينكرت  ام  ًالجر  عماجلا  مداخ  ناك  ولو  لبق  نم 
اھنیب نیملسملا  رباقم  نم  نيدایمو  يھتنت  ال  عراوش  ربع  يتیب 
يف ركفأ  انأو  بیغملا  كشو  ىلع  تقولا  ناكو   ، كیلامملا رباقم 
ىلإ ينذخأي  نأ  نكمي  ٌّينج  ناك  اذإ  ام  لءاستأو  نيدلا  رون  ةياكح 
تاذ ينابملا  هذھ  دحأ  يف  تررقتساو  ةلیل  تقفنأ  اذإ  ناكم  يأ 



! بابقلا
، انق ىلإ  يلوصو  رظتني  هاخأ  نإ  يل  لاقو  يطبقلا  يقيدص  ينءاج 

يبراق  . يرورس يف  ةبغرلاو  بذھملا  كولسلا  ریغ  اًئیش  دجأ  ال 
ََملَعلا لمحأ  انأو    Zint el Bachreyn نيرحبلا " ةنيز   " همسا
رحبنس  . لصنقلا ءالكو  ىلإ  ةراشإك  اًریغص  ایكيرمأ  اًملعو  يزیلجنإلا 

. ةبیبحلا يمأ  نآلا  اًعادو   . مداقلا ءاعبرألا 
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نودروچ فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ 

ةبابمإ نم  برقلاب 
ربمفون 1862  21

 .. بیبحلا كِیَلأ 

فقن ةیقرشلا  لفاوقلا  ةقيرط  ىلعو  سمأ  بكرملا  ىلإ  انلقتنا 
ریغ نوكي  مث  نمو  ةعمجلا  موي  هنإ   . ةرھاقلل ةلباقم  ةيرق  يف  مویلا 
قوف دھاشملا   ، هیف انتلحر  أدبن  نأ  نیظوظحم  ریغ  نوكنو  بسانم 
نكل  ، ةایحلاو ةكرحلاب  ةلفاح  شاھدإلاو  ةعورلا  ةديدش  رھنلا 
ةديدج ءاضیب  سبالم  اًعیمج  نودتري   ، نییئاطسفس اوناك  ةراحبلا 

اي  .. اًعَّقوتُم ضيوعتلا  ناك  اًعبطو   ، ةيزیلجنإلا يتس "  " فرش ىلع 
نوقراغ مھنكل  ادج  نسح  كولس  باحصأ  مھنإ  ءاسؤب ! نم  مھل 
ةلیمج ةئداھلا  مھتینغأ   ، مھئايزأ يف  اًحضاو  ودبي  يذلا  رقفلا  يف 
لجر لوقي  ىتح   ، عاقيإلا سفنب  اھنوعجريو  دمحم " اي   .. دمحم اي  "
يف ينعت  يتلاو  هللا " اي  لـ" فيرحت  يھ  يتلاو  َّالي .."  " طیشن
انأ تنكو  ءایشألا  ضعب  راضحإل  رمع  بھذ  مامألا ." ىلإ   " ةایحلا
نم كلذ  ریغو  ةمطحم  اھذفاونو  ةنیباكلا  باب  نوكي  نأ  بویع  حرشأ 

تاراشإو ةیبرع  تاملك  تس  نم  هكلمأ  امب  بكرملا  سيرل  بویعلا 
. ةشھدم ةعرسب  اھنع  ةباجإلا  متتو  مھفُت  تناك  ءاسرخ 

ناك امك  ًابطر  سیلو  يفكي  امب  اًئفاد  ءاضفلا  نم  لینلا  ءاوھ  ناك 
ةقيدحلا وأ   - ةیكبزألا  ، ةرھاقلاب يجنرفإلا  يحلاو  قدنفلا  يف  رمألا 

ةبطر لازت  امو  ةریحب  ملعأ  امیف  تناك  جنرفإلا  شیعي  ثیح  ةماعلا -
. ادج

دوعأسو ةعرس  ىصقأب  يناثلا  لالشلا  ىلإ  ةدعاص  رفاسأس 
يل كرتو  ينعدویل  كیب  نایكیكھ  سمأ  َّيلإ  ىتأ  دقل   ، لھم ىلع 
تنك بیط ! وھ  مك   ، ةبیط ةیعدأب  يل  َهللا  ًایعاد  بتكلا  ضعب 
حور عم  ثيدح  كانھ  نكي  مل  ول  ةرھاقلا  يف  بائتكالاب  سحأس 



ملو نیيرصم  الو  اًكارتأ  فرعأ  مل  ينأل  فسألاب  رعشأ  تنك   . اھفرعأ
مھنم تيرتشا  نيذلا  راجتلا  ریغ  ىرأ  يك  يل  ةصرف  كانھ  نكت 
هنم تيرتشا  يذلا  باشلا   . ادج ًایلسم  ناك  كلذ  نكل   ، يضارغأ
ناك هنأ  تفرع  يننإ  ىتح  ًالیلق  ًابئتكمو  ایكذ  اًقینأ  ناك  ينیجانف 
يعم َتنك  ول  تددو  مك   . ناطلسلا ةیظحم  ةيراجلل  اًقیشع 
َتنك  ، فولأمو ادج  لیمجو  ديدج  وھ  امم  هلك  اذھب  عتمتستل 
لافطأ مھنكل  رابك  لافطأ  مھنإ  ؛  نیكاسملا سانلا  ءالؤھ  بحتس 

. نوبوبحم
ضعب ينتذخأو   ، ةریبك ةشھد  يدوجو  راثأف  انھ  ىرقلا  ىدحإ  ترز 

نھخباطمو نھمون  نكامأ  ىلع  ينوعلطأو  نھتویب  ىلإ  ءاسنلا 
ينعبتي لجر  كانھ  ناك   ، تیبلا يف  اھریغو  نجاودلا  ةیبرت  نكامأو 
ينعي امم  شیشقب  نع  ينلأس  دحأ  ال  نكل  ينع  لافطألا  دعبيو 
هارت نأ  بعرم  رمأ  ديدشلا  زوعلا  نإ   . انھ نيردان  اوناك  نییبوروألا  نأ 
يتلا ةراذقلا  نم  ریثكلا  نكل  اًریثك  نكي  مل  هنأ  نم  مغرلا  ىلعو 
ةيراع ةریقفلا  حاورألا  تناك   . رقفلا نم  اًریثك  ينعي  اھنع  نوثدحتي 
دحاولا يدل  نكي  ملو  لینلا  يمطو  ءام  مھفظني  ام  ردقب  ةفیظن 

. ةفاج اًضرأ  الإ  ٌشارف  الو  هيدتري  ام  ریغ  رخآ  ءادر  مھنم 
. تاباطخلا كیلع  ْتَرخأت  اذإ  بضغت  الو   ، يئازعأ ىلإ  يتبحم 

ىنمتأ مث  نمو  ةئیس  تابون  نود  مايأ  ةسمخ   .. نآلا لضفأ  يلاعس 
ةیماح سمشلا   ، ةليوط ةرتف  نم  يل  ةحار  لوأ  اھنإ   . لضفأ نوكأ  نأ 

نم نورشعلاو  دحاولا   ، ةرتفلا هذھ  يف  داتعم  وھ  امك  ةراحو 
. عئار میسن   .. ةنیباكلا يف  ةحوتفم  ذفاونلاو  باوبألا  لكو   ، ربمفون
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ِنتسوأ ةدیسلا  ىلإ 

نشفلا
ربمفون 1862 نینثالا 30 

.. ةبیبحلا يمأ 

. اًریثك لضفأ  نآلا  انأو  مايأ  ةرشعل  ةایحلاب  اًمامت  ُتعتمتسا  دقل 
. لاعسلا َّلقو  ديدج  نم  مونلاو  لكألا  يف  تأدب 

برق نم  لاجر  مھمظعم   ، يل ادج  اًعتمم  ناك  يبكرم  مقاط 
، ةرھم نوبذھم  ةرشبلا  ومعان  ناوسأ  بونج  لوألا  لالشلا 
ةمات ةروص  ناك  ریغصلا  دوسألا  سيرلا   ، ةحرم ءادوس  تایصخش 
ىرقلا ىلع  رمن  امنیب  تایتفلل  حولي  حرملاب  اًئلتممو  قلخلا  ِبیطل 

ٌحِرم اًمئاد  لظلا  فیفخ  ةرمس  لقأ  هنول  ةفدلا  دئاقو   . مستبي امئادو 
يلصيو مویلا  يف  سمخلا  ضئارفلا  يلصي  هنإ   . ىوقتلا ُديدش 
عباصألا نیبامو  هیمدق  ىدحإ  لحاك  يف  حِرُج   . اًمئاد لوسرلا  ىلع 
تادامكب هل  اھتیطغ   ، حورجلا تحرقتو  ىرخألا  همدق  يف  بعكلاو 
مھباجعإ ُتلنف  اھجالع  يف  ُتحجنو  ناتكلا  ربو  نم  تادامضب  مث 

اي ریتك  كریخ  رتك   .. دمحلا   " نسحتلاب رعشي  فیك  وھ  نلعأو 
". يتس

دلِولا ةیمھأ  مھرثكأ  ناك   ،" ریتك كریخ  رتك   " ددري دحاو  لك  راصو 
هل ناكم  لك  يف  كرحتي  ریغص  دغو   .. ًاطاشنو ةجھب  رثكألا   .. دمحأ
نول يف  هدلجو  دیبویك  لاثمت  هبشيو  رحبلا  بلك  لثم  ٌریغص  ٌهجو 

. عیمجلا نم  اًمئاد  عمسُي  حضاو  بخاص  هتوص   ، ءادوسلا ةفیطقلا 
حئاصنلا مدقيو  لبحلاب  بكرملا  حطس  ىلإ  زفقي   ، مقاطلل وھطي  ناك 
نواھلا يف  ةداح  اصع  فرطب  ةوھقلا  نحطي   ، تابسانملا لك  يف 
اًروخف يشمیل  اصعلا  سفن  مدختسيو   ، هیمدق نیب  هكسمي  يذلا 
عیمجلا رمأيو  قئاقدل  ئطاشلا  ىلإ  ُتبھذ  اذإ  اھب  حوليو  يمامأ  اھب 
جاتحي نیح  مویلا  لاوط  ددرتي  ٌءادن  دمحأ " اي   " . قيرطلا نع  داعتبالاب 



ببحملا ناك   . ةباجتسالل دعتسم  اًمئاد  دْلِولا " و" ٍءيش  ىلإ  دحأ 
دق هنأك  ودبي  دوسأ  فارطألاو  ةماقلا  ليوط  ناكو   .. نامثع وھ  يل 
هیلع ناك   . ءيش لكو  هتیقاطو  هئادرب  ةیفیلغوریھ  موسر  نم  جرخ 

امھتقانأ يف  نيروصتم  ریغ  صخش  يأ  امھاري  بوثلا  نم  ناتعطق 
ناك ؛  ُّرس بوثلا  كلذ  يف  قحب ) يلاس  تلاق  امكو   ) . امھمارتحاو
لجر ناك   .. راصتخاب  . رثكأ تماص  هنكل  اًحرم  اًمئادو  لمعلا  يف  اًمئاد 

ينولكنزلا انيدل  ناكو   ، زایتماب ةمرتحملا  دیلا  اذ  قثاولا  رداقلا  رحبلا 
دیفم صخشو  ةرشبلا  ضیبأ  ریبك  لجر   .. ةرھاقلا برق  ةقطنم  نم 
ةئیلم تاياكح   ، اھنم يھتني  الو  لیللاب  فكي  ال  تيداوحلل  ءاَّكح 
يتلا تاياكحلا  مھفأ  نأ  تینمت   . بكرملا مقاطل  ةكحضملا  تكنلاب 
عفترت اھتورذ  دنع  تيرافعلاو  نیطالسلا  نع  اھلك   ، ةعئار ودبت 
يِّدمت نأ  نیعیطتست  امك  هآ "  " وأ هللا " ءاش  ام   " ةبجعم يدايألا 

. اھب ةلھاج  ينأ  لضفألا  ناك  امبرف  تكنلا  ىلإ  ةبسنلاب  امأ   . اھیف
لمعلاو كحضلا  ریغ  اًئیش  لعفي  ال  يذلا  فيرش "  " دجوي كلذك 

لثم ودبيو   ، ىرخألا دیلاب  يلاسو  ٍدیب  رمع  دعاسي   ، ةلماجملاو
رامعأو ناولأ  نم  اوناك  ةتسدلا  ةیقب   . ةءاربلا میظع  دوسأ  لفط 

. كولسلا ُنَسَح  نوئداھ  عیمجلا  نكل  اًمامت  زوجع  مھضعب   . ةفلتخم
لك يف  ةسكاعملا  حايرلا  امإو  حايرلل  ماتلا  ءودھلا  امإ  انيدل  ناك 

. لابحلاب بكرملا  بذج  ىلع  ریبك  دھجب  نولمعي  لاجرلا  ناكو   ، تقو
ىدحإ يف  رھظلا  دعب  ام  ةرتف  يف  انفقوت  ُتنلعأ  ةعمجلا  موي  يف 

. دجسملا ىلإ  نونيدتملا  نوملسملا  بھذیل  ةالصلا  تقو  ىرقلا 
.. ةالصلل اوبھذ  طقف  ةسمخ  نأ  مغر  ریبك  اضر  لحم  ناك  اذھو 

ىلعأ نم  لاجرلا   ، ناریبك نالجرو  ينولكنزو  ةفدلا  دئاقو  سيرلا 
ءارشب هسفن  نامثع  َلَغشو  قالطإلا  ىلع  نولصي  اونوكي  مل  لینلا 

نأل هتلئاعل  كلذ  دعب  هذخأیل  اًدیعب  هنيزختب  ماقو  رخآ  بكرم  نم  حلم 
انفقوت فيوس  ينب  يف   . رھنلا ىلعأ  دالبلا  يف  اًردان  ناك  كلذ 
حبذي دحاو  رازج  اھب  دجوي  ةبیط  ةدلب  يھو  زبخلاو  محللا  ءارشل 

نم نانثاو  رمع  ينقبسي  عراوشلا  يف  تیشم   ، موي لك  ةاش 
اًمامتھا ناریثيو  نیتریبك  نيوصع  نالمحي  فلخلا  يف  ةراحبلا  



دحألا موي   ، اشاب دیعسل  سَِعت  رصق  اھب  ةریغص  ةدلب  اھنإ   . اًریبك
اھیلإ تبھذف  ةریبك  ةیطبق  ةسینك  تيأر  ثیح  ابب "  " يف انفقوت 
خیش تیب  مامأ  دتمي  قيرطلا  ال،  مأ  اھايإ  يننولخدیس  لھ  ىرأل 

. هتیشامو همدخب  ًاطاحم  كريرطب  سلجي  ةباوبلا  دنع  كانھو  دلبلا 
ةنايد زومر  ىلإ  برقأ  لاكشأو  ٌنابلص  ٌةموسرم  تناك  ةياوبلا  ىلع 
نكل  ، يحیسم ءيش  يأ  ىلإ  اھنم   [26] ةميدقلا ةیسرافلا  ارثیم 
فقو دقل   ، ةملسملا ةيرقلا  ةدمعو  ایطبق  ناك  كريرطبلا  سجرج 
نأ َّيلع  نإ  لاقو  يدیب  كسمأ  مث  ينحفاصي  مدقتو  هنم  مدقتأ  انأو 
همأ  . كلمرحلا لخدأو  ةسینكلا  دھاشأ  نأ  لبق  هتیب  ىلإ  بھذأ 
اتناك ةلیمجلا  هتجوزو  اھرمع  نم  ةئاملا  يف  تدب  يتلا  زوجعلا 
ىلع ناك  بابلا  دنع  رمع  تكرت  ينأل  نكل  يب  ادج  نیتبحرم 
ةقطنم دودح  جراخ  سجرج  ينذخأو  ةعرسب  يھتني  نأ  انثيدح 
ةوھق انبرشو  ةلیجرنلا  انل  ْتَمدُق   . ناويدلا ىلإ   ةسدقملا  ميرحلا 

ام لك  برجأو  موي  لك  هعم  لكآل  مايأ  ةدع  ىقبأ  نأل  َّيلع  طغضو 
يف ينروزي  نأ  هیلإ  تبلطو  همدق  يذلا  نبللا  تذخأ  ؛  هتیب يف 
دربي نأ  لبقو  سمشلا  بورغ  لبق  دوعأ  نأ  َّيلع  نإ  ًةلئاق  بكرملا 

عیطتسأ ءايرثألا ال  لزانم  نم   .. اًریثم ناك  لزنملا   . ةضيرم ينأل  وجلا 
دھعلا يف  لیثمتلاب  موقأ  ينأب  ترعش  ينكل  تلواح  اذإ  هفصأ  نأ 

نم ٍعست  لثم  جراخلا  يف  ودبت  يتلا  ةسینكلا  ىلإ  انبھذ   . ميدقلا
ىلع موقت   عستلا  بابقلا  تناك  لخادلاب   ، قودنص يف  لحنلا  ايالخ 
اھل لماش  حالصإب  موقي  ناك  سجرج   . ادج ةقینأ  ةعبرم  ةدمعأ 
ميدقلا بشخلا  ديدجتو  ةنایصل  دقتعأ  امك  اًریثك  هفلكیس  كلذو 
ةثالثب ةمسقم  ةسینكلا  تناك   . عنصلا دقعم  قیقدلا  لیمجلا 
ىلع ةمرحم  يھو  ةیقرشلا  ثالثلا  بابقلا  مامأ  اھنم  ٌدحاو   .. زجاوح
لكش ىلع  يذلا  بابلا  حتف  دقل   . سادقألا سدق  يفختو  نیلخادلا 

، ةبتعلا ربعت  ال  ميرحلا  نإ  لاق  هنكل  اھلخاد  رظنأل  يل  ناصح  ةودح 
يرجت تناك  يتلا  تازیھجتلا  ببسب  ىضوف  يف  ناك  ءيش  لك 
كسمأ سجرج  نكل   . دحألا موي  مویلا  نأل  رابتعا  يأ  نود  ةمھب 
نیمختلا عیطتسأ  ؟ ال  اھلخاد اذام   .. اھايإ ينارأو  اھّلبقو  ةریبك  ٍةَّرصب 



نم نیمیلا  ىلإ   . ملسم مجرتم  قيرط  نع  فرعأ  نأ  يف  تددرتو 
ةبقلا تحت  ٌقلغم  ٍملسم  ٍِّيلَول  ربق  دجوي  اذھ  سادقألا  سدق 
رمع امنیب  ةیحان  نم  حيرضلا  سجرج  لَّبقو  انلخد  انھ   ، ةرواجملا

. عتمم دھشم   .. ىرخألا ةیحانلا  نم  مالسلا  حيرضلا  ىلع  يقلي 
ناك رمع   . عماجلاب ناك  امم  رثكأ  .. يئاذحب ربكأ  مامتھا  كانھ  ناك 

سیسقلا نكل  ةرھاقلا  يف  ىرج  امك  ليدانمب  يئاذح  فلي  نأ  ديري 
، يبراوجب بارتلاو  رخصلا  ىلع  يشمأو  اھعلخأ  ينلعجو  ضرتعا 

بورغ لبق  ماقت  ال  اھنكل  دحألا  ةالص  دھشأ  نأ  يف  بغرأ  تنك 
ةیقب نع  فلتخي  ال  دحألاف   ، دعب امیف  اھلعفأ  نأ  نكميو  سمشلا 

. مايألا
فلخو سدقملا  زجاحلا  نم  دعبألا  زجاحلا  فلخ  كلمرحلا  ناك 

، سدقملا ةيدومعملا  ضوح  اًضيأ  دجوي  ثیح  ثلاثلا  زجاحلا 
ميرحلا  . يمالسإ حيرض  لثم  ام  دح  ىلإ  ودبتو  ةقلغم  ةقطنملا 
ينعتل  Frauenzimmer ةیناملألا ةملكلا  لثم  انھ  مدختست  ةملك 
طابقألا  . ميرحك رمعل  ينع  ثدحتي  سجرجف   ، ةمرتحملا ةأرملا 

، نیملسملا نم  رثكأ  اھیلع  نوقلغي  مھنكل  ةدحاو  ةأرماب  نوجوزتي 
دالوألا ةیقبك  اوسیل  ادج  نیلیمج  نویحیسملا  لافطألا  ناك 

يب نوفرتعي  مھنأ  ُدبي  مل   ، ادج دیج  رھظم  مھل  لاجرلاو  نیيرصملا 
ةدیقعلا باحصأ  نحن  انك  اذإ  ام  ينولأسف   ، ةدیقعلا يف  مھل  تخأك 

! تانبلاو نینبلا  نم  انتوخإب  جوزتن  ةيزیلجنإلا 
كانھو بيرقلا  هلزنم  يف  ةوھقلا  برشأ  نأل  سیسقلا  يناعد 
ضرألا نع  نیمدق  عفترت  ةبطصم  ىلع  ةباوبلا  دنع  تسلج 

اوؤاج طابقألا  نم  ماحز   ، ةباوبلا راسي  ىلإ  ریصحلاب  ةشورفم 
لجر  ، ةسینكلا ممري  يذلا  ءّانبلا  انب  قحل  مث  ءاصفرقلا  اوسلجو 
نأ فیك  نع  ثدحت  ةفیثك  ةیحل  وذ  يقن  لیمج  نسم  ملسم  

ةرھاقلا يف  ٍلایل  ثالث  هل  رھظ  دق  ابب  ةسینكب  نوفدملا  َّيلولا 
ءاج فیكو   ، هتسینك ةنایصل  ابب  ىلإ  بھذيو  هلمع  كرتي  نأب  هرمأو 

ریضحت طابقألا  ىلع  طقف   ، لباقم نود  كلذ  لعفي  نأ  اًضراع  وھ 
اًرمأ لبقتسا  صخشك  حضاو   رخفب  ثدحت   . ةبولطملا داوملا 



ةمظعب رعشي  ناك  مھنم  لكو  هتصق  اودكأ  طابقألا  لكو  اًسدقم 
، هیف كشي  الو  حیحص  اذھ  نأ  دقتعي  ناك  اذإ  رمع  تلأس   . ةزجعملا

بحم مرتحم  لجر  هفرع  يذلا  ءاَّنبلا  نأو  حیحص  اذھ  نأب  باجأ 
سفنل تاونس  ذنم  ٍءاَّنب  راضحإ  لواح  فیك  سجرج  فاضأو  لمعلل 
تامارك تیملا  سيدقلا  مدقي  ام  اًمئاد  سیل    . حجني ملو  ضرغلا 

" يقیقح نمؤم   " ناك انھو   .. اًعم نیملسملاو  نییحیسملا  يضرت 
هیف نوحمسي  ال  يذلا  سدقملا  ناكملا  اذھ  يف  دجب  لمعي  ميدق 

. يزیلجنإ يحیسم  لوخدب 
راقبألاو هایشلا  تعفدنا  بئاجعلا  هذھ  لك  عمسن  سلجن  انك  امنیب 

ادب لیلجلا  زوجعلا  سیسقلا   ، بیغملا عم  لزنملا  ىلإ  ةدئاع  اننیب 
ُترعش ىتح  ایلیجنإو  ايوعر  راص  دھشملا  لكو   .. میھاربإ انیبأ  لثم 

نع دعبأ  نمز  يف  ًالیلق  شیعأ  نأ  يف  يتبغر  تناك  ول  امك  امامت 
، مايأ ةدع  ىقبأ  نأ  اودارأ   ، تققحت دق  نینسلا  نم  فالآ  ةدعب  اننامز 
ًالزنم كلتمي  ثیح  نشفلا  يف  فقوتأ  نأ  َّيلع  نإ  سجرج  لاقو 
كانھ ينلباقیل  سرفلا  رھظ  ىلع  بھذیس  هنإو  ةقيدحو  ًالیمج 

. عرسأ بكرملا  اوبحسیل  نیحالفلا  نم  ًالماك  اًقيرف  ينیطعیسو 
ملعي هنإ  لاقو  يل  مجرتي  وھو  ةشھدلاب  ناكرحتت  رمع  انیع  تناك 

اذھ يفف  نیحالفلا  عم  ةداع  لعفت  امك  كلذ  ركنتست  تسلا  نأ 
لمعب حمست  ال  ةيزیلجنإلا  تاداعلا  نأب  سجرج  ربخأ   . اھل ءاذيإ 

. ریبكلا ثبعلا  نم  اعون  عیمجلل  ادب  امم  لباقم  نود  سانلا 

سیمخلا
خیشلا لبج  ةرداغم 

نأ حابصلا  اذھ  تدجو  ينكل  نشفلا  يف  ةیضاملا  ةلیللا  تفقوت 
هلك مویلا  قفنأ  نل  نذإ   ، رھظلا لبق  اورضحي  نل  طابقألا  يئاقدصأ 

ثيدحلا فرعأ  تنك  ول   . رایتلاو حيرلا   دض  ریسلا  تلصاوو  كانھ 
ریبك لكشب  هترسأو  سجرج  عم  مايأ  ةدع  تعتمتسا  تنك  ةیبرعلاب 
الو ةلماك  نكت  مل  رمع  ةيزیلجنإ  نكل   ، ًالیلق مھتایح  قئاقد  ملعتأل 
حورلا وھ  اًریثك  ينزھي  يذلا  ءيشلا   . تايولوألا نع  دعتبت 



هذھ  .. هآ  " نولوقي مھنإ   ، ناكم لك  يف  اھارأ  يتلا  ةحماستملا 
ملسملا اًمئادو  ةنادإلا  نم  عون  يأ  نورھظي  الو  مكتداع "

ةياكح يف  يعم  ثدح  امك  ةدیج  ةقادص  يف  نارھظي  يحیسملاو 
سانلا ثدحتي  يتلا  بصعتلا  حورل  حملم  يأ  نآلا  ىتح  َرأ  مل   . ابب

ریبك ددعو  ابب  يف  ةیحیسم  ةلئاع  ةرشع  ثالث  كانھ   ، اھنع اًریثك 
، مھتدمع نوكیل  سجرج  اوراتخا  مھلكو  نیملسملا  نم  ربتعم 
هنإ رمع  لاق   ، عراوشلا يف  يضمن  نحنو  مھبولق  نم  هدي  نوِلّبقيو 

 . ادج بوبحمو  حلاص  لجر 
يف ةددحم  نیطلا  ئطاوش  ىلع  ةلیلق  تاعفترمك  ودبت  ىرقلا 
الو ناردجلا  الو  تاھجاولا  ةنوھدم  نكت  مل  تویبلا   ، ةعبرم لاكشأ 

لزنملا ةركف  كیطعت  ال  اھنإ   ، فقسألا وأ  ذفاونلا  رھظت  الو  ةراجحلا 
بئاغ وھ  ام  َّلك  نویعلا  دوعتت  ام  ناعرس  نكل  ةيادبلا  يف  يرشبلا 
درفلا ىريو  سؤبلاب  عابطنالا  دعتبي   . ابوروأ يف  لزانملا  ّنوكي  امم 

ةبق كانھو  انھو  ةیلاعلا  مامحلا  جاربأو  لیخنلاب  ةنيزم  يھ  فیك 
لینلا ئطاوش  ىلع  نولماعلا  لاجرلا   ، ءایلوألا نم  ّيلو  حيرض  ىلع 
تحت يرسي  يذلا  ئفادلا  مدلا  عم  لینلا  يمط  نول  مھل  ناك 

سمشلا تخفنو  ةینوك  ةدام  نم  سویثیمورب  مھلَّكش  دقل   ، دلجلا
ةیلابلا مھسبالم  يف  ةیبكارملا  ىتح   .. نیكاسملل اي   ، مھیف ةایحلا 
بقارأ يننوري  نیح  ءاردزاو  ةقفشب  نیحالف " هآ   " مھنع نولوقي 

. لمعلا يف  نیيورقلا 
، ّيراخب بكرم  اھرجي  ةمخض  لدانص  ةعبرأ  ترم  مايألا  دحأ  يف 
ةانق يف  لمعلل  مھتویب  نم  اوذخُأ  ءارقفلا  نم  تائمب  ةلمحمو 
مویلا يف  دحاو  شرق  ریظن  تاوشابلا  روصق  ضعب  وأ  سيوسلا 

دبع  - يمقاط نم  دحاو   . مھسبالمو مھءامو  مھزبخ  هب  نودجي 
ىلإ زفقلا  اًمئاد  هلمع  ناك  يذلا  دوسألا  شحوتملا  لوسرلا -
ضعب ىلع  فرعت   ، ءيش يأ  ديرن  انك  وأ  لبحلا  دقعنا  اذإ  ئطاشلا 

نم اًریثك  حایصلا  ىلاعت   ، ناوسأ نم  ةبيرقلا  هتيرق  نم  هبراقأ 
يتأي امبر  ؛  مویلا لاوط  ًابیئك  سئابلا  لوسرلا  دبع  لظو  نیبناجلا 
يف لاجرلا  نأ  يل  اوحضوأ  يدنع  مقاطلا  ضعب   . دعب امیف  هرود 



دبع مھربخأ  امك  ةيزیلجنإلا  تسلا "  " دنع لمعلا  نودوي  لدانصلا 
نكمي يذلا  رجألا  َمظِع  يف  اًضيأ  اًریثك  نوركفي   ، هسفن نع  لوسرلا 
ةسمخلا نم  ًالجر  رشع  ينثال  بكرملا  بحاص  همدقي  نأ 

. اًریثك نوحبریس   .. هبیصن ىلع  لصحي  نأ  دعب  اًھینج  نيرشعلاو 
ووذ نويرصم  مھلك  ؛  جونزلا يف  ركفت  دوسلاب ال  يمقاط  فصأ  نیح 
فافش مھداوسو  مھكولس  يف  نوبذھم  مھلكو  ةقیشر  ماسجأ 
دقل  ، مھراوج ىلإ  ةماتق  رثكأ  جونزلا   ، سمشلا تحت  ربنعلا  نولب 
هتلئاع لامعأ  نع  يل  يكحي  يذلا  رمع  هلوقي  امم  ریثكلا  تملعت 

عم ثيدحلا  ضفر  دقل   ، لاجرلل كلذ  يكحي  الو  اھئاسن  نع  ثدحتيو 
يف انیلإ  ىتأ  يذلاو  زليو  ریمأ  عم  ناك  يذلا  ریبكلا  نامجرتلا  هیخأ 
نع رمع  تلأس   . هیلإ ِتأي  ملف  رمعل  لسرأو  ةرھاقلاب  قدنفلا 
تناكو ًاليوط  هعم  تشاع  ةنسم  ةجوز  هیخأل  نإ  يل  لاقف  ببسلا 
ربكألا هوخأ  نلعأف  اوتام  مھلك  لافطأ  ةثالث  تبجنأ   ، ادج ةبیط  ةجوز 

هل لاق   .. رغصأ ةأرماب  جوزتيو  اھقلطیس  هنأ  روفلا  ىلع  انس  اھنم 
ىدحإ ذخو  كتیبل  ةدیسك  اھب  ظفتحا   ، كلذ لعفت  ال   .. ال  " رمع
هلعفیس ام  دَّكأ  يناثلا  نكل   ،" كل ميرحك  نيوادوسلا  كیتيراج 
هیخأ ةجوز  رمع  ذخأ  كلذ  لالخ   . ةریغص ةیكرت  ةجوزب  جوزتو 
دعب ریبكلا  هاخأ  عطاقو  ةریغصلا  هتجوز  عمو  هعم  شیعتل  ةسئابلا 
ميرحك ةریغص  ةيراج  هل  نوكت  نأ  ىلع  هاخأ  ثحي  هنإ  لمأتف !  . كلذ

شم  " خألا هلعفام   نكل  حیحصلا   وھ  اذھ   ، مرتحم لجر  يأ  لثم  هل 
نأ تورج  ةدیسلا  تدوعت  امك   - كجِعزُأ فوس   . رمع لوقي  امك  ولح "
نم أطخلا  فرعنل  صخش  يأ  مامأ  ةلئسألا  هذھ  يعضت  نأب  لوقت -
هلوقأ ام  دجأ  ال  ءيش  دض  اًفقوم  يل  ودبي  َرمع  َنيِدُأ  نأ   ، باوصلا
يناولح وھو   .. ًابيرغ ناك  يذلا  وھ  يناثلا  هیخأ  نم  هفقوم   . هنع
هوخأو  ، ةقلطملا هیخأ  ةجوزو  هتجوزو  رمع   ، نیتجوز عم  شیعي 
تبجنأ هیخأ  ْيَتجوز  نم  ةدحاوو   . اًعم نوشیعي  هاتجوزو  اذھ  يناثلا 

مألا عم  نوماني  ةثالثو  مھمأ  عم  نوماني  مھنم  ةثالث  لافطأ  ةتس 
. نومجسنم لكلاو  مھیبأ - ةجوز   - ىرخألا
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اًعنصم ترز   ، انفقوت ثیح  اینملا  نم  باطخ  لاسرإ  عطتسأ  مل 

تعمتسا  . اھل اًريدمو  ةقطنملا  ىلع  فرشي  اًمرتحم  ایكرتو  ركسلل 
- نیعستلاو ةعستلا  هللا  ءامسأ  " - ركِّذلا  " دشني يبص  ىلإ 
اًئیش عمسأ  مل  يننأ  دقتعأو   . عماج يف  شيواردلا  نم  ةعومجمل 
جرخي اًمیخر  ودبي  داشنإلا  وأ  يبرعلا  ءانغلا   ، هنم اًریثأتو  ًالامج  رثكأ 
انیناع اینملا  انرداغ  ذنم   . ریثأتلا عئار  نوكي  نأ  نكمي  هنكل  فنألا  نم 
دقو نويرصملا  ادبو  جاجدلا  هببسب  تام   . يساقلا دربلا  نم  اًریثك 
يذلا يخانم  اذھ  ناك  عبطلاب   ، هتاصرق نم  تریغتو  مھترشب  تنكد 

اھل نكي  مل  ةلصاوتملا  حايرلا  هذھو  دربلا  اذھ  نكل  ابوروأ  يف  هتدوعت 
تفرعت يطبق   - فصاو ينراعأو  لضفأ  مویلا   ، لبق نم  انھ  لیثم 
ةربقملا  . لبجلا يف  ةربقملا  روزأو  دعصأل  مخفلا  ُهَرامح  انھ - هیلع 
ىنحنم طسو  ةضبار  ةلیمجلا  طویسأ  دھشم  نكل  ميدق  فھك  لثم 

اھنم اًقيرب  رثكأو  قمعأ  ةرضخلا   . اًرحاس ناك  لینلا  تاینحنم  نم 
قئادحو ةنيزم  روسجو  ةلیمجلا  نذآملا  نم  ماحز   ، ارتلجنإ يف 

راطإك اھتاعفترمو  ةلحاقلا  ءارحصلا  هفلخو  اھفلخ  لینلاو  لیخنو 
تاوصأو ةربقملا  ىلإ  ةأرمال  ةزانج  تناك  انمادقأ  تحت   . هلك كلذل 

مث ءاضیب  مئامع  ةمدقملا  يفو  ةليوط  ةزانجلاو  نآرقلا  ددرت  دالوألا 
. ال يل اًملح  ودبي  هلك  كلذ  ناك   ، ةليوطلا بیبالجلاو  ءادوسلا  عقاربلا 

باتكب كسمي  نیح  درفلا  ىلع  رثأ  يأ  يف  يركفت  نأ  نیعیطتست 
".. دمحم اي   " نوحیصي لاجرلا  عمسيو  ىریل  رظني  مث  هؤرقي  يزیلجنإ 
سكع لثمي  اذھ  مجرتت ." فرعت  تیقب   " ،" موت وبأ  اي  كل  كرابي  انبر  "

، قرشلا نع  أرقأ  سلجأ  تنك  نیح  ارتلجنإ  يف  ةقباسلا  يتایح 
انأ يھ  انأ  لھ  فرعأ  الو  ةیقیقح  ةلیلو  ةلیل  فلأ  بلق  يف  انأ  نآلا 

مأ ال.
تدعتبا دقل   . ِتنأ الإ  دحأل  بتكأ  مل  ينأل  رابخألا  نع  كیلأل  يلوق 

.. اھنھبشي تاریغصلا  تایطبقلا  تانبلا   ، يتنبا ينير "  " نع اًریثك 
. دسحلا نم  اًفوخ  نھب  نیبجعت  كنكرتي  نھنكل ال  تابحاش  طقف 
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 .. بیبحلا كیلأ 

ينكل ليوط  تقو  اھیف  عاضو  ةئیطب  انھ  ىلإ  ةلحرلا  تناك 
تفقوت دقل   ، ةریثم ةریثك  ءایشأ  تعمسو  تيأر   . ادج اھب  تعتمتسا 

افلح يداو  ىلإ  لاحلا  يف  رمتسأسو  لئاسرلا  لجأ  نم  طقف  انھ 
نأ لضفأ  لكشب  ةرداق  نوكأ  فوسو  انھ  اًدراب  وجلا  لازي  ام  ثیح 
ذئنیح لِّضفأ  فوس  دیكأتلابو   ، يتدوع نم  رھش  دعب  راثآلاب  عتمتسأ 

. ةيرادملا قطانملا 
لفح يف  مھتلباق  نيذلا  لاجرلا   ، طابقألا ةقر  فصأ  نأ  عیطتسأ  ال 

نيرضحتم اونوكي  نأ  مھبراقأو  مھئاقدصأ  لك  ىلإ  اوبتك  ةرھاقلاب 
يتراعإ يف  ةيادبلا  يف  فصاو  مامتھا  رھظ   ، يعم لماعتلا  يف 

لصو يلاتلا  مویلا  حابص  يف   ، مویلا لاوط  ينبحصو  بیجعلا  هرامح 
يطبقلا هیلماع - ریبك   - هبتاك هسأر  ىلعو  سانلا  نم  بكوم 
دوسلا لاجرلا  نم  ةسمخ  هعمو  هكولس  يف  بذھملا  ریغصلا 
تایمكو ةعتمملا  زبخلا  نم  عاونأ  نم  ةریبك  ةلسو  اًفورخ  نولمحي 

تنك  . نجاودلا نم  اًصفقو  نبللا  نم  ایساحن  ًالجرمو  دبزلا  تارك  نم 
. اًمامت ضفر  هنكل  بتاكلل  ًابیط  اًشیشقب  مدقأ  نأ  تلواحو  ةكبترم 

يذلا تقولا  نأل  اًسئاي  ناك  يجِرشِم "  " ينرظتني ناك  اَجرِج  يف 
كويد نم  نینثاو  ضیبلا  نم  تائم  ةدع  طقف  رضحي  هلعج  هل  رفوت 
اًضيأ ينراعأ  انق  يف   . نبللا نم  ةحیفصو  دبزلا  نم  ةموكو  يمورلا 
يذلا يكملا   حلبلا  نم  قيدانص  ةثالث  يل  لسرأو  اًرامح  ىسیع 
ماعطلا ثیح  انھ  ةلوبقم  تامامتھالا  هذھ  لثم   . اًردان رمع  هربتعا 
مھارأ نأب  مھدعأ  ينولعج  مھلك   . كیلإ ىًدھُم  الإ  هدجت  ال  دیجلا 
ةماقإ فصاو  دارأو  مھتویب  يف  ىدغتأو  يتدوع  يف  ةیناث  ةرم 
ىرقلا يف  تايرصملا  ءاسنلا  بحتس  مك   . يزاوغلا هرضحت  لافتحا 



! ةیفيرلا
ةفدلا نوحلصي  لاجرلا  ناك  امنیب  يدحو  يلاتلا  مویلا  تلوجت 
ةولح ةلیمج  تانئاكك  ءاملا  رارج  نلمحي  ءاسن  نیب  تیشمو 
ةيرقلا ىلإ  تراشأ  نھنم  ةلیمج  ةأرما   ، نصقارتيو نھلك  نمستبي 
ةبجعم اھعم  تبھذ   ، اھعبتأل يدي  تذخأو  لكألا  ةمالعب  تراشأو 

تنك نإ  ينلأسو  ةلوجلا  دعب  اًعرسم  رمع  ءاج   . يشملا ءانثأ  نھل 
نفخُي نأ  نم  قرأو  ادج  تالیمج  نك  نھنإ  تلقو  تكحض   .. ةفئاخ
ندري نھلك   . نھل رمع  هلاق  نیح  يمالك  ادج  نھدعسأو   ، اًدحأ
حيرلا نكل  كلذ  يف  ركفأ  تنكو  لكآو  نھتویب  ىلإ  بھذأ  نأ  ينم 

. تالیمجلا يتاقيدص  تعدو  مث  نمو  رظتني  بكرملاو  تأدب  دق  تناك 
- ضیب وأ  نبل   - ءيش يأ  ىلإ  جاتحن  انك  اذإ  ام  يننلأس  دقل 

تمدق  . ءایشألا هذھ  عیب  نھتاداع  نم  سیلف   ، رورسب هنمدقیسف 
ىسنأ نل  انأ   . هذخأي هعدت  مل  همأ  نكل  ٍراع  ریغص  لفطل  ًالیلق  اًغلبم 

الو ةریغصلا  ةيرقلا  يف  ةفطاعتملا  ةولحلا  تاقولخملا  هذھ  اًدبأ 
اًضيأ يذلاو  هلحم  تلخدف  يل  رھظ  زوجع  جاّسنل  لیلجلا  بدألا 
ةيوعرلا ةایحلا  اھنإ   ، يل زبخلا  نم  ةعومجم  راضحإ  يف  بغر 
اھُزغي مل  يتلا  ىرقلا  يف  اھدجت  لیجنإلا  يف  تءاج  امك  ةيرعشلا 
يضارألا هذھ  يف  اولزني  مل  مھنأ  ظحلا  نسح  نمو  زیلجنإلا 

. ةریغصلا
ةفقاو براوق  ةعست  نآلا  انھ   . ايزیلجنإ اًعجتنم  رصقألا  تحبصأ 
ىلإ قابس  هنإ  ؛  نكمي ام  عرسأب  لینلا  عطقت  اھنأ  میظعلا  ءيشلاو 
رھشلا اذھ  لالخ  اًریثك  لضفأ  ترص  دقل   . ناوسأ وأ  افلح  يداو 
نسحتي نیح  قحب  ةدیج  ةیقابلا  ةثالثلا  روھشلا  نوكت  نأ  ىنمتأو 

. يل نولوقي  امك  ديدجلا  ماعلا  ءدب  عم  سقطلا 
هیمسي امك  سامسيركلا "  " نومیقيو انھ  نورقتسي  زیلجنإلا  لك 
تدجو  . وفدإ وأ  انسإ  طابقأ  عم  يتاولص  میقأل  بھذأس  ينكل   ، رمع
ةركف نم  جتان  ةینيدلا  مھتالافتحا  صخش  رضحي  نأ  نم  مھروفن  نأ 
ةریثم ةصق  تبتك   . نییحیسمك مھب  فرتعن  ال  زیلجنإلا  نحن  اننأ 
تنك ينكل  ةسینكلا  يف  نوفدملا  ملسملا  يلولا  نع  يمأل 



اذامل امأ   . هسفن چروچ  تناس   .. الإ سیل  سجرج  رام  هنإ  ؛  ةئطخم
. لضفأ هتربخ  نأل  دب  الف  ةسینكلا  ممریل  ملسم  ءانب  لماع  ریتخا 
موقن نأ  دب  ال  ام  ماع  يف   .. ةبونلا يف  نوكأس  عوبسأ  لالخ  يف 

. يتَّبحأ يل  ّلبق   .. اھب عتمتستس  ؛  ةلحرلا هذھب  اًعیمج 
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ماع 1863 رياربف  يف 11  ةبیط - 
.. بیبحلا كیلأ 

يف 10 اًخرؤم  كنم  ًاباطخ  تدجو  ةیضاملا  ةلیللا  انھ  يلوصو  دنع 
ىلإ دعب  امیف  يل  بتكت  نأ  كوجرأ   ، رخآ اًئیش  لبقتسأ  مل   ، ربمسيد

. عیباسأ ةدع  اھیف  ىقبأ  نأ  ىنمتأ  يتلا  ةرھاقلا  يف  يناونع 
ينریعي نأ  َّيلع  ضرع  ةلیف  ةريزج  يف  هتلباق  رھام  زوجع  نامجرت 

ةلاح يف  هنإ  لاق  تددرت  نیح   ، ءارحصلا يف  ةمیخل  وأ  نكسمل  ًاثاثأ 
ىلع لصحي  هنإ   .. ءایشألا عیبي  نأ  هلمع  سیل   ، ادج ةدیج  ةیلام 
لوقيام لبقأ  مل  اذإو   ، مھل هتامدخ  لباقم  ءاینغألا  نم  طقف  لاملا 

ام لكو  نیيرصملا  نم  هاقلأ  ام  اذھ   . ادج كلذ  هملؤي  فوس  وھ  امك 
اي اًعادو   " اًموي لوقأ  نیح   . بدألاو ةقرلا  ریغ  ءيش  ال   ، يرصم وھ 
رمع كرتأ  نیح  اًدج  ملأتأ  فوسو  يقیقح  روعشب  نوكیس  رصم "

ةبحملاب قیمع  روعش  يدنع  هلو  تقولا  لاوط  يلظ  لثم   وھ  يذلا 
. ریخلاو

مغرلا ىلع  دقتعأو  ىنمتأ  اذكھ   .. ًةقیقح لضفأ  ةلاح  يف  يننإ 
دربأ انب  رم  نییضاملا  نیعوبسألا  وأ  يضاملا  عوبسألا  يف  هنأ  نم 
حايرلا بھت  ال  نیحو   ، ةیقرش ةیلامش  حاير  عم  ةبونلا  هتفرع  ءاتش 
كرتأس ةیفلألا  ىركذلا  تءاج  اذإ   . اًعئار ايوامس  سقطلا  حبصي 

. لینلا يف  ادج  اًریثك  رحبأ  يسفن 
.. ةراثإو ةيرعاش  رثكألا  ةعقبلا  يف  لوجتأ  تنك  ناوسأ  يف 
، نیملسملا ءادھش  رباقمو  ةميدقلا  رصم  يف  تینارجلا  رجاحم 

نيذلا دیبعلا  راجتل  ةلفاق  تدجو  ئطاشلا  ىلع  ةرئاس  دوعأ  امنیبو 
روھظ ىلإ  بكرملا  نم  رانیس  ىلإ  ةرفاسملا  مھعئاضب  اوجرخأ 
ىلع سلجت  نأ  اًعئار  ناك  مك   . مھعم ىدغتأ  نأ  َّيلإ  اوبلطو  لاِمجلا 
ىلإ ينوعدو   ، عئاضبلا نم  ةبيرغ  ماوكأو  لاِمجلا   نیب  ریصح 



نیب ریصح  ىلع  سلجت  نأ  ذيذل  روعش  نم  هل  اي  هوأ ! .. ءاشعلا
نخاسلا فاجلا  زبخلا  لوانتأ  ةبيرغلا ! عئاضبلا  لامحأو  لامجلا 

انرص دقل   ، فطللا لكب  يل  مدقُت  اھلكو  حلبلاو  بئارلا  نبللاو 
عم ينبلا  ركسلا   - تابرشلا نم  ةيدلجلا  باوكألا  عم  اًمامت  نیفلآتم 

ةلیمجلا حمالملا  هبشت  يتلا  حمالملا  يوذ  دوسلا  لاجرلاو  ءاملا -
ةدیعبلا دالبلا  ىلإ  ةبیجعلا  مھتلحر  يل  نوفصي   ، ریغصلا سوخابل 

نأ َّيلع  اوحرتقا  دقل   ، هسفن تودوریھ  نتفت  نأ  نكمي  ناك  ةقيرطب 
مھعم باھذلاب  رمعو  انأ  انقلعتو   ، ٍفاك ماعط  مھيدلف  مھیلإ  مضنأ 

. بھذن مل  اًعبطو 
ةلیف دبعم  نكل   .. لیق دق  ءيش  لكف  راثآلا  نع  ثدحتلل  ىنعم  ال 
نع ةیبرعلا  ةروطسألا  ةیكیتنامور  نم  ةشھد  . ال  يتاعقوت لك  قاف 
ىلع ءامسألا  ةباتك  نإ   . اھریغو لبمس " وبأ   " نم الو  دوجولا  سنأ 
ةباتك ةطساوب  تیحُم  ةلیمج  موسر   ، اًمامت ئیس  ءيش  راثآلا 

نم أوسألاو   Tomkins and Hobson نوسبوھو نیكموت  لثم  ءامسأ 
يذلا   Prince Puckler Muskau [27] واكسوم رلخوب  ریمألا  عیمجلا 
لاثمتل يراعلا  ردصلا  ىلع  ةریبك  فورح  يف  هبیلصو  همسا  رفح 

ول ىنمتأ  لبمس ." وبأ   " دنع سلاجلا  ریثملا  مظعملا  دراملا  كلذ 
. هتميرجل دحأ  هبرضي 

نكامأ يف  نیبيرغ  رشب  عم  ةبيرغلا  ءایشألا  نم  اًریثك  لكآ  يننإ 
؛ عورخلا تيز  ينبجعي  مل   .. ةمرتحم ةیبون  ةلئاع  عم  تیشعت   ، ةریثك
اذ ًالجر  تقداص   . صقرلا تيأرو  يبون  جاوز  لفح  تدھاش   . ينجعزأ

ریشت اھنكل   ، نولوقي امك  ةشبالك - نم   - يشبالك  .. ةبعرم ةناكم 
بئارضلا يعماج  نم  ریثكلا  هلتقل  اًرظن  باقر  عطاق  هنأ  ىلإ 

ىلإ ينلمح  اًقیقرو  ادج  ًابذھم  ناك   . دینجتلا طابضو  نیلفطتملا 
، لالشلا ىلإ  باھذلا  يف  هغولب  عیطتسأل  نكأ  مل  ٍلاع  ردحنم 
. لیمج ٌحرم  ةدوعلا  نكل  حایصلاو  ءاضوضلا  ریغ  دجوي  ال  اضيأو 

يتراحب لك   . عئارلا ریغصلا  يبونلا  يناطبق  لاق  امك  ریتك .." ايزاتناف  "
يضبنب ُترعش   ، نيروعذم اوناكو  مھبولق  نم  نولھتبي  ادیعب  اوفقو 
لفسأ ُتفقوت   .. اًنسح  ، فوخلا هنأ  دقتعأ  مل  ينكل  ُعراستي 



عم ةسدقم  ةربقم  ىلإ  ُتبھذو  ينيد  دیع  لجأ  نم  لالشلا 
، ًالماك يودبلا  زارطلا  ىلع  لیمجو  يداع  ریغ  لكشب  قینأ  شيورد 
نم ةیجنرفإ  ةأرما  اوري  مل  نيذلا  طسو  ماحزلا  نیب  يب  ىنتعا  دقل 

، اًقيرط يل  َحسفیل  ةمحر  الب  َسانلا  ُعفدي  حارو   .. بعرم ماحز   ، لبق
، نیيرصملا ىشخأ  ال  ينأل  صاخ  لكشب  ادج  اًرورسم  ناك  دقل 

هتبغر نع  برعأو  ال"،   .. هوأ  " لاق  .. اَنُفاخي ناك  نإ  هتلأسو  ُتكحض 
ماني مث  برشيو  لكأیل  لمعیس  كانھف   ، ارتلجنإ ىلإ  يتأي  نأ  يف 

يقيدصل لوقأ  انأو  راعلاب  رعشأ  ةقیقح  تنك   . ةسینكلا يف  اھدعب 
نأ هتلأس   ، ریقفلا بيرغلل  تسیل  اندنع  ةدابعلا  تویب  نإ  نمؤملا 
لحیس يذلا  ناضمر  لبق  ام  َمایص  اًمئاص  ناك  هنكل  يعم  َلكأي 
هروزأ نأ  َّيلإ  لسوت  هنكل   ، عیطتسي الف  مث  نمو  مداقلا  عوبسألا 
اھدجي يتلا  ةلماعملا  نوكت  اذكھ   . هنبلو هنبجو  هزبخ  نم  لكآو 

، نییلیفطلا شیشقبلا  يدئاصو  ماعلا   قيرطلا  كرت  ام  اذإ  درفلا 
الإ نودتري  ال  نيذلا  ةافحلا  نیب  نم  نیمرتحملا  نم  ریثكلا  كانھ 
نأ الإ  نوديري  الو  كب  مامتھالل  اًمئاد  نودعتسم  ةءابع  وأ  ًابابلج 
نم ًابوك  مھیلإ  تمدق  ام  اذإو   ، ةیحتو ةرضحتم  ةرظنب  مھیلإ  هدیعت 
ًةریبك ًةَّرسم  مھتحنم  دق  ُنوكت  مھنیب  ضرألا  ىلع  تسلجو  ةوھقلا 
بئارلا نبللاو  زبخلا  وأ  حلبلاو  ةرذلا  نم  مھداز  نم  َتلكأ  ام  اذإ  دادزت 

. ةیھشب
نیباعثلا اھب  يتلا  هتلس  عم  يعافرلا "  " انلباق وبمأ  موك  يف 

انسلج مث  نمو   ، يننضحي نأ  حرتقا  لیلق  ثيدح  دعب   ، ةفیلألا
تاملكلا َدَّدرو  يفلخ  سلج  رمع   . نوجوزتي نمك  انيديأب  انكسمأو 

انيديأ لوح  اھفلو  اربوكلا  يعافرلا  جرخأ  اھدعبو   ، يل لیكو " كـ"
ينأ نلعأو  هسفن  ءيشلا  لعف   ، اھیلع َقصبأ  نأ  ينلأسو  ةلصتملا 
جرخُت امنیب  رمع  َهَّوأتو  ةراحبلا  رأز   ، نیباعثلا نم  ٌةنصحم  ٌةنمآ 
لثم ضعبل  انضعب  مستبن  يعافرلا  شيوردلاو  انأو  اھتنسلأ  نیباعثلا 
تناك نیباعثلا  نأ  لوقأ  نأ  ىلإ  ةجاح  يف  تسل   ، نیینامور ةنھك 

. نانسأ الب 
ةیناثلا يف  ىتح   ، تایتفلا ةيؤرل  ةبونلا  ىلإ  باھذلا  قحتسي  رمألا 



اًدوقعو نھیلع  ةطبضنم  سبالم  نودتري  ةرشع  ةثلاثلا  وأ  ةرشع 
رصخ لوح  ٍتاصوب  ُعبرأ  اھضرع  ًةيدلج  َطئارشو  لیمجلا  زرخلا  نم 
قوف نھرھظم  لعجي  وأ  نھلكشل  بسانم  ءيش  يأو   ، نھنم ٍّلك 
اھتفصو يتلا  سبالملا  يف   - ةریغصلا يناطبق  ةنبا  تءاج   . روصتلا

، جزاط ضیبو  ٍّوُھطم  كمس  نم  ةيدھ  اھسأر  ىلع  لمحت  لبق - نم 
تيوكسب اھتیطعأ   ، ادج ًةلیمجو  اھرمع  نم  ةعبارلا  يف  تناك 

اھتحت ناتدوقعم  اھامدقو  ُةریغصلا  ُةفیطللا  ْتَسلجو  نیتلا  ضعبو 
ضیبألا تيوكسبلا  ضعب  تذخأو  هیلع  تتأ  ىتح  ةیھشب  هتلكأو 

.. عقربلا نم  ةریغص  شامق  ةعطق  يف  ةيانعب  اًفوفلم  اھلزنم  ىلإ 
. ادج ةببحم  يھ  مك  اھقرسأ ! نأل  قایتشالاب  ترعش 

رعش امھل   .. يبراق يف  ناتلیمج  ناتریغص  ناتیبون  ناتأرما  ينتراز 
يوارع لثم  عملي  رفصأ  طيرشب  ةياھنلا  يف  عمجتت  ةریغص  رئافض  وذ 
قیلت ٌنویعو  ٌهافشو  ةيزنورب  ةندل  ةنیل  ةرشب  امھلو   .. بھذلا
كلت هبشت  تناك  امھُّیلحو  ادج  ةلیمجلا  امھبایث  ؛  روحتحو سيزيإب 
نم مك  امھلأسأ  نأ  يف  ةبغر  تدجو   ، رباقملا ىلع  ةشوقنملا 
ةكيرأ ىلع  ُتسلج  امھلزنم  يف  نھرامعأ ! غلبت  نینسلا  فالآ 
ةینآ نم  تبرشو   .. ةيرئاد هبش  سأرلل  ةحارتسا  اھل  ةيرثأ  ةيرصم 
لثم ةلس  يف  حلبلا  نم  ةيدھ  يل  ارضحأو   ، ةفحتك ودبت  ةيراخف 
امك اًفافش  ايز  نايدترت  اتناك   ، يناطيربلا فحتملا  يف  اھارت  يتلا 
نايوق ناھجو  امھلو  ناتھباشتمو  ةیقيرغإلا  لیثامتلا  يف  وھ 
ءاسنلا رحس  امھصقني  ةقانألا  نم  مغرلا  ىلعو   ، ناعاجش

دالب نم  مھ  نيذلا  كئلوأو  ةشبالك  ادع  ام   - لاجرلا امأ   . تايرصملا
لامش يف  نیيرصملا  لاجرلا  ةقر  يف  اونوكي  ملف  ةدیعبلا - بونجلا 

. مھدالب
لاجرلا نم  اًفلأ  نوعبرأ  ؛  انھ نییسنرفلا  نعلي  ناك  دحاو  لك 

يف نوزیمتي  الو  اًعوج  نوتومي   .. سيوسلا ةانق  رفح  يف  نولمعي 
، اشابلا هلعفیس  امم  ةراثإو  لاعفنا  كانھ  ناك   ، نیيرصملا نع  كلذ 
.. انسح  ، ةانقلا نع  ىلختیس  ِةَرخُّسلا  نع  فقوت  ول  هنأ  دقتعأ 

ىقبأس  ، فرعیل اغأ  ىفطصم  ىلإ  يباطخ  لسرأو  لحرأ  نأ  َّيلع 



يف ةرھاقلا  ىلإ  ءودھ  يف  دوعأ  مث  اھوحن  وأ  مايأ  ةرشع  انھ 
يف ًالیلق  ىقبأس   . ناضمر رھش  يف  ٍموي  ِرخآ  َسرام  نم  رشاعلا 
ىرأل ًالامش  ةيردنكسإلا  ىلإ  رحبأو  اًریغص  ًابكرم  ذخآ  مث  ةرھاقلا 

بكرملا يف  دمحأ  عم  بعلت  نأ  ينير  يتبیبحل  ىنمتأ  مك   ، تیناج
اًریثك تعمسو  تيأر  دقل   ، نیلیمجلا نییبونلا  تانبلاو  دالوألا  ىرتو 
ُتشع ول  ىنمتأ  مك   M.de Conti يتنوك   يد  عم م.  لاحلا  وھ  امك 

. ملكتأل
يتلا نيرفاسملا  تاياكح  نم  للملاب  َكُترعشأو  َكیلع  ُتْلطأ 

. يل ًالاح  بتكا  كلضف  نم   . ًالاح اھتبتك 
" تنبلاو دلِولا   " نع ناملتنجلا "  " هلاق ام  لك  عمسي  نأ  رمع  دارأ 
يف سيروم  نع  دیجلا  مالكلا  عامسل  اًمامت  اًجھتبم  ناكو 
ىلإ اًفورخ  لسري  نأ  هیلع  دالولا " وبأ   " نأ دقتعيو  ةسردملا 

ةیصوصخلا نع  ةديدج  تارفش  تملعت   ، هملعي يذلا  يِقِفلا " "
. انھ شحولاو " ولحلا   " لك نع  َكتثدحو 

طقسي نیح   ، ةقرب يل  ححصيو  رمع  يیحتسي  يجوز "  " لوقأ نیح 
طوقسلا ُركذأ  نیحو   ، ظیغ يف  خرصي  عراشلا  يف  يرامح 

؟ كلذ ِتلق  اذامل   " ينلأسي  ، اًمامت ًاطخاس  نوكي  كیب  نایكیكھل 
ةیحانلا ىلع   . ةقیقحلا يف  اًریبك  ًأطخ  ينعي  ٌراع .." هنإ   ، يتدیس

. مات رورسو  اًضرب  لافطألا  جاتنإب  قلعتي  ام  لك  نع  نوثدحتي  ىرخألا 
نأ يف  تبغر  ةقینأو  ةعضاوتمو  ةجھبم  ةریغص  ةیبون  ةدیس 
ةریصح يل  ترضحأف   ، دقتعت امك  ُعیطتست  ةيدھ  لضفأ  يَنیطعت 

نِمو لبُنو  ةقادص  ةيدھ  تناك  دقل   ، اھجاوز َريرس  تناكو  اھعنص  نم 
عم يفطاعت  ىلإ  ًابذجنم  هجاوزل  اًفصو  يل  رمع  مدق   . اھُتِلبق َّمث 
، هِمالك َلثم  اودوعتي  مل  زیلجنإلا  نأ  اًدكؤم   ، هتجوز نع  هبایغل  نزحلا 
ىلإ يميرح  نع  ثدحتأ  ال  انأ  عبطلاب   " هلوق نم  نومَدصُي  امبرو 
". ثدحتأ نأ  نكمي  ةمیظع  ةدیس  ىلإ  نكل  بذھم  يزیلجنإ  لجر 
هوأ  " لوقأ نأ  َّيلع   ، بسانم ریغ  اذھ   .. . ال كیلأ يزيزع  ءاقللا  ىلإ 

". سيروم وبأ  اي   " وأ يِدیِس " اي 
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ِنتسوأ ةدیسلا  ىلإ 
اَجرِج لامش  لایمأ  ةدع 

سرام 1863  7

.. ةبیبحلا يمأ 

يل هتلسرأ  يذلا  وھ   - ًاباطخ كنم  ُتدجو  ْنأ  ادج  ةدیعس  تنك 
كل يباطخ  نأ  هنم  فرعأو  ةرخابلا - قيرط  نع  ةبیط  يف  تیناج 
يف  ، اًریثك لضفأ  انأ  رخآلاو  لوألا  يف   . نامأب كلصو  دق  طویسأ  نم 
ءاتشلا نإف   .. اَجرِج يف  سمأ  يطبق  نھاك  ينربخأ  امكو   .. ةرھاقلا
ةنیفسلا ةفلكت  ىلع  ةفسأ  تسل  مث  نمو   ، بعرلا دح  بطرو  دراب 

. لضفأ نوكت  فوسو  يتحص  تنسحت  دقف 
اھنع لاق  يتلا  كلت   ، ام دح  ىلإ  دلبلا  اذھ  بیلاسأ  فرعأ  نآلا 
يف شیعأو  بھذأ  نأ  َّيلع  ناك  هنأ  ىرأ   . اھل ریظن   هنإ ال  تودوریھ 
نأ يل  ناك  فیك  نكل   .. ركذت ةفلكت  نود  ناوسأ  وأ  انق  وأ  ةبیط 

فارسإلاو ةفئازلا  تاجاحلا  نم  ًابارس  زیلجنإلا  ماقأ  دقل  ؟  ملعأ
لھجلا وأ  ةدئافلا  ببسب  ضعبلا   - عبطلاب دلبلا  مدخ  موقي  يذلا 

نأ يف  ُتحجن  امنیب   . اھیلع ظافحلل  مھدنع  ام  نسحأب  قبطملا -
يف ةبغر  يأ  يدل  سیلو  اشاب  لثم  ةینغ  تسل  يننأب  رمع  عنقأ 

.. هوأ  " لاقو انتاجایتحاب  ةديدج  ةحفص  حتف  ةعرسب   ، كلذك نوكأ  نأ 
لیلقلا لقأ  ىلع  شیعتو  لكأتس  ةيزیلجنإ  ةدیس  نأ  فرعأ  تنك  اذإ 

يف انرفاسو  كلجأ  نم  انق  يف  ًالزنم  ترجأتسال  نیيرصملا  لثم 
". يزیلجنإ هلمحتي  كلذ ال  نأ  يف  تركف  ينكل  فیظن ! رفس  بكرم 

- رشع عساتلا  مویلا  يف  ءاش هللا  نإ  نوكنس  ثیح   - ةرھاقلا يف 
ًةدضنمو شرفلا  ضعب  ریعتسیسو  ةماقإلل  ًاناكم  رمع  دجیس 
اھئاطعإ نم  ًالدب  انبویج  يف  دوقنلاب  ظفتحن   " لاق امكو   ، دعاقمو

كِیَلأ ىلإ  لصو  دق  ةبیط  نم  يباطخ  نوكي  نأ  ىنمتأ   ،" قدنفلل



تدھاش دقل  ءايربألا ." نییبویثإلا   " عم تیشعت  يننأب  كربخأ  نوكيو 
تعطتسا يتلا  نكامألاب  اھءارو  ام  يفو  ةبونلا  يف  دباعملا  لك 

ادج عئار  اھضعب   ، ةبیط رباقم  نم  اًعست  تدھاش  امك   ، اھیلإ لوصولا 
يف لیمج  ریغص  دبعم  مث   ، وبمأ موكو  ةشبالكو  لبمس  وبأ  لثم 
وفدإ  . سودیبأ يف  ًالامج  اھرثكأو  ةبیط  يف  رباقم  ثالثو   ، باكلا
نكل  ، ًالامج اھلقأ  نكل  ًالامك  اھرثكأ  وفدإ   .. ًالامك اھرثكأ  ةردندو 
درفلا حنمت  اھنإ   . ةلیف ةريزج  ناك  يانیع  هتأر  ءيش  لمجأ 
ةیعیبطلا رظانملا  هحنمت  يذلاك  اًریبكو  يعیبط  ریغ  اًساسحإ 
نويرصملا  . اھنم لقأ  تسیلو   Claude دولك تاحول  يف  ةعساولا 

سنأ  " دبعم ىََنب  لاجرلا  لمجأ  دوجولا  سنأ  باشلا  نإ  نولوقي 
دغر يف  اشاع  هیفو   ، اھبحي يتلا  تالیمجلا  لمجأل  دوجولا "
يف ُتْشَِعل  كانھ  انأو  اًدراب  وجلا  نكي  مل  ول   . امھدحو ةمات  ةداعسو 
ِهتوم  .. سيروزوأ رارسأ  اھیلع  تشقن  يتلا  ةفرغلا  يف   ، دبعملا
هیلإ يئایشأب  يتأي  نأ  ررقو  ةفرغلا  فیظنتب  رمع  ماق  دقل   . ِهثعبو
حايرلا ؛  باب الب  ةفرغ  يف  مانأل  ادج  اًدراب  وجلا  ناك  نكل   ، مايأ ةدعل 

هب معنن  ءفدلا  نم  ادج  لیلق   . تلاز امو  ماعلا  اذھ  ةداعلا  قوف  ةدراب 
نع اًدیعب  ئطاشلا  ىلع   ، تقولا مظعم  دربلا  يناعنو   . سقطلا يف 

. ىضرملل لضفأ  رمألا  نوكي  دق  رھنلا 
يف ةماقإلا  ةبیط - يف  لصنقلا  لیكو   - اغأ ىفطصم  َّيلع  ضرع 
ُتدرأ اذإ  نسحأ  وج  يف  ةيرثألا  رباقملا  نیب  عفترم  ىلع  هل  تیب 

. كانھ زیلجنإلا  لك  عم  اقح  ادج  اًميركو  ادج  اًقیقر  ناك  دقل   ، كلذ
نأ اًعئار  ناك  ؛  اًریثك هتجوز  كولس  تببحأو  هتیب  يف  كلمرحلا  ترز 

امھيدل  ، اًمامت اھِجوز  میسولا  زوجعلا  ىلع  ةرطیسم  اھنأ  ىرأ 
بكر اھنم  ٌبيرق  وأ  ةرشع  ةثلاثلا  يف  يذلا  هُنباو  نيولح "  " لافطأ

نأ ناریجلا  نم  سانلا  اشاب  هللا  دبع  رمأ  نیح  اًموي  ديرجلاب  بعلو 
ًالیمج ًءادأ  لبق  نم  دھاشأ  مل   . ركراب لارنجلا  لجأ  نم  اھولعفي 
موقي نأ  لواح  دقلو  ادج  نْیَعتمتسم  انك  انأو  زوجعلا  لارنجلا   ، اذكھ
بابش ضعب   ، دلبلا خیشل  ریبك  رورس  ردصم  ناك  امم  بعللاب 
ناك  . ةنصحألا قوف  نم  اوطقس  نكل  ةبعللاب  نیبجعم  اوناك  زیلجنإلا 



لثم نورودي  اغأ  ىفطصم  زوجعلاو  نسح  يبصلاو  دلبلا  خیش 
مھو مھیلع  ىقلُت  يتلا  ديرجلا  داوعأ  نوطقتليو  ةلیمجلا  روقصلا 
مغر ةدیج  لیخلا  تناكو  اًشھدم  اًئیش  ناك   ، نارودلا يف  نوعفدني 
لاجرلا ناكو   ، لابح َفارطأو  ًةیلاب  اًقرخ  تناك  يتلا  جورسلا  ةثاثر 
مادقألا ىلع  ُتیشمو  ًالیلق  ةبیط  لامش  ُتفقوت   . ةثر سبالم  يف 

نكي مل   . ًابارخ راصو  طقس  دقو  اًدج  اًميدق  اًدجسم  ىرأل   ، صوُق ىلإ 
لاحلا يف   ، قوسلا يف  انرِصوح  َّمث  نمو   .. لبق نم  يزیلجنإ  كانھ 
نيربتعم ةليوط  ایصع  نولمحي  لاوِط  لاجر  ةتس  وأ  ةسمخ  مدقت 
مھرودب اوناك  نيذلا  اَّنع  سانلا  اودعبأو  صاخلا  اَنَسرح  مُھَسفنأ 

، ةبيرغلا ةمرُحلا "  " هذھ اوریل  نوعلطتم  طقف  مھ   .. ادج نیبذھم 
امك ءودھب  اوبحسنا  ةدلبلا  نم  اًمامت  جرخن  انوأر  نأ  دعب  مھنإ  ىتح 
ٍتيز ءارشل  عماجلل  ًابيرقت  تاسنب  ةرشع  ُتمدق   . ةملك نود  اوؤاج 
عماجلا مداخ  يل  اعد   ، ءاضُي نأ  بجي  عماجلاو  ناضمر  يف  اننأل 

ریغ ىراصنلا  نم  ةدحاو  يرابتعاب  ةمایقلا  مویل  ةبیط  ةیعدأ 
. دمحم يبنلا  لاق  امك  نیملسملل  ریخلا  نونمتي  نيذلا  نيربكتملا 
رمأو عماجلل  ةعباتلا  يضارألا  لك  اشاب  يلع  دمحم  رداص  دقل 
لك ةیطغتل  ايرھش  نیيزیلجنإ - نیھینج  نم  لقأ  شرق - فرصب 300 

هشوقنو هفراخزب  ردانلا  ميدقلا  ىنبملل  دب  ناك ال  عبطلاب   ، تاقفنلا
لاق  .. هنم برقلاب  رغصأ  دجسم  كانھ  ناك   ، طقاستي نأ  كسیبارألا 

، نآرقلا نلتري  ءارذع  ةاتف  نوعبرأ  هب  تشاع  اًميدق  هنإ  عماجلا  مداخ 
يذلا ِملاعلا "  " لأسأ نأ  تيون   . ةقیقحلا يف  تاملسم  تابھار 

. ةيداعلا ریغ  ةرھاظلا  هذھ  نع  ىفطصم  نم  ةلاسر  يعم  هل  لمحأ 
اًمیظع اًخیش  نأل  براقلا  فقون  نأ  رمع  يناجر  انیلب  نم  برقلاب  

رمع لاقو  انفقوت  مث  نمو   ، هعطن مل  اذإ  ةثراك  انل  عقتس  َّالإو   .. انادان
نیثالث وحن  ُتدجوو  ُتیشم  مادم .." اي  خیشلا  ىلإ  يرظناو  يلاعت  "

لوح دومعلا  راوج  ضرألا  ىلع  نوسلجي  يلاجر - مھیف   - اًصخش
لثم حیبق  زوجع   [St. Simon Stylites [28 نومیس تناس  هیبش 

ٌققشتم ٍنرق  دیحو  ُدلج  هل  اًمامت  ٍراع   [Polyphemus[29 سومیفیلوب



كرحتي مل  ًءاتشو  اًفیصو  ًالیلو  اًراھن  كانھ  سلجي  وجلا  ببسب 
، ناضمر رھشب  فرتعي  .. ال  لستغي .. ال  اًدبأ يلصي  ، ال  ةنس نيرشعل 
ًةنعل ُتعقوت  عبطلاب  ءایلوأ هللا،  نم  ُّيلو "  " وھ كلذ  نم  مغرلا  ىلعو 
رمأو سلجأ  نأ  ينلأسو  يترايز  عم  اًقیقر  ناك  هنكل  اذھك  ٍلجر  نم 
يمسا نع  لأسو   ، ركسلا بصق  ریصع  يل  اورضحُي  نأ  همدخ 
ًالماجم ةتكن  بحاص  مالكلا  ریثك  ناكو  ةرم  نم  رثكأ  هددري  نأ  لواحو 
مھسوؤرب اوُؤَمَْوأو  اومستبا  يمقاطو  رمع   . رخآ دحأب  متھي  ملو 

صاخلا يزیمت  تبثأ  زییمتلا  اذھ  لثم   ، مھبولق نم  ينوُؤَّنھو 
، ةظوظحم ينأ  يل  دكأو  مھتاینو ) نيرخآلا  راكفأ  فرعي  خیشلاف  )
لك اھب  قحتلا  يتلا  ةحتافلا  أرقأ  نأ  رمع  حرتقا  ةياھنلا  يف 
بلطو ةعطاقملا  هذھب  ًالملمتم  ادب  يذلا  خیشلا  ادع  ام  نيرضاحلا 

نم ددع   ، ةعرسلا ىلإ  ةجاح  يف  نكن  مل  ام  ةلجع  يف  يشمن  ّالأ 
ًالاب ِقلُي  مل  هنكل   ، سدقملا لجرلل  ايادھب  مھلامج  قوف  اوتأ  ودبلا 

ينمدص ام   ، يتلئسأ نع  بیجيو  ينع  رمع  لأسي  ىضمو  مھل 
ًالجر ناك  ؛  زوجعلا لجرلا  دنع  ةسادقلل  رھظم  يأل  ماتلا  بایغلا  ناك 
َهيرُعو هتراذق  نأو  نمآ  هعضو  نأ  فرع  هنأ  ُتضرتفاو  اًھكفو  ايداع 
انفقوو ةیناث  ةرم  ةحتافلا  رمع  ددر   ، يفكي امب  هتسادق  ناتبثي 

امل متھي  مل  يلولا   - ةضفلا تالمعلا  نم  اًئیش  مدخلا  انیطعأو 
ادب  . هئاشعل زرألا  نم  ةنفح  هیلإ  لسرأ  نأ  َّيلإ  بلط  هنكل  لعفن -
نم ةمتمت  يف  نوعفدني  نيدشتحملا  لعج  اًریبك  اًفرش  بلطلا  اذھ 
وھو اَّیلو  نوكي  نأ  لجرل  فیك   .. رمع تلأس   ، ببسلا اذھل  يناھتلا 
نأ اًریبك  اًداقتعا  دقتعي  هنأ  تدجوو  ؟  ملسملا تابجاو  لك  لمھي 
امنیبف  ، دحاو تقو  يف  نیناكم  يف  نوكي  نأ  نكمي  میلس  خیشلا 

يف ءارضخلا  هتلح  يف  اًسلاج  نوكي  ئطاشلا  ىلع  انھ  سلجي 
.. كانھ هوأر  سانلا  نم  ریثك   " .. ةسدقملا هلامعأ  لكب  موقي  ةكم 

". اًمامت حیحص  اذھ   . مادم
لایمأ ةتس   ، سودیبأ ىلإ  مُجُل  الب  ریمحلا  روھظ  انبكر  انیلب  نم 
تافآلاو ةراضلا  باشعألا  بایغ   ، اھنم لمجأ  ىرت  ال  لیصاحم  ربع 
ُناعطق  ، ءادوس ةيزیلجنإلا  ةرضخلا  لعجت  رصم  ةرضخو   .. عئار



اھوكلام امیف  میسربلا  يف  ىعرت  لامِجو  فارخ   .. ةلیمج ٍةیشام 
، لوصحملا اھیف  ومني  يتلا  ةرتفلا  يف  صوبلا  نم  اًخاوكأ  نونكسي 

انحلبو انزبخ  انلكأ   . اًعئارو اًریثك  ناك  بوبحملا  دھشملا  اذھ  لثم 
قيرط يف  سوماجلا  نبل  ةأرما  انل  تمدقو  سيروزوأ  دبعم  يف 

. هیف ظفح  يفزخ  ءانإ  نم   اًجراخ  اًئفاد  هانبرش   ، تیبلا ىلإ  انتدوع 
همدخ نكل   ، ًابئاغ يجرشم )  ) برقألا يقيدص  تدجو  اجرج  يف 
لاجر ةینامث  وأ  ةعبس  وحن  عمجتف  يلوصوب  هئاقدصأ  ضعب  اوربخأ 
ناكو هدلاو  عم  ىتأ  ریغص  يطبق  يبص   ، براقلا يف  اًروف  نیممعم 
اھل قرولا  نم  ةسارك  هل  تعنص  مث  نمو   ، هیف بتكیل  ًاباتك "  " ديري

هتعلطأ  ، صاصر ملق  هل  تیطعأو  ةميدقلا  يتركفم  قاروأ  نم  فالغ 
اھب ادج  رھبناف  يعم  روصم  باتك  يف  ارتلجنإ  نع  روص  ىلع  اًضيأ 
ثیح زیلجنإلا " دلب   " يتنيدم ىلإ  يعم  بھذي  نأ  دارأ  هنأ  ةجردل 

. ةریثك ىرخأ  ًابتك  دجي 
طویسأ سرام -   9

دروللا زيزعلا  تومب  ينربخت  كِیِلإ  نم  تاباطخ  انھ  تدجو 
ينأ يف  ریكفتلا  نكل   .. ةياھن لجأ  ِّلكل  نأ  فرعأ  عبطلاب   ، نوادسنال
نم تَّلو  دق  بحلاو  ةقرلا  هتاھ  لك  نأو  ةیناث  ةرم  هھجو  ىرأ  نل 
هكرت يذلا  لثم  يدنع  اًغارف  كرتي  قيدص  . ال  ةریبك ةثراك  وھ  يتایح 
رثكأ نوكي  انس  رغصأ  مھ  نم  توم  نأ  مغر  صلخملا  زوجعلا  كلذ 
اًمتح  ، ةربقملا ىلإ  هعم  ةلیبن  ةریثك  ءایشأ  َْتبھذ  اذكھ   ، ةيواسأم

ال  . مزاحلا صلخملا  میكحلا  قیقرلا  لجرلا  كلذ  نوریثكلا  بدنیس 
تاذلل ناركنلا  اذھ  لثم  يف  ًالیبن  نوكیس  مايألا  هذھ  دحأ 

. ةطاسبلاو
ناتسف لیصفتل  نيوادوس  نیتیطبق  نیتمامع  تيرتشا  دقل 

. انھ هلجأ  نم  كلذ  يدترأ  نأ  بجي  ينأ  يف  تركف   ، دوسأ
ربخلا ناك   ، ادج ةضيرم  يھ  يتلا  تیناج  نم  ًاباطخ  تدجو  اًضيأ 
فوسو  ، يھ فیك  عمسأل  اًفارغلت  اھیلإ  تلسرأ  يننإ  ىتح  اًئیس 

اذإ  ، ةدیج ةلاح  يف  نكت  مل  اذإ  ةيردنكسإلا  ىلإ  لاحلا  يف  بھذأ 
مارھألاو نسح  ينب  رباقم  ىرأو  يتطخ  لمكأ  فوس  ریخب  تناك 



قرأ فصاو  يطبقلا  يقيدص  تدجو  دقل   ، ةرھاقلا ىلإ  يقيرط  يف 
اًرھظم ةيردنكسإلا  ىلإ  فارغلتلا  لسریل  بھذ  دقل  ؛  تقو يأ  نم 

. ةوقب ينتسمل  يتلا  ةیقیقحلا  ةقرلاو  ةفطاعلا  نم  اًریثك 
يمأ ىرخأ  ةرم  ةضيرم  ِتنك  كنأ  عامسل  نزحلا  ينكلمتي 
يف ركفأ  يننإ  ىتح  ریبك  نسحتب  رعشأ  يننأ  وھ  بیطلا   ، ةبیبحلا
فقوتي لاعس ال  يدل  لاز  ام   . فوخ الب  ىرخأ  ةرم  نطولا  ىلإ  ةدوعلا 

وأ ةعبرأ  يشمأ  نأ  عیطتسأ   . لوطأ بیغيو  ٍتارتفل  عطقتي  أدب  هنكل 
يف درابلا  سقطلا  مغر  اذھ  لك   ، ةدیج يتیھشو  لایمأ  ةسمخ 

قاتشأ  . اھدسي ءيش  الو  نیعبصإ  ضرعب  قوقش  هب  يذلا  براقلا 
. نییقیقحلا يلھأ  نیب  ىرخأ  ةرم  نوكأ  نأل 

ىرخأ ةرم  هل  بتكأس  يذلا  كِیَلأ  ىلإ  اذھ  يلسرأ   .. كلضف نم 
. ةرھاقلا نم 
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نودروچ فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ 
سرام 1863  10

.. بیبحلا كِیَلأ 

قيرطلا يف  يتبیبح  اي  ِكتيأر  ول 
ُباقنلا ِكھجو  يطغي 

ِكاري نم  لعجتل  ِكِریس  ةقيرط  يفكتف 
رْكُسلا نم  ُحوطتي 
***

طایمد ىلإ  رحبملا  اھيأ 
يتبیبح نع  ثحبت  نأ  اب  كركذأ 
ينَْتیسن دق  نوكت  الأ  وجرأ  يتلا 

***
يتبیبح ْيَّدخ  ىلع  نارمق 

زاجعإ هللا نم  ٌدیِجو  ٌردصو 
انلمش عمجیس هللا  ًابيرقو 
كلذ لبق  ُّتِم  اذإو 

دنع هللا.[30] نم  اًضيأ  اذھف 

شاشح  . يمقاط يف  عئاض  صخش  رثكأ   ،" يلع  " ينغي اذكھ 
فطاوعلا َمغَر  ةلھس  نكت  مل  ةمجرتلا   ، دیج ٌصخشو  ٍّنَغُم  هنكل 

ًةملك مالكلل  رمع  تاریسفت  ىلع  ُتدمتعا   ، رعِّشلا يف  ةدوجوملا 
خیش كحضُت  ةدحاو  ادع  هباشتم  ریثأت  اھل  اھلك  يناغألا   ، ٍةملك دعب 

! ةعشب تانعل  ردصي  ثوغربك  هغدلتو  هریحتو  دلبلا 
يقوف براقلا  ىلإ  تدع  اَجرِج  يف  طابقألا  نابھرلا  انرز  نأ  دعب 
حبذي ربكألا  سیسمر  اھنأك  ترعش  اھنإ  يلاس  تلاق   ، موجنلا



. ءادعألا
دنع تفقوتو  طویسأ  ىلإ  تلصو  نیح  ىلوألا  ةحفصلا  تبتك 
فوسو ةیناث  ةرم  دیج  ءيش  لك  نآلا  نكل   ، ةئیسلا تیناج  رابخأ 
سيوسلا ىلإ  ةریصق  ةلحر  حرتقت  يھو  ةرھاقلا  يف  اھلباقأ 

فرش ىلع  رمع  لِبق  نم  ةلیللا  ةعئار  ةءاضإ  ىلع  تلصح   ، طایمدو
ةرھاب عومش  ءوض  ىلع  نآلا  بتكأ  مث  نمو  زليو  ریمأ  جاوز 
لفح يف  نونغي  لاجرلاو   ، ينم ىلعأ  اھؤوض  تفخي  يتاكشمو ال 

. نوعیطتسي ام  ىلعأب  ةَّكُبردلا  نوقديو  يكلم 
ءاوھ يف  نسحأ  ُترص  مك  فرعتو  يمأل  يباطخ  تنأ  يرُتس 
يبابض سقط  يف  دوعن  نآلا   . دلبلل ىلعألا  بونجلاو  عئارلا  ةبونلا 
قیقر لزنم   ، هميرحو فصاو  عم  مویلا  تیضمأو  تیشعت   ، اًمامت
دیبعلا عمو  ضعبلا  عم  مھضعب  مھكولسب  ةئفاد  تنك   ، ببحمو

.. مھدیس ةعور  نع  رمع  اوثدح  نوملسم - مھلك   - دیبعلا  . ةلئاعلاو
مت ةراس  اًرابخأ  َّقلتأ  مل  ينأل  نكلو  اًصقار  ًالفح  میقي  نأ  ديري  ناك 
انأو هتجوز  امنیب  قولسملا  لوفلا  لكأ  نیكسملا  فصاو   ، هؤاغلإ
موص نإ   . ديدج لفط  راظتنا  يف  يھف   .. عئار ءاشع  ىلع  انلصح 
عونمم كمسلا  ىتح  ضیبلاو  نبللاو  دبزلا   .. داج رمأ  طابقألا 
حمُس امنیب  انعم  ىشعتت  يلاس  اوكرت   . اًموي نیسمخو  ةسمخل 
لیجنإلا يف  امك  همدخي  فصانل  رغصألا  خألا   ، ةمدخلاب رمعل 

ىلع فرشملا  دیجلا  ریغصلا  باشلا  هبتاك  كلذ  ىلع  هدعاسيو 
كانھ تناك   ، رخافلا ماعطلاب  قابطألا  اورضحأ  دوسلا  دیبعلا   . هلامعأ
يذلا ناضمر  رھش  نع  رمعو  ةدیسلا  نیب  تاشفق " و" ةریثك  تَكُن 
تاجوزلا ددع  نع  اًضيأو   ، ىراصنلا مایصو   هیف  همایص  رسك 

يف ةطقنلا  هذھب  بجعم  هنإ  ریغصلا  بتاكلا  لاقو   ، هب حومسملا 
يف اًموي  ةرشع  ينثا  وأ  ةرشع  يرودب  ىقبأ  نأ  ينودعو   . مالسإلا
لسرأ نأ  تدعوو   . ةیناث ةرم  لینلا  ىلعأ  ىلإ  تبھذ  اذإ  مھتیب 

نأو ارتلجنإ  يف  هنبا  میلعتل  اھریغو  ةفلكتلا  لیصافت  لك  فصاول 
فیك فصأ  نأ  عیطتسأ  . ال  تازاجإلا يف  انتیب  ىلإ  هذخآو  هب  ينتعأ 
نم ةریبك  ةیمك  دصحي  ناسنإلا   ، يعم نیبیط  سانلا  ءالؤھ  ناك 



لقعلا ةفلُأ  ىلع  ٌبيرغ  ٌلَثَم   ، انھ ةیبلقلا  ةبحملاو  فطاعتلا 
رقتحي يزیلجنإ  لك  اھب  ُتيأر  يتلا  ةقيرطلا  يھ  زیحتلل  يناطيربلا 

امھ كیلجنیك  لثمو  يلثم  ًةاطخ  نأ  دكؤتو   ، قرشلا يیحیسم 
. كرتشملا ناميإلا  طباورب  نارعشي  ناذللا  طقف 

ينوكل شھدني  دق  اًعروو  نيدتلا  ديدش  اًمرتحم  ايدنلتكسإ  نإ 
بئارضلا يعماج  مھنوك  ىلإ  ةفاضإلاب  طابقألا  تویب  لوخد  يف  ركفأ 

ركذل لیملاب  ترعش  ينكل   . ام دح  ىلإ  يقیقح  اذھو  دلبلا  اذھ  يف 
فنألا  .. ءامدقلا نويرصملا  مھ  حوضوب  طابقألا   ، لضفألا ةبحصلا  هذھ 
رباقملا روص  ىلع  يتلا  اھسفن  يھ  ةليوطلا  نیعلاو  فوقعملا 
هجولا  .. نییطنزیبلل ادج  ةركبملا  تاحوللا  لثم  اًضيأو  دباعملاو 
لكشلاو خافتنالا  ىلإ  لیمي  ال  ماع  لكشب  بحاش  هنكل  میسو 
لجرلل زیمملا  لكشلا  يطبق  يأ  كلتمي  . ال  برعلا ةمعن  ىلإ  رقتفي 

امك ةحطسم  مدقلاو  ةليوط  عباصأ  مھمادقأل   . مدلا ةیبرع  ةأرملا  وأ 
لامتكالا ةیكیسالك  ةیبرعلا  مدقلا  امنیب  ةميدقلا  لیثامتلا  يف  يھ 
ةدبابعلا لامج  نإ   . طقف مدقلا  طشم  تحت  كدي  عضت  نأ  عیطتست 
اًفارطأ لبق  نم  َرأ  مل   ، ادج عئار  دعجملا  رعشلا  يوذ  ةارعلا  دوسلا 

. نویعلاو نانسألا  هذھ  لثم  وأ  ةقیقر  َحمالمو 

سرام  19 ةرھاقلا - 
وھ لینلا  دوعص  يف  ام  أوسأ   ، دربلا ينباصأ  طویسأ  انكرت  نأ  دعب 

عیظفلا بابضلا  َدجيو  ىرخأ  ةرم  ًالامش  دوعي  نأ  بجي  ءرملا  نأ 
وأ ةراقس  ىلإ  بھذأ  مل  ََّمث  نمو   ، ةراح تاراھن  عم   ةدراب  َيلایلو 
يف انھ   . ةرھاقلا ىلإ  يدعوم  نع  ةركبم  اًموي  تلصوو  مرھلا 
لك تدجو   . يلاعس َنَّسحتو  رثكأ  فافجو  رثكأ  ءفد  ةنيدملا 
مونلا عطتسأ  مل  يننإ  ىتح  اھتءارقل  ةجھتبم  تنكو  كتاباطخ 

. ةلیللا سورو  تیناج  روضح  عقوتأو   ، سمأ ةدحاو  ةظحل 
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ةنس 1863 ليربأ   9 ةرھاقلا - 
.. ةبیبحلا يمأ 

، كِیلأل بتكتس  تیناج  نأ  نم  نیقي  ىلع  يننأل  ِكیلإ  بتكأ 
أوسأ ترص  ينأ  ادب  نیحو   ، ةیئاوھلا بعشلا  يف  اداح  ًاباھتلا  ُتیناع 
رمع لسرأ   .. ةيردنكسإلا ىلإ  سورو  تیناج  ينترداغ  نأ  دعب 
يد هعمو  لاحلا  يف  ىتأ  يذلا  كیب  نایكیكھ  بلط  يف  هتمكحب 
ناك  . اًضيأ هميرحل  بیبطلاو  اشابلا  شیجل  ءابطألا  ریبك  كیب  ویل 
يأ ذخأي  ال   ، ةيادبلا يف  مویلا  يف  ًاثالث  وأ  نیترم  يتأي  ادج  اًقیقر 
نم ةيدھب  هیلإ  لسرأ  نأ  َّيلع  ؛  اشابلا طباض  هنأ  ةجحب  باعتأ 

.. بیطلا يئارماسلا  اًمامت  وھف  كیب  نایكیكھ  ىلإ  ةبسنلاب   . ارتلجنإ
مھفطع يف  ةمیظعلا  ةعتملاب  نورعشي  نویقرشلا  ءالؤھو 
نایكیكھ  . ناسنإلا نوعري  مھكرتن  نأ  ًابیط  ودبي  ثیحب  مھتبیطو 

ام لكو   ، رابخألا نم  ةمزحو  قینألا  زوجعلا  هھجوب  موي  لك  يتأي 
يئارماسلاب ةعلوم  اًمئاد  لظأس   ، هلاعفأو ناطلسلا  نع  لاقي 

ُترداغ  . نیتليوطلا هینیعو  ءاضیبلا  هتیحلو  هشوبرط  يف  بیطلا 
يلاس تأر   ، جرخأل اًئفاد  اًموي  رظتنأو  ةیناثلا  ةرملل  مویلا  ريرسلا 

، ًةعئار تناك  ةیكرتلا  قوسلا  نإ  تلاق   ، ةیضاملا ةلیللا  راونألا 
يتأي مھماعط  لكف  انھ  اًزبخ  ىتح  اولكأي  مل  هتیشاحو  ناطلسلا 
هذھل يداقتفا  يف  ركفأ   .. لَمْحَملا كرحتي  ادغ   ، لوبنطسإ نم 

. نزحم رمأ   .. ةيؤرلا
نیتریغصلا اھینذأ  ىلإ  رظنأ   ، ةیقیقح ةيراج   .. ءادوس ةيراج  َّيدل  نإ 
ةشھدنم تناكو   ، طارقألا لجأ  نم  َابَقثُت  مل  امھنوكل  ةشھدنم 

.. ينم ةبيرق  ضرألا  ىلع  سلجت  تناك   . نیتبوقثم امھديرأ  ينوكل 
اذھ لھ   " . ریبك سوبد  اھقرتخي  اَھنذأ  ينترأو  تفقو  ةظحل  يفو 
َّيلع ىمغي  داك  اھرمع ! نم  ةنماثلا  يف  اھنإ  ؟ " يتدیس اي  نسح 
اذھ ىلإ  لقعلا  اذھ  فعضأ  يذلا  بعرلا  وھ  ام    . ةمدصلا نم  ًابيرقت 



نیح اھنأب  ينتربخأ   ، اًدیج ةكایحلاب  موقت  ةقیقرو  ةزاتمم  اھنإ  ؟  دحلا
نأ دیحولا  اھفوخ  نآلا  اھلكآس ! ينأ  دقتعت  تناك  ةرم  لوأل  تتأ 

سيروم ِةروصل  ًةبيرغ  حرف  َيناغأ  ينغت  اھنإ   . اھنع ينغتسأ 
رياث دیسلل  ةيدھك  موطرخلا  نم  َتلِسْرُأ  دقل   . ةریغصلا اھتس " و"

، هتمدخ يف  ءاسن  يأ  هيدل  نكي  مل  يذلا  يكيرمألا   لصنقلا 
خابطلاب ًةطاحم  ةبوعرملا  ةقولخملا  تيأر  نیحو  اھارأل  يناعد 

، اھب ًةمحر  نآلا " اھذخآس   " ُتلق لصنقلل  نیَِعباتلا  سياسلاو 
ءادوسلا اھحور  لك  عضت  نآلا  اھنكل   ، ةزاتمم تراصو  يلاس  اَھْتَمَّلع 
هرابتعاب هُلعف  َّيلع  اَّمع  ةركف  هيدل  سیل  ویل  يد   ، َّيلع ةریغصلا 

ال طقف  جيورنلا ! لثم  ارتلجنإ  نأ  دقتعيو  رصم  نع  لیلقلا  فرعي 
تارطق توص  عمسأ  يننإ  ؛  لابجلا نیب  بعرم  ٍداو  يف  ينیكرتت 

يف  Eaux Bonnes نوب وأ  يف  اھعمسأ  تنك  يتلا  ديدشلا  رطملا 
ةیناث ةرم  بتكأس   ، يمون يف  شعترأ  ةدراب  انأو  لازت  ام  ملحلا 

. كلضف نم  كِیَلأ "  " ىلإ اذھ  يلسرأو   ، ًابيرق
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ليربأ 1863  13 ةرھاقلا - 
.. بیبحلا كِیَلأ 

هیف يطوقسو  ضرملا  عم  يظح  نع  يمأ  نم  َتعمس  َكنأ  دب  ال 
تیتأ دقلو  ادج  قھرم  رصم  يف  عیبرلا  نإ  يھ  ةقیقحلا   ، ةیناث ةرم 

نع اھمالك  يف  غلابت  سانلا   ، ًالماك اًرھش  لینلا  لامش  ىلإ 
شعترأ تلز  ام  نآلا  ىتح  .. انب رمي  ئفاد  موي  لوأ  وھ  مویلا   ، ةرارحلا

يف رظتني  سدقملا  لَمْحَملا  تيأرو  نیترم  ُتجرخ   . كلذك يلاسو 
سانلا ءالؤھ  لك   ، ادج رثؤم  رظنم  هنإ   ، ةنيدملا جراخ  يلوألا  هتطحم 

. ةفیلخلا رباقم  نیب  نوحيرتسي  مھنإ   ، ةبعصلا ةلحرلل  نودعتسي 
ثدحتي امنیب  ةفطاعلاب  طلتخي  هتوصو  عومدلاب  ناتئیلم  رمع  انیع 
لمجلا دوقي  يذلا  نیلامجلا  خیشو  هیلإ  ریشيو  لمحملا  نع 
داقتعالا لسرتسملا .  هرعشب  فصتنملا  ىتح  ٍراع  وھو  سدقملا 
فطاوعلاب ءيلم  هنإ   ، نویبوروألا هروصتي  امك  سیل  يمالسإلا 

تدتعا  ، ةعوربو ادج  يوق  اًضيأو  هروصتن  امم  ةیفطاع  رثكأو  ةقیقرلا 
بر اي   " .. ةضيرم تنك  امنیب  يباب  جراخ  يلصي  رمع  عمسأ  نأ 

َْيظحت نأ  ىنمتأ   " لوقن امك  اًمامت   ،" مانت اھیلخ  بر  اي  اھیفشا 
". ةبیط ةلیلب 

دقل  .. ديري اذام  فرعي  دحأ  ، ال  يجاحألا نم  عون  ناطلسلا  روضح  نإ 
؛ هدوجو ءانثأ  نھتویب  يف  نثكمیل  ءارقفلا  ءاسن  لك  اشابلا  رمأ 

ٍتاخراص َِّنلعُي  امبرو  مالكلا  يف  تاحيرص  تايرصملا  ءاسنلا 
. ربكألا ناطلسلل  نھملاظم 

ليربأ  15

بھذ  ، ةيردنكسإلا ىلإ  بھذأس  ةلیلق  مايأ  لالخو  ءطبب  نسحتأ 
ةمرغم ریغ  يننأل  براقلا  ةفلكت  نع  لأسیل  قالوب  ىلإ  رمع 



بئاقحلا صوصخب  دیج  قافتا  ىلع  لصحو   ، ديدحلا ةكسلاب 
ةكسلا يف  اًریثك  فلكتت  يتلا  اھریغو  يھطلا  يناوأو  ةریبكلا 

ماعلا لصنقلا  نم  ةيدھك  تلِسرُأ  يتلا  ءادوسلا  ةيراجلا   . ديدحلا
نافدرك نم  ةفيرط  ةریغص  يناغأ  ينغتو  ةدیعس  تناك  يكيرمألا 

تناك ؛  يتیب ىلإ  اھايإ  يراضحإ  ىلع  ضرتعت  َّالأ  وجرأ   . مویلا لاوط 
.. اھكرتأ نأ  َةفاخم  يل  تسیل  اھنأب  رمع  اھربخأ  نیح  بعرب  يكبت 

تسلا ينيرل  ةيدھ  نوكت  نأ  ديرت   ،" يتيراج  " اھنأ ىلع  رصتو 
، ادج ةقیقرو  ةئداھ  اھنإ   ، اھیف ركفت  نیح  اھبلق  نم  كحضتو  ةریغصلا 

ةریغصلا ةسئابلا  حورلل  ةماتلا  ةيدوبعلاو  ةسئاب  ةریغص  ةشحوتم 
لك يكحتو  ثدحتت  يھ  نآلا   . اھتدارإ كلمت  ال  اھنإ   ، ادج ينجعزت 
مث  ، موطرخلا يف  ناك  صخش  لك  ٌلّاطب "  " وھ فیكو  اھلكاشم 
انھ  " لوقتو ةداعسب  كحضتو  يدي  يف  ریغصلا  دوسألا  اھفنأ  كعدت 
اًریثك اھبحتس  ينير  نأ  دقتعأ   ، حرفب اھسفن  ُنِضحتو  ریتك " سيوك 

. ادج
ةيرصم ةجوز  هل  ملسم  يسنرف  ماسر  ةلئاع  روزأل  ةبھاذ  انأ 
ریطاسأ نزخم  هيدل  ادج  بوبحم  زوجع  وھو   ، اھنم تاجضان  تانبو 

ىلإ اھمجرتأ  ينكرتيو  اھبتكي  نأب  هعانقإل  ةبھاذ  انأ   ، ةیبرع
تناك برشلا  هایمو  ماعطلا   ، مویلا ناطسلا  رداغیس   . ةيزیلجنإلا
نایكیكھ نم  كلذ  تفرع  دقل   ، لوبنطسإ نم  هتیشاحو  وھ  هیتأت 
ناطلسلل ریبك  اغأ  نآلا  وھ   - ایصخ اًدبع  كلتمي  ناك  يذلا  كب 

. ميدقلا هدبع  دي  لبقي  نأب  فرشلا  نایكیكھل  حبصأف  هسفن -
ءارھ ةيرصملا  ةراضحلا  نأ  دقتعت  كلعجي  نأ  صخش  يأ  لواح  اذإ 
اوفِصُو امك  مھ  نویقیقحلا  سانلاو  ةقیقحلا  ةایحلا   ، هنم كَحضا 
هسفنوھ نایغطلا   ،" ةلیلو ةلیل  فلأ   " ةقداصلا بتكلا  رثكأ  يف  اًمامت 

فرعأ تنك  ولو   ، بابلألا نورسأي  مھ  امك  مھو  ریغتت  مل  سانلاو 
انھ يرصملا  عمتجملا  ىلإ  لوخدلا  عیطتسأ  تنك  مھتغلب  ثيدحلا 

نییبوروألا نم  ریثك  هآر  امم  رثكأ  ىرأو  سانلا  نم  ةثالث  وأ  نینثا  ربع 
نكل اًریثك  مھیلإ  نولیمي  نويرصملا ال   . مھتایح لك  انھ  اوشاع  نيذلا 
. مھعم حازملا  نوبحيو  مھنوبحیس  مھعم  ماتلا  نامألاب  اورعش  اذإ 



نأ يھو   .. ةيوقو يتحصب  ُتنك  اذإ  ةمیظع  ةطخ  رمع  حرتقا  دقل 
ةیكرتو هتدلاو  ينأك  ةكم  ىلإ  ينذخأيو  ناَوَرَتخت  يف  ينعضي 

، ًالیحتسم اذھ  نوكیس  عبطلابف  يبوروأ  لجر  ىلإ  ةبسنلاب   . لصألا
قاتشأ  . ملسم كيرش  عم   ةلوھسب  هلعفت  دق  ةرماغم  ةأرما  نكل 

، ةيردنكسإلا ىلإ  بھذأس  مايأ  ةدع  لالخ  يف  جحلا ! ةيؤرلاًریثك 
وأ ابوروأ  ىلإ  دوعأ  نأ  َّيلعف  ديدج  نم  يضرم  يف  َْتبَّبست  اذإ 

. توریب ىلإ  بھذأ 
نومھفي برعلا  اذكھ   ، اًھینج نم 12  لقأب  ًابراق  دجأ  نأ  عیطتسأ  ال 
تقولاو اھنومدختسي  نیلیلقلا  نإ  نولوقي  نفسلا  كَّالُم   .. ةسفانملا

ىلع لصحي  نأ  هیلعف  مث  نمو   ، ديدحلا ةكسلاب  رفسلل  ئیس 
هذھ نأ  يف  رمع  مھشقان  اًثبع   . هیلع لوصحلا  داتعا  ام  فعض 
نأ بجي  مث  نمو  شلعم "  " ، ةحیحصلا مادختسالا  ةقيرط  تسیل 
ىلإ رفاسأ  نیح  ؟  نییقرشلا تاداع  هذھ  تسیلأ   . راطقلاب بھذأ 

ام لك   . نمثلا فصن  عفدأ  ةيديدح  ككس  قرط  دجوت  ثیح ال  دیعصلا 
دوجوم اینابسإ  يف  نابسإلا  نم  ثدحت  ءایشأ  نم  هنع  ينتثدح 
. جئاتنلا سفن  جتنت  بابسألا  سفن   ، ادنلريأ يف  اضيأو  ةوقب  انھ 
لثمب سیل  نكلو  اراح  وجلا  راصو  نیسامخلا  حاير  بھت  مویلا 

، سمشلل ةعشأ  الف  ةيدامر  ةبیئك  هذھ   . حلاصلا ءاجرلا  سأر  ةرارح 
. ءاجرلا سأر  نم  ادج  ادج  ریثكب  لقأ   ، تعقوت امم  اًقيرب  لقأ  خانملا 
نم برشي  نم  نیيرصملا " لوق  ىلع  يبلق  نم  قفاوأ  كلذ  مغرو 
ءادر يف  ةقیشر  ةأرما  نوكت  نیحو   ،" اھیلإ دوعي  نأ  دب  لینلا ال  هایم 
نم ةماستباب  كیتفشل  اھمدقتو  اھفتك  نع  ةرجلا  لزنُت  باقنو  قرزأ 
لوقت يلاس  .. دمحلا   . فعاضم ولح  معط  اذھلف   .. باحرتو بلقلا 

. لینلا هایم  مامأ  ةئیس  ةریب  لثم  ىرخألا  هایملا  لك  نإ 
" ميرم انتس   " ةرجش روزأل  َّيلع  رمع  َّحلأ  نیسامخلا  تھتنا  نیح 
يف اھیعارذ  نیب  ىسیع  اندیسو  يھ  تحارتسا  ثیح  رئبلاو 
ناكمو نیملسملاو  نییحیسملا  نم  ةكرابم  اھنإ   ، رصم ىلإ  اھتلحر 

يل ْبُتكا   ، اًریثك نويرصملا  هبحي  تیبلا  جراخ  ةزاجإلاو  دیعلل  میظع 
كتيؤر مدع  لمحت  ُتعطتسا  اذإ   ، لعفأ نأ  ينديرت  اذام  ينِربخأو 



، ءارحصلا يف  ةیسابعلا  يف  اًتیب  ذخآو  انھ  ىقبأسف  لافطألا  ةيؤروأ 
ةایحلا هذھ  لمحت  عیطتسأ  ال   .. اذھ لمحت  عیطتسأ  ال  ينكل 

مل اذإ  مالس  يف  تومأو  نطولا  ىلإ  دوعأ  نأ  بجي   ، رثكأ ةشھدملا 
. دعب امیف  ةيردنكسإلا  يف  يل  ْبُتكا   ، لضفأ حبصأ 
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.. موت يزيزع 

ضرألا هذھ  يف  يل  ریبك  رورس  ْيَرَدصم  ارول  باطخو  كباطخ  ناك 
نكل  ، ضرملا ببسب  لبق  نم  ةباجإلا  عطتسأ  مل   ، ةدیعبلا

ينادعاس ذیبنو  تيز  هعمو  ءاج  كب - نایكیكھ   - بیطلا يئارماسلا 
كیب نایكیكھ  يقيدص  عمسأ  نأ  ًابيرغ  اًرمأ  ناك   ، ءافشلا ىلع 
ةیكرتلا ناثدحتي  يبیبط -  - كیب ویل  يدو  ملعتملا  زوجعلا  ينمرألا 
يلصيو صلخملا  رمُع  هیف  يكبي  يذلا  تقولا  يف  يريرس  راوج 

". توُمت اھكرتت  .. ال  راتس اي   .. انبر اي   " ًالئاق
نم ينأو   ، نیيرصملا ةایح  بحأ  ينأ  يف  اًمامت  قح  ىلع  كِیَلأ  نإ 
نم رثكأ  تالئاعلا  ةایح  نع  ریثكلا  فرعأو  ىرأ   نأ  ديرأ  لصألا 
نأب نويرصملا  رعشي  نیح   . تاونسل انھ  اوشاع  نيریثك  نییبوروأ 

عیطتسأ يننأ  ول   . مھبولق نم  هب  نومتھي   .. مھب متھي  ًةقیقح  اًدحأ 
يلایللا يھ  ةرھاقلا   .. ءيش لك  ُتفرعو  ُتيأرل  ةغللا  ثدحت 
ةموكحلا نكل   ، كانھو انھ  نوعمال  ةجنرفلا  نم  لیلق  كانھ   . ةیبرعلا

ال  ، ةحومطلا بتكلا  كلت  تبتُك  نأ  ذنم  اوریغتي  مل  مھلك  بعشلاو 
ىلإ جاجحلاو  سدقملا  لمحملا  َرَفَس  فصت  نأ  نكمي  تاملك  دجوت 
ةبجعم ةيودبلا  میخلا  نیب  عكستأ  موي  فصن  تیضمأ  دقل   . ةكم
عراوش نیب  نایشمي  هتجوزو  ايودب  ىرت  نأ   ، رارحألا سانلا  ءالؤھب 
يطغت ام  اًردانو  هفتك  ىلع  ةحيرتسم  اھدي   ، ریثم رمأ  ةرھاقلا 
لمحت يتلا  ةبقتنملا  ةيرصملا  ىلإ  راقتحاب  رظنتو   ، ءيرجلا اھھجو 
ءارجإ نود  ةيراجل  ًةكلام  ُتحبصأ  دقل   . اھدیس فلخ  يشمتو  ًالقث 
ءادوسلا ةاتفلا  ماعلا  يكيرمألا  لصنقلا  َّيلإ  داعأ  دقل   ، يتیحان نم 

ماق اھلوصو  ربخ  دعبو   ، اھرمع نم  ةعساتلا  وأ  ةنماثلا  يف  يتلا 



انھ خبطملا  نوطمرمو  اًدبع  ناك  يذلا  سئابلا  دوسألا  لفطلا 
هنإ  . يعم هذخآو  هيرتشأ  نأ  َّيلإ  لسوتي  نأ  ىلع  رمع  عیجشتب 

نایصحي نیسئابلا  نيریغصلا  نيدوسألا  ىرت  نأ  رثؤم  رمأ 
ًانوبرع عضأل  سمأ  تبھذ   ، امھب مامتھالا  نیب  نانراقيو  امھلكاشم 
يتلا ةأرملا  لزنم  ىلإ  يقيرط  يف  براقلا  ثاثأو  يخبطم  تاودأل 
يفلخو رامحلا  رھظ  قوف  ُلَِصأ  يتيؤر  دنعو   ، يسبالم لسغت 

ءاسن عست  وأ  ينامث  يلوح  عمتجا  ةیلزنملا  ةعاضبلاب  ةلمحم  ةبرع 
َنضرعو َّنِھّیح  يف  شیعأل  تئج  يننأ  ةركفب  تاجھتبم  تايرصم 
زوجعلا ةأرملاو  ملسلا  ىلعأ  عیمجلا  عفدنا  عبطلاب   ، نھتامدخ َّيلع 

نأ كلثم  ُتركف   ، ةوھقلاو غبتلل  اًنمث  تبلط  يسبالم  لسغت  يتلا 
عم  ، مھلثم يننإ  يل  لاقي  ام  اًمئاد   ، َدوسأ ًءاطغ  كلمأ  نأ  َّيلع 
ال اًمئاد " ةلیمج  ةمرح  ِتنأ   " . مھمامأ لیمجلا  يلكشب  ءافتحا 

تودوریھ دحأ  اھب  ركذتي  يتلا  ةقيرطلا  نم  رثكأ  ينشھدي  ءيش 
ةميدقلا ةدابعلاب  نائیلم  دلبلا  اذھل  مالسإلاو  ةیحیسملا   ، اًمئاد

. نیملسملا ءایلوألا  ةمدخ  يف  تراص  اھلك   ، ةسدقملا تاناویحلاو 
نم ىلعأو   ، حیسامتلا ىلع  رطیسي  اینملا  يف  ءایلوألا  ءالؤھ  دحأ 
يديرھ خیشلا  لبج  يف  سویبالوكسأ "  " نابعث رحج  تيأر  اینملا 
ضفرت يتلا  براوقلا  لابح  عطق  تداتعا  يتلا  ریطلا  تمعطأو 
خیشلا ةرمإ  تحت  لمعت  نآلا  يھو   ، تودوریھ لعف  امك  اھماعطإ 
زبخلا لجأ  نم  تاعامج  بكرملا  حطس  ىلإ  يتأت  لازت  امو  ةنون " "
لازت ام  سیتسابوب  ططق   . اھماعطإ ضفري  نأ  عیطتسي  ِسّير  الو 
يف ةموكحلل  ةماعلا  تاقفنلا  نم  يضاقلا " تیب   " يف ىذغتت 
نیب  . ءاشعلا ططقلا  مداخ  اھل  مدقي  نیح  راقوب  فرصتتو  ةرھاقلا 
سجرج رام  حبصأ  نابعثلا - لتاقو  سمشلا  هلإ   - عر نومآ  ةھلآلا 

يف نیملسملاو  نییحیسملا  لبق  نم  هتدابع  متتو  چروچ " تناس  "
يف ةمئاد  ةوافحب  هلافتحا   میقي  سيروزوأو   ، اھسفن سئانكلا 
نمدقي تاحالفلا  يودبلا ." دیسلا   " مسا تحت  اتلدلاب  اطنط 
نلَمحي نأ  لجأ  نم  ةميدقلا  لیثامتلا  لوح  نرديو  لینلل  تایحضتلا 
ةيرصم لب  ةیمالسإ  تسیل  توملاو  دالیملا  تالافتحا   . لفط يف 



. ةميدق
مھو  ، برعلا نم  ًاظفحت  رثكأو  يضاملاب  نوطبترم  طابقألا 

. انل فعاضم  لجخ  ردصم  مھرابتعاب  نییبوروألا  نم  ادج  نوضوفرم 
نأ نكمي  امك  نیینارصن " ـ" لاب مھتوعد  اذإ  نوؤاتسي  نویبوروألا 

ةعاجشب تلق  ينكل   ،" يدوھي  " ةملك نم  بذھملا  يربعلا  ففأتي 
نیملسملا دنع  ادج  ًالوبقم  كلذ  تدجوو   ،" دمحلا  ةینارصن  انأ  "

يف انھ  ىرت  نأ  نكمي  ةریثم  ءایشأ   ، طابقألا دنع  لوبقم  وھ  امك 
تناس  - سجرج رام  ةربقم  دنع  لھتبي  ملسملا   ، دئاقعلا ةسرامم 
ىسیع اندیسو  ميرم  انتس  اھیلع  ترم  يتلا  نكامألا  يفو  چروچ -

. مھنیب تافصلا  ةجزتمم  تازجعملا  نم  ديدجلاو 
.. ال انھ اومسریل  مھلسرأ  نینانفلا  نم  ٍّيأ  ىلع  ریثأت  كل  ناك  اذإ 
وأ ةرھاقلل  ةلیمجلا  ةيريوصتلا  تاناكمإلا  فصو  يفكت  تاملك 
نم ریثك  يف  تنك   . ةبونلاو بونجلا  يف  سانلل  ةعئارلا  لاكشألا 
يتلا تنبلا   ، ةأرما وأ  ًالجر  انھ  ناسنإلا  لامج  ةيؤر  دنع  ةوشنلا 
تناك ول  امك  سبالم  يدترت  تناك  ةبیط  يف  يرامحب  ىنَعُت  تناك 
انھو  ، نیعلل ةعتمم  اھتيؤر  ماشلا .." درو   " اھمسا  ، اینانوي ًالاثمت 
نم ةجراخ  لینلا  هایم  نم  برشت  نأ  يف  ةوالحو  لامج  يأ  اًضيأ 
نع فشكت  ةماستباب  لوقت  ةأرما  نم  كیتفش  ىلإ  ةعوفرم  ةلق 

"! دمحلا   " بیجت تنأو  اینھ "  " نیتلیمجلا اھینیع  ألمتو  اھنانسأ 
ةرھاقلا لامجل  مايألا   . ركشلا  قحتست  ةمعن  اقح  يھو 
نفعتت ةشوقنملا  ةیبشخلا  ذفاونلا   .. روھدتت دجاسملا   .. ةدودعم
ةموكحلاو سانلا   . ةیجاجزلا ةیبوروألا  ذفاونلاب  لدبتستو  اًدیعب  حازُتو 

لُق اھدعبو  انھ  ةراضحلا  نع  ةلیمجلا  تارقفلا  لك  ْأرقا   .. نوریغتي ال 
". ءارھ "

وأ ادیج  اًمداخ  ديريو  انھ  ىلإ  يتأي  صخش  يأ  فرعت  تنك  اذإ 
. ةوالحلا وبأ  رمع  يزيزعب  كیصوأ  ًانامجرت 

رھشأ ةتسل  خبطملا  يف  يمداخ  وھ  امك  يبحاصو  يقيدص  هنإ 
اًموي يضمُأ  نأ  َّيلع   . قارفلا بارتقال  ديدش  نزح  يف  نحنو   ، نآلا
هنإ  ، هزبخ لكآ  نأو  ةيردنكسإلا  يف  ةباشلا  هتجوز  عم  هلزنم  يف 



نأ دقتعأ   . يلافطأ ىریل  ابوروأ  ىلإ  يعم  يتأي  نأ  ديري  نزح  يف 
اًمئاد سئابلا  يمقاط   ، مھل ةمیمحو  يلثم  برعلاب  ةمرغم  يلاس 

، تاباصإلا نم  اھریغ  وأ  مھعباصأ  ةباصإ  دنع  ةراسخ " اي   " نوحیصي
ةمئاد تناك  يلاس   ، ةریبك اھب  موقأ  يتلا  جالعلا  ةیمكو  مھدعاسأو 
ةياكح نم  اھلاي   . اھمسرتو ءایشألا  عاونأ  لك  َتنأ  ىرت  نأ  يف  بغرت 

! انأ اھتيور 
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يننإ ىتح  اًمامت  بسانم  ریغ  خانملا  نكل  نیعوبسأ  ذنم  انھ  انأ 
ال ؛  سيوسلا ةانق  بیبط  ةحیصنل  اًقفو  ةرھاقلا  ىلإ  اًروف  دوعأس 

لصنقلا  - رياث رتسم  ينراعأ  فطلب   . انھ يلاعس  فقوأ  نأ  عیطتسأ 
ديدج نم  رمع  تعجرأو  لیمجلا  ریغصلا  هلزنم  يكيرمألا - ماعلا 

. لمعلل
. ةرارح فخأ  حبصي  رحبلا  میسن  عم  نكلو   ، ادج راح  وجلا  انھ 
. ادج ةدیعس  ودبتو  ریخب  تیناج   . هب نوعتمتسي  سانلا  نم  ءايوقألا 

. اًدیج اھلمعب  موقتو  زمياتلا  ةديرج  ةلسارم  اھنإ 
امك ةدیج  ةلاح  يف  تسل  ايدسج  ينوك  نم  ةبیخلاب  رعشأ 
فصأ نأ  عیطتسأ  ال   . رصم بونج  يف  يتلاحب  ةنراقم   ، تینمت
يذلا قلقلاب  اًریثك  رعشأو  يلافطأو  يتیبل  يدنع  يذلا  قوشلا 

. امكعم نوكأ  نأ  يف  يتبغرو  كِیَلألو  كل  هببسأ 
، ال ةقلطملا ةاواسملا  مھفیل  قرشلا  ىلإ  يتأي  نأ  ناسنإلا  ىلع 

يذلا رامحلا  قئاس  دلولا  نوكي  نأ  عنمي  ام  دجوي  نكل ال  میلعت  دجوي 
لاملا  . لادج الب  نوواستم  نوملسملاف  اًمیظع  ًالجر  يفلخ  يرجي 
ةریبكلا يتناكم  نأ  دقتعأو   . ةضراع رومأ  يھ  ةیعامتجالا  بتارملاو 

مھنم دحاو  لك  لماعأو  نیحالفلا  عم  سلجأ  ينأ  نع  ةجتان  مھنیب 
راكفألا  .. كلذ لك  ریغت  ةيردنكسإلا  يف   . ضعبلا مھضعب  لماعي  امك 
نسحتت ملو  ةنيدملا  اورداغو  نیيرصملا  تریغ  ةیبوروألا  تاداعلاو 

ودبلا طقف   ، نییبوروألاب مھلاصتال  مھنم  َيقب  نم  تایكولس 
مھب ةئلتمم  ةیبرغملا  قوسلا  تدجو   . مھتايوھ ىلع  نوظفاحي 
يف ىرأ  انأو  ةدیعس  تنكو  ءاضیب  ةءابع  يرتشأ  ُتبھذ  نیح 
دعبي لحملا  لخدم  يف  اًسلاج  نوللا  يزنورب  اًقیشر  ًالجر  يقيرط 



اھنیمثت يف  ينودعاسو  يتايرتشمل  ءادعس  اوناك   . سلجأل همدق 
اًضيأ مھنأو  ايودب  ايز  ينیطعي  يلوح  ةءابعلا  فافتلا  نأ  اودكأو 
ًءادر ديرأ  تنك   . ةيودب ينعي  اذھو  برعلا " هجو   " كلتمأ ذإ  يننوحدمي 
يدتري دحأ  ال  اھرمع  يف  هنأل  هدجأ  مل  ينكل  ينيرل  اًریغص  ایبرع 

. ءارحصلا يف  اًئیش 
يف يعم  لكأي  ال  هنأل  هتیب  يف  تلكأ  وأ  رمع  عم  اًموي  تيدغت 
عئار نم  رثكأ  ًءادغ  هیخأ  ةجوز  تدعأ   . ةدحاو ةدئام  ىلع  تیبلا 
رضحو  ، ةلئاعلل ًالیمج  اًروضح  كلذ  ناك  دقل   . نيرورسم انك  انلكو 
ربكأ تناك  يذلا  يناولحلاو  باھملا  مرتحملا  رمعل  ربكألا  خألا 
اًمامت ةیلاطيإلا  ثدحتت  ادج  ةزیمم  ةیصخشو  ءادوس  هتاجوز 
ريدت اھنإ   ، ةیكذ ةلئسأ  ينتلأسو  ادج  ًةریثك  ٍتامولعم  ينتطعأو 
ةيرصم ةأرما  .. ىرخأب جوزت  مث  نمو   ، لافطأ اھيدل  سیل  نكل  لزنملا 
ماجسنا يف  نوشیعي  لكلاو  لافطأ  ةتس  اھنم  بجنأ  رظنملا  ةقیقر 

. ادج ةدیج  عابط  تاذو  هرمع  يف   .. ةمیسوو ةليوط  رمع  ةجوز   . مات
يف أدبأ  نآلا  جاوزلا ! ذنم  ةدحاو  ةرم  ریغ  ریغصلا  تیبلا  نم  جرخت  مل 
هیف ریبك  لماعت  كانھ  ناك   . ءاسنلا عم  يرجي  امع  ءيش  لك  مھف 
نكت مل  لقألاو  ىطسولا  تاقبطلا  يفو  نھعم  ةیسورفلا  حور 
طقف تالیلقلاف   .. ءاینغألا نیب  هنأ  يف  كشأ  تنك   ، ةئیس ةجیتنلا 
قرط نع  ءيش  يأ  فرعأ  الو  مھفرعأ  نكأ  مل  ينكل   . ءادعسلا نھ 
ةرم ءادوسلا  ةأرملا  ىرأو  بھذأس   . اھنوشیعي يتلا  ةیكرتلا  ةایحلا 

. ةیلسم ةقیقح  تناك  اھثيداحأف   ، ریثكلا عمسأو  ةیناث 
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، اًریثك ُلَضفأ  انأو  ءاعبرألا  وھ  مویلا   ، تبسلا ءاسم  انھ  ىلإ  تیتأ 
مویلا يف  اًشرق  رشع  ةسمخب  يلزنم  ىلإ  اًعئار  اًرامح  ترجأتسا 
امھنإ  . نسح همسا  لیمج  باش  هبحاص  نینلش - نم  لقأ  -

لئاسرلاب بھذيو  ملالسلا  فظني  نسحو  بابلا  راوج  نایقبي 
وأ ةسداسلا  يف  ادج  ًةركبم  ةجراخ  بكرأ  انأو   ، وجلا ةرارح  طسو 

سقطلا  .. نآلا شعنم  ءاوھلا   . ةسماخلا يف  ىرخأ  ةرمو  ةعباسلا 
ال میسنلاو  اقناخ  سیل  نكل  ةلیلق  تاعاسل  ادج  اًراح  نوكي 

يضمأ  . ةيردنكسإلا يف  لعفي  ناك  امك  ءرملل  ةشعر  ببسي 
ئفادلا ءاوھلا  نم  ریثكو  ةحوتفم  ذفاونلاو  هلك  لیللاو  هلك  راھنلا 

انھ ءاقبلا  نم  لضفأ  دجأ  ال   . جالعلا لئاسو  نسحأ  وھ  شعنملا 
عم ةيردنكسإلا  يف  ةریغصلا  بنيز  تكرت   ، ةرارحلا دادزت  ىتح 
نأ ينتجر  يتلاو  ادج  بنيز  بحت  يتلا  تیناج  ةمداخ  نیلإ " "

لزنملا ىلإ  لاقتنالا  يف  اھدعاستل  اًضيأو  ةبحصلل  اھل  اھكرتأ 
ةیناث ةرم  ةدوعلاب  اَھُدعأ  ينتلعجو  يب  بنيز  تقلعت  دقل   . ديدجلا

رعاشملا سفن  اھلدابت  يتلا  نیلإ  عم  ءاقبلاب  ةیضار  تناك  نكل 
ةعتمتسم تناك  مكو  انھ  ادج  ةدیعس  اھارأ  نأ  اراس  ناك   . ةبیطلا

يكرتلا اھدیس   . يلاس وأ  نیلإ  نم  ةلبقب  مونلا  ىلإ  بھذت  اھنوك 
اھنكل اھدیس " ةمالس   " اھیمسي لّاطب "  " لجر هنإ  هنع  لوقت  يتلا 

مث نمو   ، بنيز مسا  تداتعا  ةیلصألا  اھتيرق  يف  اھنإ  تلاق 
ظح  " ينعت  - ةكوربم  . اًداوسو ًةنمس  تدادزا  دقل   . هب اھانيدان 
ادج ًةدیعس  تناك   ، يناولحلا باجحل  مدقألا  ةجوزلا  يھ  ولح -"
ينعأ  - اھؤارش مت  دقل   . ةایحلاو رَدَقلا  يف  اكراشت  امھنأل  اھعم 



تجوزتف هتوم  ىتح  اھعم  شاع  يلاطيإ  قيرط  نع  ةكوربم -
نم دمحم  اندیس  ةعافشل  لھتبت  ةیقت  ةملسم  اھنإ   . باجحب

رابجإلاب بنيز  دیمعتل "  " ةین يأ  َّيدل  سیل  هنأ  اھتثدح  نیح  يلجأ 
. اھل ثدح  امك 

نم بيرق  قيرط  يف  نحن   . ءاضوضلا وھ  انھ  يدوجو  يف  ئیسلا 
نیح ةرارحلا  دادتشا  تاعاس  يف  الإ  ءودھ  دجوي  الو  ديدحلا  ةكسلا 
هایملا عیبي  وھو  ةیساحنلا  اَّقسلا  تاجاص  نینر  الإ  ءيش  عمسُي  ال 

. بانعلا وأ  بورخلا  وأ  سوسقرعلا  عئاب  نینر  وأ  عراوشلا  يف 
نم رثكأ  هبرشأ   .. اًریثك نسحأو  لضفأ  هنكل  ًالیلق  ٌّرم  سوسقرعلا 
عساو راخفلا  نم  ءانإ  يھ  ةلُقلا   . ةعرسب غرفت  ءاملا  ةلُقَف  ةرم  

رمع  . بوك ىلإ  ةجاح  نود  ادج  ةعتمب  لینلا  هایم  هنم  برشت  مفلا 
تنكو تبھذ  اًضيأ  انأو  رامحلاب  حابص  لك  قوسلا  ىلإ  بھذي 

، يعم هتدرأ  اذإ  اًجراخ  ينبحصي  ءاسملا  يفو  خبطيو   ، ةدیعس
دعب ةدیج  ةفیظو  ىلع  لصحي  نأب  هیلع  تیصوأ  ينأب  هتربخأ 
تمد ام  يعم  الإ  دحأ  يأ  عم  لمعي  نل  هنأ  يل  نلعأ  هنكل  يرفس 

".. ولح كعم  هلكآ  يذلا  زبخلا   " لاق  . بتارلا فلتخا  امھم  رصم  روزأس 
. يتناد ِمیحجل  لیمج  ٌّيروعش  ٌضقانت ال 

ةبیط يف  اًتیب  میقي  نأب  يلع  جاحلا  هاخأ  تحصن  دق  تنك 
، طقف اھنم  دحاو  انھ   .. كانھ لزنم  نع  ثحبي  لعفلاب  أدبو   ، ىضرملل
ىلإ عوبسألا  يف  نیترم  رخاوبلا  هجتتس  مداقلا  ءاتشلا  يف 
.[31] تام اھیفو  لانیفوج  اھیلإ  َيِفُن  يتلا  ةدیعبلا  ناوسأ   .. ناوسأ
بجي هنأ  رمع  ربع  حاحلإ  يف  يل  تلسرأ  زوجعلا  بایثلا  ةلاسغ 
ءرملا لكأ  اذإ   ، ةرھاقلا يروضحب  رینأ  نیح  ام  اًموي  اھعم  ىدغتأ  نأ 
اًریثك كلذ  نوبحي  مھنإ   . ءادعس نونوكي  سانلا  ءالؤھ  ماعط  طقف 

" اَنَھ  " . اًموي اھتیب  ُفِّرشأس  مث  نمو   ، ايادھلا ميدقت  نم  رثكأ 
اھلحم تَّلحو  ٌةنسمو  ادج  ةنیمس  اھنأل  تقلُط  دق  ةبیطلا  زوجعلا 

اذإ  . مھیلع ىلاعتتو  جاحلا  يلع  ةلاع  اھتلئاع  شیعت  رغصأ  ةیكرت 
بوبحم دجسمل  تاشتكسا "  " مسرأ نأ  َّيلعف  مسرأ  نأ  يل  ناك 

اقح  . هطسو يف  ومنت  تالخن  ثالث  هیفو  نفعلا  نم  طقاستي  ميدق 



ءيش لك  فسألا  عم  نكل  عئاورلا  هذھب  ئلتمي  ٍباتك  ىلإ  جاتحأ 
ىَنبُت ميدقلا  يطبقلا  يحلا   . يضميو راھني  ينابملا  نم  لیمج 

يف  ، هیف شیعأ  يذلا  لثم  يسنرفلا  ماظنلا  ىلع  ةثر  تویب  هیف 
هتابطصمب يبرع  تیب  ءانف  يف  نوكت  نأ  ىلحأ  ام  خانملا  اذھ 

. هریفاونو
يف نولعفنيو  نوملكتي  فیك   ، عراشلا يف  ةكرعم  كانھ  نآلا 

،" كوبأ نعلي   " هیف خرصف  كعكلا  عئاب  ةینیص  بلقب  دلو  ماق  مھمالك !
، دض وأ  عم  هرظن  ةھجو  مدقي  دحاو  لكو  شورق  ةتس  هرَّسخ  دقل 

ةلیمجلا ةینمرألا  ةأرملا   .. ةلباقملا يتراج   .. ذفاونلا نم  رظنن  انلك 
يفو اھسأر  نيزت  يتلا  تاساملا  ىرنف  جرفتت  ةذفانلا  نم  لیمت 

يحیسملا غابدلا   .. ةلفط لثم  كحضت  يھو  اھاطرق  زتھي  اھینذأ 
نیيرصملا نيرجاشتملا  لك  لثمو   ، راجشلا يف  ًالخدتم  اًضيأ  ناك 
ةیحرسم تاكرح  يف  راجشلا  رخبتي   . ءيش ال  ىلإ  رمألا  يھتني 

! شھدم  .. مالكلا نم  ریثكو 
نولخدي مھسفنأ  لاجرلا  نكلو  ةریبك  ءاضوضلا  تناك  عراشلا  يف 

طقف  . يرشبلا سنجلا  يف  أدھألا  نونوكيو  ناكم  يأ  وأ  يھاقملا 
ًالجر ال نورشع   ، اًدبأ هنوعطاقي  الو  نوعمتسي  نورخآلاو  ملكتي  لجر 

. نییبوروأ لاجر  ةثالث  اھمیقي  يتلا  ةجضلا  نومیقي 
ثدحتن نحنو  انكراشو  ءاج  دقل   ، بيرقلا يراج  وھ  ِكب  نایكیكھ 

الأ  " .. سانلا ةاناعم  ببسب  نزحلاب  حورجم  هبلق   .. ةموكحلا نع 
ةداعسلا نم  لیلقب  مھل  حمسُي  نأ  ةقرب ! اومَكحُي  نأ  نوقحتسي 
سانلاب اوسیل  لھف   .. ادج نوضار  ادج  نوعیط  مھنإ  ؟  ءاخرلاو
ملظلا رھاظم  ضعب  يصحي  وھ  امنیب  هتاملك  تناك  كلت  ؟ ." نیبیطلا

، ندمتلاو حالصإلا  راعش  تحت  متت  تافرصتلا  فصن  عبطلاب   ، ةديدجلا
الإ هلمع  نكمي  ءيش  ال  .. هوأ  " نولوقيو نوقفصي  نویبوروألاو 

نیمرجملا لثم  نیطوبرم  نوداقُي  ءارقفلا  نوحالفلاو   ،" ةرخُّسلاب
يناعي ناكسلا  دادعتو  اذھ -! يف  ركفي  يذلا  نَم   - مھتالئاع يناعتو 
يتأت ایناطيرب  ةكلم  يعد   " نیلئاق اوخرصي  نأ  بجع  ال   ، ناصقنلا

!. ؟ نيرتأ انذخأتو .."



عم يبلقو  ىرخأ  رظن  ةھجو  يل   .. سور لثم  ءایشألا  ىرأ  ال  انأ 
قرط لكو  نادوسلا  عم  ةراجتلل  رمم  حتفب  اًریثك  متھأ  . ال  نیيرصملا
انھ ٌنمآ  دحأ  الو  اًنمآ  اًصخش  ىرأ  نأ  بحأ   ، ةديدجلا ديدحلا  ةكسلا 

ناطلسلا ىلإ  اشاب  لیعامسإ  بلط   ،" ءانثتسا عبطلاب  نویبوروألا  "
هسفنل روبلا  يضارألا  نم  نادف  فلأ  نیعست  ذخأب  هل  حمسي  نأ 
ِكارتألا نم  ریثكلل  َبھو  دیعس  يويدخلا  نكل  .. اًنسح  ، ًةصاخ ًةیكلم 

لمأ ىلع   ، روُب يضارأ  تاونس  ينامث  ذنم  هوفظوم - مھنم  -
مھلامسأر اوقفني   نأب  مھعانقإو  ةیعاطقإ  ةیطارقتسرأ  سیسأت 
مھیضارأ ذخأي  اشاب  لیعامسإ  نآلاو   .. كلذ اولعف  دقل   ، ةعارزلا يف 

يتلا ةديدجلا  هضرأ  نم  ٍءزج  دعب  اًءزج  مھیطعيو  ةحلصتسملا 
ىلع مھربجأ  دقل   . اھتعارز متتل  تاونس  سمخ  ىلإ  جاتحتس 

.. ولجوزاف ىلإ  مھلسریس  الإو  مھتدارإب  لادبتسالا  اذھ  نأب  عیقوتلا 
ةیمك ناطلسلا  َّرقأ  دقل   ، دحأ دوعي  ثیح ال  .. [32] ةراحلا ايریبیس  ىلإ 

نیملسملل ةيریخلا  لامعألاو  ةینيدلا  دھاعملل  لاملا  نم  ةریبك 
نم ةضف  شرق  دحأ  لبقتسي  مل  نكل   ، نییحیسملاو دوھیلاو 

. لاومألا
.. انھ بعشلاو  اشابلا  نوبھني  هتیشاحو  ناطلسلا  َّنأ  ٌّيقیقح 

اونوكي نأ  يف  بغري  ًةقیقح  ناطلسلا  نأ  عمسأ  اًعیمج  مھنم  نكل 
.. ةیلاع روجألا  نكل  ضرألا  ثرح  وھ  انھ  بولطملا   ، نسحأ لاح  يف 
نم اًریثك  سكعت  ةرخُّسلاو   ، هرعس عافترال  لقأ  عبطلاب  ماعطلاف 
اذھ  . ةعرسب صقانتي  فوس  ناكسلا  ددعو  لبق  يذ  نع  ةاناعملا 
اھنمو  ، اھنع ثيدحلا  نم  ةدئاف  يتلا ال  ءایشألا  نم  ةلاح  يل  رھظُي 

يأ  مغر  متت  نأ  بجي  ةماعلا  لامعألا  نإ  لوقلا  فسألا - عم  -
نإ  . بعشلا ةدابإ  متت  هسفن  تقولا  يفو  اًذإ  ةورثلا  ديزت  دق  ؛  ةفلكت

. ةثوروملا روصقلا  بارخ  متي  امیف  اًمخف  اًديدج  اًرصق  ينبي  اشاب  لك 
ةلیمجلا ةیتابنلا  هتقيدح  راجشأ  اوعطق  دق  يلع  دمحم  ءانبأ  نإ 

امم رثكأ  لاملا  ديدبت  مث  نمو  اھنم ! ًالدب  لوفلا  اوعرزو  اھعرز  يتلا 
نوحالفلا َعَّیَض  ام  لینلا  يف  َيِقلُأ  ول   ، لینلا يف  هب  اوقلأ  اوناك  ول 

! اًروصق ىمسُت  ةحیبق  ٍتانكث  ءانب  يف  ِةعارزلا  يف  َبولطملا  مھَتقو 



يصعلا نأ  نع  نوثدحتي  زیلجنإ  لاجرل  يعامس  وھ  ينمدصي  ام 
يف كشي  اًدحأ  نأ  ول  امك   .. نیيرصملا ةرادإل  ةدیحولا  ةقيرطلا  يھ 
نكمي تماد  ام  بعش  يأ  ةدایقل  ةقيرط  لھسأ  هذھ  نأ 

. ةبوقع نود  اھمادختسا 

: دحألا
ِهتني مل  ةریبكو  ةديدج  ةیطبق  ةسینك  ىلإ  حابصلا  اذھ  ُتبھذ 
نیح ءودھب  داعو  ءاسنلا  مسق  ىلإ  يعم  رمع  دعص   ، اھب لمعلا 
هَنِْمّلكي نأدب  تایطبقلا  ءاسنلا  نكل   ، حیحصلا ناكملا  يف  ينآر 
رظنملا ىلإ  علطتأ  هیف  انأ  تنك  يذلا  تقولا  لاَوط  ينع  هنلأسيو 

. ةميدقلا رارسألاب  نولفتحي  نولازي  ام  مھنأ  دقتعأ   ، يتحت بيرغلا 
، هتعمس نینط  يأ  هبشي  ال  نینط   .. ءانغلا  .. تاجاصلا تاوصأ 

. ةبيرغ اھلك   .. تناك موسرلاب  ءارفصلا  ةحشوألا 
يئاذح تعلخو  لفسأ  ىلإ  ُتلزنو  لكلا  َفرصنا  ةياھنلا  يف 
لخدو يبناج  باب  حتفنا  كلذ  لعفأ  امنیب   .. ةسینكلاب ُلوَُجأو  لخدأل 
طابقألا لكل  داتعملا  دوسألا  بورلا  يدتري  سیسق   .. بكوملا

نم عون  وھ  فارطألا  يثالث  حمر  لثم  اًئیش  لمحيو  ةمامعلاو 
راغصلا دالوألا  نم  ریبك  ددع   . تاجاصلا نولمحي  نورخآ   .. نادعمشلا

عم داضت  يف   - رفصألا ناتاسلا  نم  ناترافغ  نايدتري  ناباش  نانھاكو 
نيریغص نیلفط  نالمحي  اناكو  مھسوؤر - ىلع  داتعملا  شوبرطلا 

تارم ثالث  اراد   .. ةلئاس ةعمشو  لفط  هعم  امھنم  لك   .. نیتعمشو
ادج راغصلا  لافطألا   .. صقار نحلب  عفتري  ءانغلاو  قدت  تاجاصلاو 
مث  .. طبارتم ضرع  يف  ةلیمج  ةيرئاعشب  نھاكلا  مامأ  نوشمي 

طئارشلا نم  اًعون  نھاكلا  طبرو  بارحملا  مامأ  عیمجلا  فقوت 
لاوط ةیطبقلا  ةغللاب  اًئیش  ددري  وھو  لفط  لكب  طیحت  يتلا  ةنولملا 
لافتحا اذھ   . ءاملاب مھيديأو  مُھَھابِج  سملي  ةياھنلا  يفو   ، تقولا

مث طبري  نھاكلا  نكل  هفرعأ  ال  مايألا  نم  ددع  دعب  دیمعتلل  قحال 
. فرعأ ؟ ال  لافتحالا اذھ  زمري  ءيش  يأ  ىلإ   ، دویقلا كفي 

نم ةريدتسم  ةریغص  ةكعك  هلثم - يلو   - َرَمُع ٌزوجع  ٌلجر  ىطعأ 



لجأ نم  ةزوبخم  تناك  اھنأك   ، ةیفوصلا ماعط  لكش  اھل  زبخلا 
بناج يف  َنْفِقي  َّنُك  اًمامت  تابقتنملا  ءاسنلا  نم  ریثك   ، سيزيإ

عم اناك  ِنْيَذللا  نیلفطلا  اَّمُأ  مھنیبو  يبناجلا  رمملا  يف  دحاو 
دحأ  . لافتحالا ةياھن  دعب  امھاذخأو  ءارفصلا  تارافغلا  يَوذ  نینھاكلا 

اًمستبم لفسأ  ىلإ  رظني  فقي  امیف  ادج  اًقینأ  ناك  نیباشلا  نيذھ 
ةروص عنصي  امم   .. هحمالم ریني  ةلعشلا   ءوضب  هلمحي  يذلا  لفطلل 
يد تنسنف  تناس  ریبعت  نم  لمجأ  ناك  ریبعتلا   . ةببحم ةلیمج 
نم لھتبا  امك  لفطلا  عم  بعل  هنإ  لوقت  تناك  هتماستبا  نأل  لوب 

يعیبطلا ریبعتلا  لیمج  وھ  مك  ناسنإلا  ىري  دلبلا  اذھ  يف   . هلجأ
، نینانفلا نسحأل  يرحسلا  ریبعتلا  نم  ةجرد  يأ  نم  رثكأ  ماتلا 
اداج ودبي  ملسملا   . ىوقتلاب رھاظتلا  لواحي  دحأ  َّالأ  ادج  ٌرھابو 
دحاو هجو  هل  يحیسملا   ، يلصیل فقي  نیح  براحملا  لثم  ًابلاغو 
يف ركفي  ال  ةداجلا  ةدابعلا  َةلاح  ُملسملا  لخدي  نیح   . ریغتي ال 

.. ةسامح يأ  هل  َيطبقلا  نأ  دقتعأ  . ال  اًمامت عئار  اذھو  هجولا  لكش 
اًكلام ناك  دحأ  هنإ ال  ىتح  اًریثأت  رثكأ  ناك  حابصلا  اذھ  دھشملا  نكل 
يف قلمحي  ناك  نھاكلل  ریغص  دعاسم   . قالطإلا ىلع  هسفن 
الو ریبك  صالخإب  هیف  َيقب  ام  ةھارشب  عرجتيو  سدقملا  بوكلا 
نم رثكأ  اوناك   - بارحملا ىلإ  اْوَرَج  ُراغصلا  ُلافطألاو   ، هخبوي دحأ  
ىلع لیمج  قیلعت  هنإ   . طقف سیسقلاو  مھ  هولخدو  ةعبس -
ِلثمل نأل  مھوعنمت  الو  َّيلإ  َنوتأي  َلافطألا  اوعد   " حیسملا تاملك 

". ُتوكلم هللا ءالؤھ 
ةلئسأ لأسأ  نأ  ىلع  ةرداق  ریغ  ينوك  ادج  ديدش  قیض  يف  انأ 
يطبق دجوي  الو  ملسملا  لأسأ  نأ  بحأ  ينأل ال  يسفن  لجأ  نم 

اناك نسحو  رمع   . مھنم ادج  ادج  لیلق  وأ  ةیبنجأ  ةغل  يأ  ثدحتي 
تانب ىدحإ   .. بنيز انتس  دجسم  يف  حابصلا  اذھ  ةسماخلا  يف 
ةحتافلا ةءارقو  اھلابقتسا - موي  وھ  انھ  دحألا  " - اھتيؤر لـ" يبنلا 

لكأي ملسم  لكو  ریبكلا  دیعلا  أدبي  ةمداقلا  ةعمجلا   . اھربق ىلع 
هیف دعصي  يذلا  مویلا  هنإ   ، ينغلا هراج  ةقفن  ىلع  محللا  نم  ًالیلق 

. جحلا يھنُت  يتلا  ةبطخلا  اوعمسیل  ةكم  برق  ةفرع  لبج  جاجحلا 



ةینمرأ اھنإ   .. ةلیمجلا نوسنكليو  ةدیسلا  يدانأ  تبھذ  ِسمأ 
- چروچ تناس   - سجرجرام ريد  يف  يلصتل  تبھذو  ةینانوي  ةدیقعب 
يف ةیمزتامورلا  ىمحلا  هتّفلخ  يذلا  ملألا  نم  اھسفن  يفشتل 
لتاقو سمشلا  هلإ  عر  نومآ  لثم  سجرج  يرام  نأ  حضاو   ، اھيدي

.. فئاوطلا لك  نیب  رصم  يف  اًرَّقوم  لازي  ام  يذلا  میظعلا  نابعثلا 
لافتحالا متي  ؛  سيروزوأل ىرخأ  ٌةروص  دیكأتلاب  وھ  يودبلا  دیسلاو 

ٍزمرك  هتامارك  رھظُي  لازي  الو   .. اطنط يف   ماعلا  يف  نیترم  هب 
ءاسنلا بحتنت   .. لاثملا اذھ  ىلع  انھ  ءيش  لك   . ءيش لك  قلاخ 

ىلع ةميدقلا  شوقنلا  يف  ةروصملا  ةقيرطلا  سفنب  نھاتوم  ىلع 
دقو مالسإلا  میلاعت  نم  تسیل  تالافتحالا  لك   ، ةینوعرفلا دباعملا 

ُضارتعا َّيرصملا - َملسملا  ُمِدَصي  امك   - َّيدنھلا َملسملا  ُمِدَصي 
ةدوسم وھ  دلبلا  اذھ   . ِّيحیسملا عم  لكألا  ىلع  ِّيدنھلا  ِملسملا 

يف  . كلذ دعب  نآرقلاو  تودوریھ  ءوض  ىلع  لیجنإلا  بتك  اھیف 
يذلا تودوریھ  ىرت  فيرلا  يفو   ، ادج حضاوو  ٌّيئرم  ُنآرقلا  ةنيدملا 
لكش ىلع  تمیقأ  يتلا  مھسئانك  يف  ِطْبِقلا  نیب  ریثمو  حضاو  وھ 
امك اًریثك  مھتاداع  نم  برتقأ  مل  نآلا  يتح  ينكل  ةميدقلا  دباعملا 

. مِِھتاداع َُفلآ  تأدب  نيذلا  نیملسملا  نیيرصملا  ءازإ  ُتلعف 
امب دعستس   َتنك  نإ  الو   .. لاسرإلا قحتسي  ناك  نإ  فرعأ  الو  ًاليوط  ًاباطخ  ُتألم  نآلا 
اًریبك ًءانإ  وھطیس  رمعو  مداقلا  ةعمجلا  موي  اًفورخ  حبذأس  ةیقرشلا ! ةایحلا  نع  هُتبتك  
لمعلا ىلإ  مُھَذخأ  نورظتني  ديدحلا  ةكسلا  ةطحم  راوج  نوماني  نيذلا  ءارقفلا  نیحالفلل 

. هلعفأ امم  اًریبك  اًعفن  يل  رمع  ىنمتيو  يدیِع "  " نوكیل اذھ   ، ناكم يأ  يف 
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نودروچ فود  ردناسكیَلأ  ریسلا  ىلإ 

ويام 1863  25 ةرھاقلا - 
.. بیبحلا كِیَلأ 

نأ كل  عتمم  رمأل  هنإ   .. امكیلك ُّرستس  يمأل  ًةياكح  ُتجسن  دقل 
يذلا عاجشلا  يرامح  بكرأ  يننإ  ةرھاقلا ! هكرتت  عابطنا  يأ  ىرت 

نأ ول   .. هوأ  " اًمئاد نالوقيو  رمُع  يعمو  ةیِنبلا  ُّيوق  نسح  هدوقي 
ةملكلا تسیل  جوزلا "  " نإ اًرورسم .."! نوكیس  مك   .. انھ اندیس 

. ةحیحصلا
دق ناك  رمع  نأل  ةياغلل  ةشھدنم   .. سمأ رباقملا  ىلإ  ُتبھذ 

.. ًةعور ينابملا  رثكأ  نم  اھوحن - وأ   - نینامثو ٍةتس  مدھ  دھاش 
يھلُي نأ  اشاب  دیعس  داتعا  يتلا  برعلا  ءافلخلا  عماوجو  ةحرضأ 

كلذ ناك  رمع   ، ةیعفدملا حالس  بيردت  ءانثأ  اھیلع  فصقلاب  هسفن 
فاضأ اذكھو   ، هنم َحِّرُس  مث  ةیعفدملل  ةناجھلا  قلیف  يف  تقولا 

. تامرحملا سیندت  وھ  راتھتسا  ىلإ  ةیجمھلا  اشاب  دیعس 
ٌغاَّبد يلزنمل  ًالباقم  شیعي   ، َكوُّلَسُي نأ  نكمي  ناریجلاو  عراوشلا 
ةرثرثلا نم  ءيش  هیف   ، بوبحملا قالحلل  عباسلا  خألا  وھ  يحیسم 
ًابورضم هتيؤرل  قوتأ  ؛  صخش ِّلك  لامعأ  يف  ِلخدتلا  ِّبُحو  ةحقولا 

وبأ رمع  جھبملا  يمداخ   ، اًمئاد لاعفألا  يدیموك  هنأ  مغر  طوسلاب 
لاطبأ لكل  جذومن  وھ  ىولحلاو - رئاطفلا  عانص  نم  هتلئاع   - ةوالحلا

يف نيدلا  ردب  نسح  هنإ   .. هنع ةصاخ  ةركف  يدل   ، نیبوبحملا ةصقلا 
الب يتلا  ةميركلا  ةتروت  لمع  عیطتسي  هنأ  امك  ةلیلو " ةلیل  فلأ  "

فورخلا محل  نكل  ادج  ةدیج  تسیل  ةميركلا  ةتروت  لفلف !
نيذلا نويرصملا   . دحاولل ملح  لمجأ  ققحي  قتسفلاب  يشحملا 
نوئداھ مھل  لباقملا  يف  نوُّیماشلاو  يل  قصالملا  تیبلا  نونكسي 

نم اھنورتشي  يتلا  رایخلا  تایمك  لك  نولكأي  فیك  نكل   .. ادج
تانبلا اَھْتَعمج   " ةھكافك حابص  لك  اھیلع  حیصي  يذلا  لجرلا 



". حابصلا ىدن  عم  اًركبم  ةقيدحلا  يف  تالیمجلا 
مدقأ نإ   . اھل يبح  ُردَق   .. ةرھاقلاب ةریقفلا  ءایحألا  يف  ىرأ  ام  ِردقب 
كنوُّرسي انھ  سانلاو   ، ةنراقملا يف  ةيداعو  ةفیلأ  ةیبوروألا  ندملا 

ةقیقر تاماستباب  َُلباقت  َكَّرس  دق  ءيش  يأل  َتمستبا  اذإ   ، ادج
نأ ُتعطتسا  ام  اذإو   ، مھھوجوب ةنینأمطلا  نوطعي  مھنإ   .. ةقراب

ةیبرعلا ةغللا  ىلع  مالس  اي  ءاش هللا ! ام  .. فـ" ٍةلیلق ٍتاملكب  َهَّوفتأ 
مھفل يفكي  امب  ٌءایكذأ  نويرصملا  ةيزیلجنإلا !" تسلا  اھلوقتب  يللا 
ىلإ نوعضاوتم  مھو   ، لباقملاب َنوُّرَسُيو  هیلإ  هلاصيإو  بيرغلا  رورس 
فیضي ةديدع  رومأل  مھتيؤر  يل  حرشي  رمع  امنیب   .. ةعورلا ةجرد 

مأ ال"، حیحص  اذھ  لھ  فرعأ  الو   .. اًضيأ اذكھ  نودقتعي  نويرصملا  "
يبرھكلا فارغلتلا  عم  نويرصملا  راجتلا  هب  لماعتي  يذلا  ناقتإلاو 

.. اًمامت ٌةَرَھَم  مھنإ  ةيداع ! ریغ  ةيراخبلا  ثيراحملل  نیحالفلا  قوشو 
بضغلا يف  نوعقي  ةلوھسبو   .. ةلوھسب نوُّرَسُي  نيولح "  " لافطأو
عادخلاو بذكلاو   ، ةنیغض يأ  كرتي  الو  قئاقد  َسمخ  رمتسي  يذلا 
ُترجأتسا نیح   . لھجلاو مھفلا  ءوس  نم  ىتأ  هب  نومھَّتُي  يذلا 

اًئیش ينعت  اًھینج ال  نيرشع  وأ  ةرشع  نأ  دقتعي  ناك  ةرم  لوأ  َرمُع 
لصحي كیب  يدیس "  " نأب هتربخأ  نیح  نكل   ، يردق يف  ةدیسل 

يب امتھم  راص   .. شیشقب دجوي  الو  رھشلا  يف  هینج  ةئام  ىلع 
ام لعفنل  انھ  يتأن  اننأ  نودقتعي  مھنإ   . هسفنب متھي  ناك  ول  امك 
نأ نودقتعي  مث  نمو  انسفنأل  ًابراق  رجأتسن   .. رابكلا تاوشابلا  هلعفي 
ال مھنإ   ، فوخلا نم  همظعم  يتأي  بذكلا   . اھل دودح  ال  انتاورث 
نم اوجرخیل  نوبذكيو   ، يبوروألل ةفلاخم  ةركف  حارتقا  ىلع  نوؤرجي 
راعسأ ىلإ  ةبسنلاب  امأ   . ءایمعلا مُھُتعاط  اھیف  مُھْتَعضو  يتلا  رَفُحلا 

، ةتباث ةداع  اھیف  لاصفلاو  ةمواسملاف   .. تالحملا يف  عئاضبلا 
رعسلا حرتقي  نم  وھ  يرتشملاو  رطاخ  بیِِطب  ریثكلا  قافنإ  كنكميو 

، ابوروأ سكع   .. هيدل نیلماعلل  َبتاورلا  ددحي  نم  وھ  عئابلا  امنیب 
كل نولوقیس  ةعابلاف  ةعلس  يأ  رعس  نع  تلأس  ول  ماع   لكشبو 

. ایلایخو ایئاوشع  اًرعس 
ةعرسب مدقتي  ُّرَحلاف  َمداقلا  َرھشلا  نطولا  ىلإ  دوعأ  نأ  ىنمتأ 



اًریثك قاتشأ  يننإ   ، ارتلجنإ يف  ًایفاك  نوكیس  ءفدلا  نأ  ودبيو  انھ 
. ةیناث ةرم  لافطألا  ةيؤر  ىلإ 
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[33] نتسوأ تولراش  ىلإ 

ويام 1863  31

ةراح حبصت  نیح  مداقلا  رھشلا  يف  نطولا  ىلإ  رفاسأ  نأ  ىنمتأ 
َّيلع كیلأ  حرتقي   ، ارتلجنإ يف  يفكي  امب  ةئفاد  نوكت  امنیب  انھ  ادج 

، نيأ فرعأ  ال  نكل  ابوروأ  يف  ناكم  يأ  يف  فیصلا  اذھ  يضمأ  نأ 
بونج يف  ةراذق  نم  يضاملا  فيرخلا  يف  تيأر  امم  ریبك  يفوخو 
لامج ىلع  اسایق   ، ایلاطيإل ةعيرسلا  يترايز  يف  يعم  لظ  اسنرف 
ٍنابم دیكأتلاب  دجوت  امبر   .. هفصول ةملك  دجوت  ال  يذلا  ةرھاقلا 
ریبك ددعت   . ةرھاقلا لثم  كانھ  سیل  نكل  رخآ  ناكم  يف  ةلیمج 

. ةریغص ةنيدم  يف  فالتخاو 
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نتسوأ نیج  ىلإ 

ربوتكأ 1863  1

.. ةبیبحلا يمأ 

لامع دض  ثدحي  امم  اسنرف  يف  ادج  نیبضاغ  سانلا  تدجو 
ةانق دض  ةيزیلجنإ  ةرماؤم  ىلإ  هلك  كلذ  نوعجريو  رصم  يف  ةرخسلا 
ىلع اھتوص  عفتري  نأ  بجي   ، ةاواسملا  .. ءاخإلا  .. ةيرحلا  .. سيوسلا
ينإ يسنرف  لجرل  تلق  نیحالفلا ! روھظ  ىلع  لزني  يذلا  جابركلا 
مھنإ  . ةرماؤملا نع  هروصت  اذھ  ناك  اذإ  ةریبك  ةرمآتم  نوكأ  اذكھ 

وھ نییسنرفلا  ةداسلا  ىلإ  لالس  يف  ضرألا  لمح  نأب  نوعنتقم 
. ةكحضم ةركف  رضحتلا !

ةوقب اًریثك  ُتلعس  هیلاك "  " يف نكل  ةدیج  لاح  يف  ماع  لكشب  انأ 
َّيدل َّنإ  لوقلا  عیطتسأ  . ال  يتالاح أوسأ  يف  تنكو  لسلا  ببسب 
ىصقأ لعفأ  نأ  لضفألاف  يتلاح  يف  نكل  جالعلا  نع  ةریثك  اًراكفأ 
يذلا كیلأ  هديري  امم  لقأ  اذھ  نأ  دقتعأو  ملألا  للقأل  عیطتسأ  ام 
صرف يدلو  ةدیج  لاح  يف  حبصأ  نیح  تیبلا  ىلإ  يتدوع  ديري 

دھشملا مامأ  نيرخآلا  يعضت  نأ  ًابیط  سیلو  ملؤم   . ءافشلل
اذھ لثم   . يتأي نأ  بجي  يذلا  توملاو  لاط  يذلا  ضرملل  بعتملا 
نكمي هلعف  بجي  ام  لك  نأ  فرعن  نحنو  ملألا  فنع  رسكیس  بایغلا 

. هلعف
! نورلا رھن  يف  نوكیس  اذام   . انھ قرغن  نحن  سقط ! نم  هل  اي 
مك  . راھنألا لكو  زوجعلا  بألا  لینلا  ماظنو   ًةعیبط  ودبت  تاناضیفلا 

. زایتماب اھلمعب  موقت  اھنإ   ، مايأ ةرشع  ذنم  تیناج  باطخ  اًفیطل  ناك 
مث نمو  براقلا  ىلع  نینثالا  موي  ةمداق  ينإ  لوقت  نأ  اھیلإ  تبتك 

.. نآلا ءاتش  انھ   . انبئاقح اولمحیل  نیلامحلاب  يتأيو  رمع  انلباقي 
. ادج ًابطر  الو  اًدراب  سیلو  ئداھ 



-19-

نودروچ فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ 
ربوتكأ 1863  19 ةيردنكسإلا - 

.. بیبحلا كِیَلأ 

، بكرملا يف  ءاضوض  نكل  بیط  خانم  ؛  ةسئاب ةلحر  انیضمأ 
ةیلاع ةءاذبلاو   ، ةراذقلاو  ، قانتخالاو  ، عوجلا  ، قيرطلا طسو  فواخم 
ايربرب ناك  دیحولا  مرتحملا  لجرلا   . ةنیفسلا نتم  ىلع  ةضفخنمو 
لجرم يف  هتلئاعو  هتجوز  عضو  دق  ناك   .. ةكم ىلإ  ًابھاذ  اًریقف 

. حابصلا يف  هلافطأ  لسغي  هتيأر   ، ةنیفسلا رھظ  ىلع  يطایتحا 
اذإ ؛  نییسنرف نيدھاشم  ةحیص  هذھ  تناك  ةئیس .."! ةحئار  يأ  "
ناك ذيذل  لجر  ةشھد ! ال   .. رذق ريزنخ  وھف  لستغي  يبرعلا  ناك 
انلوح سمشلا  تراص  نیحو  ةنیفسلا  حطس  ىلع  يراوج  سلجي 
نأ نم  مغرلاب  لالظلا  نم  ةذاش  ةموك  كانھ   " هنانسأ نیب  نم  رأز 
اذكھ ةیسنرفلا ..  تاسایسلل  دیج  صیخلت   ،" ينطیحت سمشلا 

. يل ودبي 
ىرأ انأو  يل  عیمجلا  َحِرَف  ةعمجلا  موي  َةریھظ  لوصولا  دنع   .. اًنسح
ودبت امم  رثكأ  ًةدیعسو  ًةعمالو  ًةشعتنم  ودبت  براق  يف  تیناج 
تناك َرَمُع  ةحرف   ، ةرملاب اھذؤت  مل  وجلا  ةرارح  نأ  اًحضاو  ناك   ، اًمئاد

سيوسلا ىلإ  ديربلاب  ثوعبمك  لمعلل  اًضرع  ىقلت  دق  ناك  ؛  ةریبك
ىدل لمعیل  هديري  ناك  هوخأ  اًضيأو   ، ماعلا يف  اًھینج  بـ60  ةدوعلاو 
يلع جاحلا  ةجوز   Lady Herbert of Lea ایل فوأ  تربرھ  يدیللا 
نأ عیطتسي  ال  هنإ  لاق  رمع  نكل   ، ریبك غلبم  عفدب  دعو  يذلا 
نذإ فیك   .. اھب ينتعأل  اھايإ  يناطعأ  هنأ  هللا  ُركشأ   " .. ينكرتي
اذإ يبر  هجاوأ  نأ  عیطتسأ  ال  ؟  ةریقف وأ  ةضيرم  تراص  اذإ  اھكرتأ 

". اذھ لثم  اًئیس  اًئیش  ُتلعف 
ةَّجاحلاو هلفط  ىرأل  مویلا  يلع  جاحلا  لزنم  ىلإ  ةبھاذ  يننإ 



. ةرھاقلا نم  تلصو  يتلا  انھ " "
ينأل  ، لینلا دعصتل  ةیبھد "  " راضحإ لواحیل  ُرَمُع  بھذ  دقل 

نفسلاب يناثلا  فصنلاو   .. ديدحلا ةكسلاب  ةلحرلا  فصن  نأ  تعمس 
ریبكلا لینلا  ناضیف  دھشم  نألو   ، بعتمو ةياغلل  حيرم  ریغ  ةيراخبلا 
لایمأ ةینامث  يفخيو  اھلك  ضرألا  يطغیس  باذج - هنإ  لاقي  يذلا  -
يتلا ةاوطملا " بـ" جھتبمو  َكدي  ُِلّبقي  رمع   . ةيديدحلا طوطخلا  نم 

. هنع ةیضارو  همسا  فرعت  يتلئاع  نأل  رثكأ  جھتبمو  هیلإ  اھتلسرأ 
كرتي نُيدمتلا - نم  عونك   - هنأل  ، رياث لزنم  يف  شیعلا  عیطتسأ  ال 
لوألا رودلا  يف   [34] تایشالاولاو تایسنرفلا  ءاسنلا  نم  ةعامج 
ةئیس ءایشأو  قرولا  بعلو  بارشلا  ءالھجلا  نیيرصملا  اوِمّلعُیل 
ًالزنم فرعت  امبر  مویلا  اَنَھ "  " ةَّجاحلا ریشتسأس  مث  نمو   ، ىرخأ
لقأ اھنكل  ادج  ةیكذو  ادج  ةطشن  بنيز   ، يل هشرفتو  اًغراف 

.. ِكولسلا َةیحیسم  اِھلْعَج  نِم  اَنُھ  ُتامداخلا  هديرت  امم  ةعاجش 
يأ ىلع   . لاجرلا نیب  اھنوكرتيو  جراخلا  ىلإ  باقن  نود  اَھنوذخأیف 

باھذلا حارتقاب  ةدیعسو  اًمئاد  فطاوعلا  يف  ادج  ةرثؤم  يھ  لاح 
اھنأل نیليإ  تَخَّبوو  اھمالك  تفقوأ  يلاسو  باقنلا  اھل  ُتْدَعأ   ، يعم

.. فیطل يبون  يبص  تیناجل  ناك   . ةریخألا شھدأ  امم  ةنيزلا  ديرت 
، يسنرفلا ناملتنجلا  ءارو  اًقینأ  ًالجر  رمع  اََدب  مك  يزيزع ! اي  هوأ 
- تیناج باوب   - زوجعلا سیمخ -  - سیماھ ُةَّوُبُأ  ًةلیبن  تناك  مكو 
بعش نم  ةمأ  يف  شیعت  نأ  ةریبك  ةحار  اھنإ  ريدقتلا ! قحتستو 

. اسنرفل ةشحوتملا  ةیندملا  دعب  ّطلا  ََةبیِ هجاوت  نأو  لیصأ 

ربوتكأ ءاثالثلا 20 
نم ربكأ  سیل  غلبم  وھو   ، اًھینج َریظن 13  ٍبراق  ىلع  رمع  لصح 

ةنیفسلا ىلع  ةلحرلا  فصن  نوكتسو   ، ديدحلا ةكسلا  ةفلكت 
ديرت ةنیكسملا  اَنَھ "  " ةجاحلا  . مادقألا وأ  ریمحلا  ىلع  ةیقبلاو 

بيذعتلا نم  فصنو  ناتعاس   ، بكرملا يف  يعم  اھُذخآسو  رفسلا 
ًایشم نیلیم  ةریسمو   ، ئطاشلا ىلع  ةریھظلا  تحت  سولجلل 
ءيش لك   . ةنیمس زوجع  ةأرما  ىلع  ٌبعص  ٌرمأ  اَھَتبیقح  ًةلماح 



نإ  ، لینلا عافتراو  ةیشاملا  توم  ببسب  رعسلا  يف  اًفعاضم  ناك 
َّنكل اًمیظع  اًدھشم  نوكیس  ؛  لبق نم  فَرعُي  مل  ماعلا  اذھ  ناضیف 

- لوفلاو حمقلا  نم  يضاملا  ماعلا  نوزخم  اًضيأو   - لیصاحملا َرامد 
. فیخم ٌرمأ 

، روھظلا يف  أدب  يذلا  نطقلا  لوقحو  لیخنلا  نیب  رحبن  نحن 
".. ةشحو هنیع   " فسألا عم  نكل  ادج  ٌطشن  اشاب  لیعامسإ 

- مِھّلك ةنعارفلا  مكح  تحت  ثدح  ام  يواست   - ٌةریثك ُبئاصم  تعقوو 
نآلا ُأدبي  وھو  ٌفیخم  ِةیشاملا  ُتوم   ، ریصقلا لیعامسإ  رصع  يف 
رشع ينثا  وحنب  ةراسخلا  سور  فرع  دقل   . دیعصلاو ةرھاقلا  يف 
كلذك نالزغلا  يفو  ةیشاملا  يف  ةینیلرتسإلا  تاھینجلا  نم  ًانویلم 

. زعاملا الو  ریمحلا  الو  لیخلا  يف  كلذ  ثدحي  مل  نكل   ، ءارحصلا يف 
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نودروچ فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ 
ربوتكأ 1863  26 ةيردنكسإلا - 

.. بیبحلا كِیَلأ 

ىفطصم هكلمي  ریغص  دلو  عم  ميرحلا  نم  نیتنثا  ىلإ  اًموي  ُتبھذ 
اھبایث رخفأ  تدترا  ةعئار  ةیكرت  ةدیس   ، ادج ًةرورسم  تنكو  اغأ 
ةیحانلا ىلع   ، ادج ةبوبحم  تناكو  يلجأ  نم  عئارلا  اھشرف  تمظنو 
تدترا ةمیظع  ةدیس  كولس  اھل  ةعئار  ةيرصم  ةدیس  ىرخألا 

ينتلبقتسا  .. ایعیبط ناك  اَھُھجوو  ضیبألا  نطقلا  نم  اًشامق 
ءانیملاب يلطملا  دیمرقلاف   .. ایئادب كلعجي  اھلزنم   ، اًمخف ًالابقتسا 

، توحنملا بشخلاب  ةمسقم  اھلكو  طئاوحلا  طوطخ  يطغي 
يھف اھِمَِدق  َمْغَرو  ةميدق  اھلك  تاحوللاو  ةروفحملا  طئاوحلاو 
نانیع اھل  ةبجعم  ةيراج  تمدقت   . لزنملاب ةريدج  ةدیسلاو  ةمیظع 
عیجشتو ءودھب  ةوھقلا  راضحإب  ْتَرمُأو  لفط  اھعمو  ناتشحوتم 

يف لخدت  نأ  عیطتست  تامیظعلا ال  انتادیس  نم  ًةدیس  نإ   .. بَّذھم
برعلا َءاردزا  نإ   ، ةنوشخب كلذ  لعفت  اھنأل  امھعم  ِةنراقملا  ِةسفانم 

. زیلجنإلا كولس  ءارو  ٌنماك  دوسألا  ِرعشلاو  ةبحاشلا  ِهوجولا  يوذ 
ىلإ رظنأ  ينوكرتي  نأو  ةیبشخلا  ِةذفانلا  ُحْتف  اًحَرَم  ناك  كلذ  دعب 
دنع يھجو  نع  ناریجلا  هلوقي  امم  َبجعتألو   ، نادیملا ىلإ   .. جراخلا

يلافطأ نع  ُةأرملا  َْتلأس  دقل   . ةیبوروألا يتعبق  نعو  يتيؤر 
كلذ لعفت  يھو  ٍةَّقرب  َّيدیب  ْتَكسمأو   ، راركتبو اًریثك  مُھْتَكرابو 
الب يھف   .. اھینیع ىشخأو  اًدوُسَح  اھُتربتعا  دق  َنوكأ  نأ  نم  اًفوخ 

. لافطأ

ءاثالثلا
ريرسلا يف  ىقبأ  ينلعجي  امم  دربلاب  ٌةباصمو  اًدغ  بھذیس  ديربلا 

عبات لزنم  ىلإ  سیمخلا  موي  بھذأ   ، اًریثك بتكأ  نأ  عیطتسأ  الو 



اًعم يلاسو  انأ   .. ةرھاقلا ىلإ  يل  بُتكا  َكلضف  نم   . زجيرب فرصمل 
نأ عیطتسأ  ال   .. لینلا ىلعأ  رفسلا  ىلإ  ناتَقاتشمو  ریخب  انسل 

. رثكأ بتكأ 
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نودروچ فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ 
تايزلا رْفَك 

ربوتكأ 1863  31

.. بیبحلا كِیَلأ 

حير عم  انرحبأو   ، ةریھظلا برق  سیمخلا  موي  ةيردنكسإلا  انرداغ 
رئاط لثم  ریغصلا  يبكرم  افط   ، ةيدومحملا لانق  ةعرت  ربع  ةيداع 

نینتعملاو ناعجشلا  ةراحبلا  نم  ةیساسأ  ةعومجم  اوناك  يلاجرو 
كرتي ةجاحلا  دنعو  اًدیج  نولمعي  مھنكل  ٌةعبس  طقف  َّيدل   ، مھلمعب

. ةلوجرب ةيراسلا  ريديو  لابحلاب  كسميو  يلاَقَملاو  يناوألا  رمع 
ةعاسلا دنع  سمأ  ةفطعلا  يف  سيوھلا  انربعو  لیللا  لاَوط  انرحبأ 

لثم اًرداھ  ردحني  يذلا   زوجعلا  لینلا  َلِبق  نم  انُتَّیحت  تمتو   ، ةعبارلا
هعافترا ىلع  ًةدايز  لاجر   ةعبس  لوطب  َعفترا   " ، عئار رھنلا   .. ٍلْیَس
نیبناجلا ىلع  اًردحنم  ِهتَِّمق  نم  ضاف  كلذلو   . سيرلا لوقي  داتعملا "

ىلع بارخلا  نم  اًنيزح  اًدھشم  اًكرات   .. ٍمادقأ َةتس  وأ  َةسمخ 
اذكھ  .. فاعضأ ةثالث  هدیعي  لینلا  هذخأي  ام   .. كلذ مغَر   ، نْیَتفضلا
ةینیطلا مھخاوكأ  ءانب  َنْدِعُي  لمعلا  يف  نآلا  ءاسنلا   . نولوقي

ةرم ناك  هنأ  ٌيسنرف  يَنثَّدح   ، دودسلاو زجاوحلا  نوحلصي  لاجرلاو 
.. سبِسیليد ویسم  ةدایق  تحت  اشابلا  رخاوب  ىدحإ  رھظ  ىلع 

مھلزانم حطسأ  ىلع  نیتئام  وحن  فقي  اھیف   .. ةقراغ ةيرقب  اَّرَم  ثیح 
اوُّرم مھنأ  روصتت  نأ  كل  نكمي  لھ  وأ   .. َكل لھ  ةدعاسملل ! نوخرصي 
قدصأ ينلعج  نایعلا  دھاش  نكل  ال.  ؟  اوقرغیل مھوكرتو  مھیلع 

. رشلا اذھ  دوجو 
دنع  ، ادج ٌةلیمج  هیف  ُءامسلا  ٍقئار  سقط  يف  انرحبأ  هَّلك  َمویلا 
يف انطَّروتو  نارودلل  ةریبك  ةكرعم  يف  نحنو  نآلا  رھنلا  ءانحنا 
ةفینع ةروث  تراصو  يمقاط  راث   . ًابشخ لمحي  بكرمب  مادطصالا 



يبنلا ىلع  يلصي  نأ  صخش  لك  ىلإ  ةدحب  َبلطأ  نأ  َّيلع  ناكو 
اوحار مث  نمو  رھنلا  ىلإ  لاجرلاب  فذقي  بكرملا  داك  مث   . دمحم
رمع عفرو   ، ءاملاو نیطلا  يف  مھماسجأ  نیعفار  نومواقيو  نوعفتري 
ةديدج اًحور  حنم  امم  ةمالس " اي  ةملاس   " اًحئاص فادجملا 
بھم يف  قيرطلاب  انكسمأو  سامحب  انرُدو   ، ءاسؤبلا نیحالملل 
ربعن نأ  انیلعو  لیللا  ببسب  فقوتلا  انیلع  نآلا   ، ىرخأ ةرم  حيرلا 
ءاملا ىوتسم  تحت  ديدحلا  ةكسلا   ، اًدغ ديدحلا  ةكسلا  رسج 
ضعب يفو  لایمأ - ةینامث   - اطنط ىلإ  انھ  نم  ناضیفلا  ببسب 

. كلذ نم  دعبأ  نكامألا 
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نودروچ فود  ردناسكیَلأ  ریسلا  ىلإ 

ةرھاقلا
ربمفون 1863  14

.. بیبحلا كِیًلأ 

، يكيرمألا لصنقلا  رياث  لزنم  يف  ميدقلا  ينكر  يف  اًریخأ  انھ  انأ 
يذلاو هكلتمي  يذلا  ديدجلا  لصنقلا  بئان  عم  ةبعتم  تاضوافم  دعب 
فرصم لزنم  يف  تنك  عوبسأل   . يضرألا رودلاب  ءاسنلا  ةصق  عرتخا 
يتلا ةظحللا  يف   ، بتكأ نأ  عیطتسأ  ادج ال  ًةضيرمو  بطرلا  زجيرب 
نمو كلذ  مغَرو   ، نیمویل ٌفيزن  ينَمَزال  ةرھاقلا  ىلإ  اھیف  تلصو 

، ةيردنكسإلا يف  نیعوبسأ  ىقبأ  نأل  َءاقمح  تنك   . لضفأ انأ  اھتقو 
لك ةرم  حَتفُي  يذلا   - اطنط يف  ديدحلا  ةكسلا  رسج  تحت  رورملا 
وأ ناتئام   .. براوقلا نم  ماحز   ، ًالیمجو ادج  اًریثم  ناك  نیموي -

يبكرمب َقلزنا  ةفدلا  ُهِّجَوم  زوجعلا  ناديز   ، لقألا ىلع  ةئامثالث 
َحتفنت نأ  لبق  تاباوبلا  ربعو  ةریبكلا  براوقلا  تامدقم  نیب  ریغصلا 
ةدعل ىوصقلا  انتعرس  انذخأو  انفلخ  ىضوفلاو  عافدنالا  انيأرو  ًةلماك 
انصلخت اننكل  ناديز  بضغف  بكرملا  َحَنَج  مث   ، َانَریغ َنیقباس  ٍلایمأ 

يتلا بكارملا  لك  انزواجت  ةیناث  ةرمو   ، ةعاس يف  فقوملا  نم 
.. تعاض ىرقلا  لك   ، ىرقلا رامد  دھشم  اندھاش  مث   ، انتقبس
عم سانلاو   ، ْتَراص ٍنیط  ىلع  ٌنیط   .. تباذو ءاملا  يف  تقرغ 
يف تاعفترم  ىلع  وأ  لامرلا  نم  طاقن  ىلع  اوُرَكسع  اھتاناویح 
رحبن امنیب   ، ةلھلھم ٍلَجَع  ىلع  تَِعنُص  مایخ  يف  وأ  ةليوط  ریباوط 
لك يف  نفعت  نطقلا   . باذو قرغو  هیف  نوشیعي  اوناك  ام  قوف  نحن 
، بكارملا فيداجم  تحت  رسكتتو  قطقطت  ةفاجلا  ممقلاو  هاجتا 
لھ ؟  نيأ نم  نبل !  " ةریقفلا ةأرملا  تبجعت  نبل  ءارشل  انفقو  نیح 

لوصحلل تبھذو  انتینآ  تذخأ  كلذ  مغرو  ؟"،  َْييدث نم  هنوديرت 
نبللا عیبي  نأ  ضفري  دحأ  ال   . ىرخأ ةلئاع  نم  انل  نبللا  ضعب  ىلع 



ةیشاملا نوعاط  نأب  نونمؤي  عیمجلا  نأل  ةیقبتم  ةرطق  هيدل  ناك  اذإ 
ال ؟  اذھ نم  بنذ   .. ءابرغلل ةئیسلا  ةلماعملا  ىلع  باقعك  َّلح  دق 

رعسلا نم  رثكأ  نوذخأي  وأ  رعسلا  نوددحي  ال  مھو   ، فرعي دحأ 
. فعاضت دق  ءيش  لك  رعس  نأ  مغَر  ميدقلا 

ُهُتمدق يذلا  ویل  يد  مادم  راوس  لثم  اًرورس  ببست  مل  ًةيدھ  نإ 
وھو عئاضلا  تقولا  تركذت  ينوكل  ركشلاب  ضاف  ویل  يد  ؛  اھل
دقتعي هنإ   ، مویلا يف  تارم  ثالث  َّيلإ  يتأيو  يضرم  يف  ينعباتي 
مداخ  ، وجلا دربي  ىتح  انھ  ىقبأ  نأب  ينحصنيو  نسحتأ  يننأ 
ةيامحلا عیبي  وھو  ةیقرشلا  بصنلا  لیح  ضعبب  ماق  رياث  رتسم 
ةایحلل اًریثم  اًھجو  ُتدھاشو   ، ةيرصملا ةموكحلل  ةیكيرمألا 

تنك  ، جورخلاب هرمأو  بھذ  يلزنم  يف  رمع  ُهآر  نیح   .. ةیقرشلا
رمع تلأس  نیح   . كلذ مت  ىتح  اًئیش  فرعأ  الو  ريرسلا  يف  ةضيرم 
هنأل  ، هتيأر تنك  اذإ  هعم  ةبذھم  نوكأ  نأب  ينربخأ  كلذ  لعف  فیك 
يف  . رمع  .. وھ هلمع  اذھف   .. لعف اذام  فرعأ  نأ  يلمع  نم  سیل 
اھیف بلطي  ةفیخس  ةیقرب  هل  رياث  رتسم  مداخ  لسرأ  هسفن  تقولا 

. انھ شاشغلا  َلِبق  نم  ماقتنالا  نوكي  اذكھ   ، اندرط
لعف امل  ةلوھذم  تنك   .. اذھب رعشت  َكنولعجيو  َكنوفرعي  مدخلا 
هب ُجھتبأ  نم  وھو   ، سور ةلئاع  دنعو  يدنع  لجبم  وھ  يذلا  رمع 
اذھ نإ   . ناملتنجلا عاقيإ  هثيدح  يف  ذخأي  وھو  يبوروأ  لك  مامأ 
يتلا لاجرلا  نیب  ةیقیقحلا  ةاواسملاب  روعشلا  ىلع  جزاط  ناھرب 

. ریبكلا ةاواسملا  مدع  عاق  يف  نمكت 
ةطساوب هیقاس  ىلع  هبرض  متي  ایكرت  اشاب  كیب  نایكیكھ  ىأر 

. ةئیسلا هلاعفأ  نیكردم  اوناك  نيذلا  همدخ 
رمع ءاجو  تیبلا  حیتافم  ىلع  انلصح  سیمخلا  َموي   ، ةياھنلا يف 
يفو  ، هاَّقنو هفظنو  رذقلا  يريرحلا  جیسنلا  حازأو  ناتشرف "  " هعمو

. تیبلا انلخد  سمأ -  - رھظلا دعب  ةعمجلا  موي 
اھنأل نامجرتلا  نوكتس  ادج  ًابيرقو  اننیب  اًمئاد  ادج  ةدیج  بنيز 
تیناج لزنم  يف   ، ةعرسب انم  ةيزیلجنإلاو  رمع  نم  ةیبرعلا  ملعتت 
ةیبونلاو ةیلاطيإلاو  ةینانویلا  نمو  ةیسنرفلا  ةغللا  نم  ًالیلق  ْتَعمس 



 - ةریغصلا تنبلا  "؟  ولوكیبلا  " تنبلا فیك  ينتلأس  دقل   ، ةيزیلجنإلاو
يعم ىشعتیسو  انھ  سور   . ةیناردنكسإلل لیمج  لاثم  ةیلاطيإلاب -

. اشاب لیعامسإ  هل  هحیتي  يذلا  عيرسلا  راطقلاب  رفسلا  لبق  ةلیللا 
سرادملا بالط  ُتلباقو  ةیسابعلا  ىلإ  ُتبھذ  سیمخلا  موي 

كارتألا لیمج ! دھشم  يأ   .. ةعمجلا ةزاجإل  مھتویب  ىلإ  نیبھاذ 
ةثالث وأ  نانثاو  ةفیطقلا  نم  جورس  تاذ  ةبیھم  لویخ  قوف  راغصلا 
ضعبلا بكري  نويرصملا  ذیمالتلا  امنیب   .. اھَمامأ نوُرْجي  ساَّوُّسلا  نم 
ضعبلاو  ، ةقینأ ریمح  قوف  مھب - نيروخفلا  مھئابآ  قيرط  نع   - مھنم
مھتاھمأ بكرت  ضعبلاو   .. مادقألا ىلع  ُةاِقّثلا  مھُمدخ  مھب  ىتأ 
َّنُھَءانبأ ٍتاعضاو  ِناقیسلا  ِتاجرفنم  ةسئاب  ریمح  ىلع  ةریقفلا 
دحاولا رامحلا  ىلع   مھنم  ةثالث  وأ  نانثا   ، نھمامأ نیبوبحملا 
ةببحملا هوجولا  نم  اًعمج  اوناك   ، مادقألا ىلع  ریست  دوشحو 

. ءارمح شیبارطو  ءاضیب  ةیبوروأ  سبالم  مھلك  نودتري 
مجح يف  لیمج  باش   ، جاوز لفح  انمامأ  ناك  ةقباسلا  ةلیللا 
هلثم نايدتري  همجح  يف  ناقيدص  هیبناج  ىلإ   ، ًالیلق لقأ  وأ  سيروم 
نونغيو عومشلا  نولمحي  لاجرلاب  نوطاحمو   . ةمامعو ايزمرق  ءادر 

ىلإ مدقتي  سيرعلا  ذخأ   ، ةقلأتملا لعاشملا  مھقبستو  يناغألا 
. ًالیمجو ادج  ًالوجخ  ودبيو  ٍةَّقرو  ديدش  ءطبب  مامألا 

اًضيرم نوكي  نأ  ىشخأو  ضيرم  سئابلا - نسح   - يرامح قئاس 
دھنتيو هِّمكب  هینیع  حسمي  راصو  يلجأ  نم  رامحلاب  هوبأ  ىتأ   ، ادج
عاقيإ يف  مث  ينبا .."! اي  نسح  اي   .. نیكسم اي  نسح  اي   " قمعب
حابصلا اذھ  هترايزل  بیبطلا  ذخآو  بھذأس  ميرك ." هللا   " ملستسم

ءالؤھ  ، ةئیس ةلاح  يف  ناك  اذإ  رمع  لوقي  امك  ةوقلاب  هصحفیل 
الب ملألاب  مھروعش  نم  ضرملا  يف  بلقلا  نوعجوي  سانلا 

. ةدعاسم

: دحألا
ةجاح دجأ  ملف  ادج  ةدیج  ةلاح  يف  راص  هنبا  نأب  نسح  وبأ  انربخأ 

ادج لوغشم  رمعو  اھلعفأ  نأ  َّيلع  ةریثك  ءایشأ  َّيدل   ، هترايز ىلإ 



لثم عئار  سقطلا   . يعم ىشعتیس  سور  نأل  ةمخف  ةمیلو  وھطب 
ٌریبك ٌرْدق  كانھ  ناك  نكل   .. فیصلا يف  ثوامستروب  يف  هفرعن  يذلا 
ةقفانلا مھتیشام  سانلا  نفد  ببسب  دادزي  نأ  فاخأو  ضرملا  نم 
فلكي ةنيدملا  جراخ  اھنم  ِةدحاولا  ُنفد   ، ةنيدملا لخاد  مھتویب  يف 
ةرذق عراوشلاو  ٍلاغ  ماعطلاو  ةردان  ةلماعلا  يديألا  شرِج ."  " ةئام
الب يتأي  يب  صاخلا  اَّقسلا  ؛  هایملا ىلع  لوصحلا  بعصلا  نمو 

ئیسلا هرثأ  هل  اذھ  لك  هایملاب ! اندمي  هنأل  اًفورعم  مدقيو  ماظتنا 
ةیشاملا نم  اًسأر  نوعبس  نایكیكھ  ةجوز  يََدل  ناك   ، ءارقفلا ىلع 

تناك سوؤر  ةعبس  نم  ٌدحاوو  اھنم  ٌسئاب  ٌروث  اجن  اھتعرزم  يف 
. امھالك تومي  نأ  عقوتملا  نمو   .. ةرھاقلا يف  ءاملاب  دِّوزتلل 

ًابونج دوعصلاب  ُتمق  اذإ  همایخ  َّيلع  ضرعو  انھ  ناك  يلع  جاحلا 
، كانھ لزنم  ىلإ  جاتحأ  َّمث ال  نمو  براق  يف  شیعأ  الو  ةبیط  ىلإ 
اذھ ايروس  ىلإ  بھذي  نل  اذلو   .. ایل فوأ  تربرھ  ةدیسلاب  جوزتم  هنإ 
ادج ًةحاترم  نوكأس  ينأ  ًةحرف  تنك   ، ةرفوتم همایخ  لكو   .. ماعلا
نإ  ، ةدیج مایخ  يعمو  فیساسعلا  يداو  يف  وأ  كولملا  رباقم  نیب 

بناجلا يف   .. سكعلا ىلع   ، ةبیط لالت  نیب  اًدبأ  اًدراب  سیل  وجلا 
يفو رياني  يف  ةرارحلاب  ًالوھذم  ُقَرحُت  تنأ  يداولا  نم  سمشملا 
يتأت نأ  يف  يدنع  ةبغر  يأ   . ًالیمج ايوامس  وجلا  نوكي  لالظلا 
براقلا ةایح  نم  رییغتلا  بحأ  يننإ  ناكملاب ! عتمتستس  مكو  اًضيأ 

نم نیبيرق  يناصحو  يجاجدو  يفارخ  عم   ، ةيودبلا ةایحلا  ىلإ 
صخرأ نوكتس  كلذ  نم  رثكألاو   .. لیلق نوبرع  كلذ  نمثو   ، ةمیخلا

. اًریثك
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ِنتسوأ ةدیسلا  ىلإ 

ربمفون 1863  21 ةرھاقلا - 
.. ةبیبحلا يمأ 

لینلا يلاعأ  ىلإ  رداغأ  مث  ةدورب  رثكأ  حبصت  ىتح  انھ  لظأ  فوس 
- يرامح سئاس   - نسحل زوجعلا  بألا   .. يداع وأ  يراخب  بكرم  يف 
اذإ ام  ُهُتلأس   ، ءاسنلا هاجت  نیيرصملا  روعشل  ةلیمج  ةروص  يل  مدق 
فرعي مل  هنكل   ، ُتعمس امك  انھ  ىلإ  يتأي   [35] رداقلا دبع  ناك 

ناك اذإ  ام  فرعأ  ال   " للمب تبجأ  ؟ .." تانبلا وخأ  وھ  لھ   " ينلأسو
وخأ  " لجرلا نومسي  يتدیس  اي  برعلا  نإ   " لاق ال"،  مأ  تاوخأ  هل 
نوكيو  ، هتاوخأك ءاسنلا  لك  بحیل  ایقن  ًابلق  هاطعأ هللا  ام  اذإ  تانبلا "

". نھتيامحل نھنع  عافدلا  يف  اًعاجشو  ايوق 
نأ دقتعأ   . نسح وبأ  ىلع  ةمالعك  ناملتنج "  " ریبعت رمع  حرتقا 
ادج ٌلیئض   . خلإ  .. ةبحملا تاماستبا  نع  هلوقن  يذلا  يبوروألا  ءارھلا 
اذھ نوققحي  مھنأ  كلذ  نم  رثكأ   ،" تانبلا وخأ   " ریبعت بناج  ىلإ 

. ةماعلا ةایحلا  يف  ىنعملا 
ال هنأ  اًحضوم  ةریغصلا  ةیلئاعلا  ةاناعملا  ضعب  نع  رمع  ينثدح 
 - ةورث نم  اھيدل  مك  هُتلأس   . هلاومأ لك  ديرت  هتجوزف   ، هتجوزل عضخي 

ثدحتلا عیطتسأ  .. ال  مادم هوأ   " لاقف اكالمأ - اھيدل  نأ  تفرع  ينأل 
نم هیلع  لصحت  امع  يتجوز  ُتلأس  اذإ  َّيلع  راع   . كلذ نع 
هعم ذخأو  ةيردنكسإلا  يف  جوزت  ًالجر  نأ  فیك  يل  ىكحو   ،" لاومألا
داعو نیمویل  تیبلا  لمھأ  كلذ  دعب   .. لوألا عوبسألل  ةیمویلا  هتاجاح 
هتجوز تماقف  ءادغلا  نع  لأس   .. هدي يف  ةنومیلب  تیبلا  ىلإ 
اھلأس عابرأ ! ىلإ  ةنومیللا  تعطقو  شرفملاب  ةدضنملا   زیھجتب 
يأ ؟  نيأ نم  ؟  ًءاشع ديرت  ءاشع !  " تباجأ ؟ " ءاشعلا نيأ   .. اًنسح "

يضاقلا ىلإ  بھذأس  ؟  نھیلع ظفاحت  الو  ءاسنلا  ديرتل  تنأ  لجر 
لكب هميرح  َّدِمُي  نأ  انھ  لجرلا  ىلع   . اَھَْتلَعفو كنم " ينقلطیل 



يف اھقفنت  اھب  ةصاخ  دوقن  يأ  ةجوزلا  َْتبستكا  اذإو  تارورضلا 
ةمیق اھل  عفدي  نأ  هیلع  ًاليدنم  وأ  ةیقاط  هل  ْتَعنص  اذإو   ، سبالملا
نلو  .. نییقرشلا ةاغطلا  ءالؤھل  ًالیمج  ءيش  لك  سیل   ، اھلمع
هب حومسملا  ناسللا  قالطإ  يف  ةعساولا  ِصَخُرلا  نع  ثدحتأ 
هعنقأ نأ  عیطتسأ  الو  رمع  عم  ةسرطغتم  بنيز   ، لافطألا وأ  ةأرملل 

.. اعبط ةلفط ." اھنإ   اھل ! ءيش  يأ  لوقأ  فیك   " .. اھدح دنع  اھفاقيإب 
. رثكأ ءاسنلا  بحأ  انأو  نیلمتحم  ریغ  لافطألاف 

ةداعلاك عراوشلا  ىلإ  جرخو   ، سمأ ریغصلا  هنبا  دَقَف  يل  ریقف  ٌراج 
ىلع هسأرب  لیمي  يتذفان  لفسأ  فقو   . فطعلا بلطي  اًرثأتم 
ففجي ناك   .. بارتلا هعومد  تللب  ىتح  يكبيو  بحتنيو  طئاحلا 
هيدي كبشي  مث  بیحنلا  يف  رمتسيو  هتمامِع  فارطأب  هعومد 
َقلغأ همامأ  لوفلا  عئاب  "؛  دلِو اي   .. دلِواي  .. دلِو اي   .. دلِو اي   " يكبيو
اوناك سانلا  ضعب  بيابلا ."  " نخدي لظ  لب  متھي  مل  غابدلاو  هناكد 
نولوقي ال   .. سئابلا لجرلاب  نوطیحُي  اوفقوت  نيریثكلا  نكل  نورمي 

ىلع ةقینأ  سبالم  يف  نایطبق   ، نیمتھم نورظني  نكل  اًئیش 
ىلإ دوعي  ىتح  اورظتنا  لكلاو   .. َالَّجرت ناذللا  امھ  نیقیشر  نيرامح 
مك  . نيرثأتم هباحطصال  لاجرلا  نم  نيرشع  وحن  ماق  نیح  تیبلا 
عم اونزحي  نأ  نيراملا  ةادانمو  عراشلا  ىلإ  جورخلا  انل  بيرغ  وھ 

! ام صخش 
اًدرط لبقتسا  نیح  يلاتلا  مویلا  كیب  نایكیكھ  لزنم  يف  تنك 
ناك  ، ِّيصخلا ناطلسلا  َلجر  نآلا  راص  يذلا  قباسلا  هِدبَع  نم 
ُهَجو ُهَھجو  نأ  مغر  يذلا  ِّيصخلل  ادج  ةلیمج  ةروص  يوتحي 

ةيزیلجنإ بتك  نم  ًةيدھو   ، ریبعتلا َجھبمو  ادج  ایكذ  ودبي   .. ٍّيجنز
نیحلت نم  تاناوطسأ -  - ةیقیسوملا تاعوطقملا  َضعبو  ٍةروصم 

اھنم ةدحاوو  ناحلألا  نم  ریثكلا   .. هوأ  .. هسفن زيزعلا  دبع  ناطلسلا 
". سلاف  " تناك

عراشلا نم   .. اًمجح اھربكأو  اًحبق  بالكلا  رثكأ  نم  عشب  بلك 
هراتخا هنأ  نوادسنال  درول  ىلإ  بتك  يذلا  يدنلريألا  لثم   - يناَّنبت

زوفي ناك   ، عراشلا يف  ينعبتيو  تیبلا  سرحي  ناكو  هیعار - نوكیل 



اھكرتب ريدصقلا  نم  اًديدج  اًحدق  ينتفلك  يلاسو  ماعطلا  اياقبب 
فْرَغ يف  مدختسي  ناك  يذلا  ميدقلا  حدقلا  نم  برشي  بلكلا 
دعب برشلا  ناعیطتسي  ال  بنيزو  رمع  نأ  ًةیسان  ةَّرجلا  نم  ءاملا 

. سئابلا بلكلا 

: نینثالا
يدنفأ نینسح  ىرأل   ، قالوب  .. ةرھاقلا ءانیم  ىلإ  سمأ  تبھذ 
ةیكرتلا  - هتجوز عم  ُتسلجو  لینلا  ىلعأ  رحبأ  دق  ناك   ، براوقلا دنع 

لك ىلإ  ُتعمتساو  ةقالطب - ةيزیلجنإلا  ثدحتت  يتلا  ادج  ةلیمجلا 
جاوزلل ةلماكلا  ةصقلا  ىلإ  ُتعمتسا   ، ةریثملا تاياكحلا  عاونأ 

. ةرھاقلا نع  ةمیمنلا  نم  ریثكو   ، يتفیضم تخأ  يِلِیلل  سِعَّتلا 
يتفیضم تكتشا  نھتلباق  يتاللا  تایقرشلا  تادیسلا  لك  لثمو 
يشمتو اًریثك  جرخت  نأ  اھیلع  نأ  فرعت  اھنإ  تلاقو  مضھلا  َرسع 

. انھ دیلاقتلاو  تاداعلا  دض  اذھ  نكل 
سماخلا يف  رصم  ىلإ  دوعیس  يكيرمألا  ماعلا  لصنقلا  رياث  رتسم 

هنأل تقولا  كلذ  َبرق  لحرأ  نأ  بجي  مث  نمو   ، ربمسيد نم  رشع 
سقط لثم  حابصلا  يف  ًالیلق  ٌّيقن  نآلا  تقولا   . انھ هلزنم  ديریس 

. يزیلجنإلا فیصلا 

: ءاثالثلا
يلوانتل ةدیج  ةحصب  ترصو  ًابيرقت  يلاعس  ىھتنا   .. انُھ ُترص  ذنم 

نأض محل  ىلع  لوصحلا  ىلع  رمع  لمعي   . ديدج نم  اًدیج  اًماعط 
غلبي يذلا  ُضایبلا "  " .. ةعئار لینلا  كامسأ  ضعب  نأ  ُتفشتكاو  دیج 
ُتِْربْخُأو   ، ذيذل ٍمعط  وذ  ادج  ٌنیمسو  ٍمادقأ  َينامث  وأ  َّتس  هلوط 
سيروم  ، اًضيأ ةدیجو  ةذيذل  رحبلا  نیباعث   ، نسحأ وھ  ام  كانھ  نأب 

وأ فقي  ثیح  ىلإ  هب  لصي  فیك  نكلو  َضَاَیبلا  داطصي  نأ  نكمي 
يضاملا ماعلا  ىلع  هرعس  فعاضت  ءيش  لك  نأ  أوسألا  ؟  سلجي

يف تتام  يتلا  ناریثلا   . ةرملاب موحللا  لكأ  اًنكمم  دعي  مل  هنإ  ىتح 
نسحأ هیلاعأ  يف  لینلا  ناك   . اًضيأ ًالیلق  لمعلا  تلعج  اھیعارم 



.. عبطلاب كلذ  نع  ةروطسأ  كانھ   ، يرقبلا نوعاطلاب  ًةنراقم  اظح 
ىَّدحت اینغ  هنوكو  هعیطق  َدَقَف  رَكذُي - مل   - ام ناكم  يف  دلب  خیش 
تتام اھنكل   ، ریثكلا اھریغ  ىرتشاو  َثدح  امل  ثرتكي  هنإ ال  لاق   .. هللا

، هُلاح برخ  ىتح   .. اھریغ ىرتشاو  ٍرباص  َریغ  ًايدحتم   َّلظو  اًضيأ 
نيذلا نيرخآلا  لثم  ًالماك  همسجب  ضرألا  يف  لمعي  وھ  نآلاو 

.. ةیبرعلا ریطاسألا  اھنإ   . ءاسم َحابص  ٍموي  َّلك  فقوت  الب  نولمعي 
ریطاسألا كلت  لك   ، ریثم رمأ  اذھو  ةیناملألا  ریطاسألا  لثم  اھلثم 

تناك اذإ   ، ةیھامتم ًابيرقت  ةیشحوب  توقلا  نادقف  لوح  يتلا 
ظفتحي ةفیظن  تناك  اذإ   ، بلكلل ةيانعب  رمُع  اھیطعي  ةرذق  ُةَرِْسكلا 
طقست ال   ، ةَّتفلا لمع  يف  زبخلا  عطق  مادختسال  روراج "  " يف اھب 

يفكي  امب  نیلمھم  اوناك  ىرخألا  ءایشألا  يف   . ضرألا ىلع  ةعطق 
لاوقأ يف  امك  اًسدقم  ناك   Das lieb Brod زيزعلا سلجملا  نكل 
تاداعلا عم  هباشتلا  ينمدصي  ناك  ام  اًمئاد   ، ميرج نيوخألا 
قالطإ  ، اًمامت ناملألا  نیعرازملا  سرع  لثم  حالفلا  جاوز   .. ةیناملألا

دجأ نأ  لواحأ   ، ةبرع ٍلَمَج ال  ىلع  يلزنملا  ثاثألا  ضرعو  صاصرلا 
ةغل يأ  فرعي  اًدحاو  دجأ  نأ  ادج  بعصلا  نم  نكل  ةیبرعلل  اًسردم 
َّيلع ؛  دحاولا سردلل  تارالود  عبرأ  بلط  لصنقلا  مجرتم   . ةیبوروأ
نكمي اًریغص  اًِدّیس  نأ  دقتعأ  ثیح  ةبیط  ىلإ  لصأ  ىتح  رظتنأ  نأ 
ملكتأ ينكل   .. ریثكلا مھف  يف  تأدب  تقولا  سفن  يف   . ينملعي نأ 
هاكرشو سجرب  فرصم  ىلإ  يل  لسرأ  كلضف  نم   ، ةیبرعلا ًالیلق 

. لینلا ىلإ  باطخلا  ينعبتیس  كانھ  نم  ُترداغ  اذإف  ةرھاقلا  يف 
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سور ةدیسلا  ىلإ 
ربمسيد 1863 يف 1  ةرھاقلا - 

.. ةبیبحلا تیناج 

اذإ ماعلا - يكيرمألا  لصنقلا   - رياث عم  بھذأ  نأ  اًریثك  بحأ 
ىلإ راظتنالا  عیطتسأ  ال  ينكل   ، سقطلا ينبسانو  هتقو  ينبسان 
ةياھن لبق  رھنلا  يف  راحبإلل  تقو  كانھ  لازي  امف  ىمَسُم  ِریغ  ٍلَجأ 
رعشأو انھ  ٌدراب  وجلا   ، ًابكرم هیطعیس  اشابلا  نأ  ٌلیمج   . ليربأ
َلضفأ هُتدجوو  نسح  ىرأل  سمأ  تبھذ   ، مویلا يقْلَح  يف  باھتلاب 
زوجعلا بألا   ، ةلیمج ةلئاع  اقح  اھنإ   ، فیعضو ادج  ٌبحاش  هنكل 
نسح لثم  صخشلا  نوُّرُسيو  نوبذھم  مھلك   .. تخألاو مألاو 
َِكتيؤر ىلإ  ادج  ٌقاتشمو  كِمودقب  عمسي  نیح  حیصي  هنإ   . هسفن
عیباسأ ةثالثل  ادج  اًدیج  اھلمع  َدعب  بنيز   ، انھ ىلإ  يتأت  نیح 

ادب  . ينيدلا حماست  اللا  نم  اًریثك  زربتو  اًمامت  ةبضاغ  ودبتل  تداع 
، ةصقان ٌتانئاك  اننأ  اھسأر  يف  اوعضو  دق  دوُّسلا -  - ربربلا لاجرلا  نأك 
لك نأ  دقتعت  اھنأل  لكألا  ىلع  ةرداق  ریغ  اھنأب  رھاظتت  مث  نمو 
ال اھنإ  امبو   .. اھعنقي ال  ماعطلل  رمع  ُلُوانت   . ريزنخلا محل  نم  ءيش 
كلذ َْتلعف  اذإو   . كب نایكیكھ  مادم  ىلإ  اھمدقأ  فوس  حوضوب  انبحت 
ٍلزنم ىلإ  اھنولسري  فوسف   ، دوسلا دیبعلا  نم  لزنم   يف   .. كانھ
بضاغ هجوب  ظفتحأ  نأ  نكل  ةفسآ  انأو  ادج  ةرھام  اھنإ   . يكرت

ةقر لكب  اھلماعأ  يننأ  ةصاخ   ، هلمحتأ نأ  نم  ربكأ  رمأ  يلوح 
نأ لھسأ  ام   ، يوحن هرعاشمل  رمع  رقتحت  اھنأ  دقتعأ   . ةنكمم

بناجلا سرغ  نم  لھسأ   .. نيِّدلا نم  ئیسلا  بناجلا  سرغت 
اھنإ  ، ةریغص ةلفطل  اذھ  ثدحي  نأ  اقح  ةریثم  ةرھاظ  اھنإ   ، نسحلا

ال اھنكل  ةریثك  ءایشأ  لعفت  نأ  نكميو  ةدضنملا  دنع  تابثب  رظتنت 
ىلإ جرختل  ْتَرمُأ  اذإ  َّالإ  اھتشھد - طرف  نم   - ءيش لمعل  كرحتت 



نوكتس اھنأ  دقتعأو  ةلفطلا  دنع  ةلممو  ةحضاو  ریغ  ةایحلا   . ةحابلا
. ةلاصأ رثكأو  ربكأ  لزنم  يف  دعسأ 

ِنتافلا اذھ  لثم  عم  لینلا  ىلعأرفسلاب  رماغأ  نأ  عیطتسأ  لھ 
َْيِبناج ىلع  ادج  ُّيدامرلا  ُرعشلا  لھ  ؟  ِكيأر ام  ؟  رياث رتسم  انِزيزع 
بلطیس مأ  ةیملاعلا  انتلیضف  نمضت  ناتقھرملا  ناتئرلاو  يسأر 
فرخزي نأ  اًربتعم  نوكي  لھ  ؟  ينقلطي نأ  بألا "  " ىلإ ام  صخش 

؟ ةجوزتم ةیناطيرب  ًةدیس  هتدایقب  َُهباك 
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نودروچ فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ 
ربمسيد 1863 يف 2  ةرھاقلا - 

.. بیبحلا كِیَلأ 

يف ةنكمم  لزانم  نع  ثحبلا  جئاتن  طقف  رظتنأو  انھ  دربلا  أدب  دقل 
بقث نم  ُّرمي  ًالَمَج  ُتيأر  سمأ   . لحرأو ًابراق  رجأتسأل   [36] ةبیط
ضفخيو عكري  نأ  هیلع   ، جیسملا يلفسلا  سوقملا  بابلا   - ةربإلا

فیك رُظنا   ، هسفن لذیس  ينغلا  لجرلاف  اذكھو  هنم - رمیل  هسأر 
ةعئاشلا ةمسبلا  لِّوحُتو  ةدیجلا ! ةراعتسالا  دسفت  ةفئازلا  ةمجرتلا 

انھ ىلإ  تیناجو  يرنھ  لوصو  عقوتأ  ةسرش ! ةعئاش  ةلمج  ىلإ 
ةبیط يف  لزنم  يلع  ُتلصح  اذإ   ، مايأ ةسمخ  وأ  ةعبرأ  يف 

. دوعأ نأب  يف هللا  لمأ  يدنعو  رداغأو  لینلا  دعصأو  ًابراق  رجأتسأس 
يف لاتقب  تاعقوتو  ةدج  ةنيدم  يف  تابارطضا  نع  تاعاشإ  كانھ 
ىلإ حالسلا  يرتشت  سانلا   .. انھ ىتح   ، مداقلا عیبرلا  يف  ام  ناكم 

، يداع ریغ  لكشب  يح  ةحلسألا  عیب  قوس  نأ  دقتعأو  ریبك  دح 
نوكتس كنأ  فرعأو  انھ  ىلإ  كلوصوو  مداقلا  ربمفون  ىلإ  علطتأ 

وأ اًدیج  اًمداخ  ُّطق  َرأ  مل   . ةعتملا دلب  يف  مویلا  لاوط  رامحلا  ًابكار 
نیح  ، رورسلا ىلع  ثعابلاو  ادج  عئارلا  رمُع  لثم  ًالیمج  اًقولخم 
كابترا يأو  ةشیعملاو  رفسلا  يف  نورخآلا  هقفني  ام  ىرأو  عمسأ 

". هدافحأو رمع  ىعري  لعل هللا   " لوقأ مھبیصي 
ينلعج يطبقلا  رجاتلا  يراجو  دربلا  ببسب  سمأ  ريرسلا  ُتمزل 

عم هتاباسح  صحف  يف  هثيدح  ببسب  لیللا  لاوط  ةظقیتسم 
نم ةریبك  تایمك  ىرتشا  دقل   ، هلامعأ ىلع  فرشملا  هبتاك 

.. لمج رھظ  قوف  نینثالا  موي  يتیب  ىلإ  دوعأ  نأ  َّيلع  انأو   ، نطقلا
. ىذألاب ءيلم  عراشلا 
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نودروچ فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ 

ربمسيد 1863  17 ةرھاقلا - 
.. بیبحلا كِیَلأ 

ةرم  ُتكبتراو  ترخأت  دقل   ، ةلیلق مايأ   لالخ  لیحرلا  ىنمتأ  اًریخأ 
يف ةیسنرفلا  ةیلصنقلا  ىلإ  ةرشابم  ُتمدقت   ، ىرخأ دعب 
يف اسنرف  لزنمب  نكسلا  ةصرف  تیناج  ينتطعأ   ، ةيردنكسإلا
ىلإ ٌبھاذ  اشاب - میلح  لیكو   - هیینوم ویسم   . لاحلا يف  ةبیط 
رجي يراخب  بكرم  يف  رفاسأ  نأل  ةصرفلا  ينیطعیسو  انسإ  
اًدیعب ينذخأتو  لیلقلا  ينفلكتس  نكل  ةرذق  نوكتس  هتیبھذ ." "

. مايأ ةتس  وأ  ةسمخ  لالخ  لتاقلا  دربلا  اذھ  نع 

ربمسيد 22
نأل رياث  تیب  ُكرت  َّيلع  ناك  نیح   ، مايأ ةسمخ  ذنم  هالعأ  ام  ُتبتك 
فرصم لزنم  ىلإ  انأ  دوعأو  هديري  ديدجلا  دعاسملا  لصنقلا 

. سجيرب
نكل  ، كلذك انأو   .. لیحرلل مومحم  للم  يف  رظتني  هیینوم  ویسم 
ىلع دامتعالا  نم  قلقلا  نإ   . موي دعب  اًموي  هیقبي   اشاب  لیعامسإ 
يدیللا نأب  َكتدلاو  ِربخأ   ، لقعلا جراخ  ٌرمأ  قرشلا  يف  صخش 

. ةرھاقلا يف  ءاقبلا  اھُنبا  َرثآ  امنیب  لینلا  ىلعأ  ترحبأ  دق  تربریھ 
رمعل 8 مدق  دقل   ، رظنلل تفال  لكشب  مخضلا  اھقفارم  ورتییب  ُتيأر 

ورتییب للق  فیك  لیختت  نأ  نكميو   . مھعم بھذیل  ايرھش  تاھینج 
در اذھ  نإ   ، تاھینج ةثالثب  يعم  ءاقبلا  لضفي  رمعو  هنأش  نم 

. برعلا هئاردزال  بسانم 
اًزوجع اًرجات  تيأر   ، ةداجس يرتشأ  يننأ  فرعت  نیح  كحضتس 
ةینامث  .. اھرعس نع  تلأسو  قوسلا  يف  هفتك  ىلع  ةدحاو  هعمو 
مامأ عراشلا  يف  ضرألا  ىلع  رجاتلا  اھدرف   . ةینویلبان تاھینج 



ةسرطغب اھیلإ  ترظن   . ىھقم مامأ  طبضلاب   ، مھجعزأ لكشب  ةراملا 
سأي يف  حاص  زوجعلا  عئابلا  يمع .." اي  شرق  ةئامثالث   " ُتلقو
اذھ اوعمسا   .. نوملسملا اھيأ   " ىھقملا جراخ  نیسلاجلا  لاجرلل 
اھنإ هللاو  شرق ! ةئامثالث   . ةعئارلا ةداجسلا  هذھ  ىلإ  اورظناو 
فطلب مھدحأ  لاقو  يفص  اوذخأ  لاجرلا  نكل   ، !" نیفلأ يواست 

يھ يتلا  ةدیسلا  هذھ  نأب  انربخي  كلثم  اًزوجع  نأل  شھدنم  "
كیطعنس اننأ  دقتعت  لھ   .. ةئامثالثب اھتردق  ةربخ  ةبحاصو  ةرفاسم 
لضفألاف تانویلبان  َةعبرأ  ةدیسلا  تعفد  اذإ  هنأ  رخآ  حرتقا  مث  ؟ " رثكأ

َدَّدَحت رعسلاو  انھ  ًايأر  يطعي  دحاو  لك   ، بسانم اذھو  مھذخأي  نأ 
. نیلجترملا نیفلحملا  نم  عون  ةطساوب 

: سامسيركلا موي 
قالوب ىلإ  رھظلا  دعب  اًدغ  بھذأس   ، يلیحر موي  دكأت  اًریخأ 

، ركابلا حابصلا  يف  دحألا  موي  يراخب  وأ  يداع  بكرمب  رحبنسو 
اًحیضوت تعمس  دقل   . مايأ ةینامث  يف  ةبیط  ىلإ  لصن  نأ  عَّقوتمو 

وأ يراشكنا   - نسح ُتلباق   ، مویلا نیيرصملا  تایكولسل  ًابيرغ 
ينربخأ  . ادج دیجو  مرتحم  لجر  وھو  ةیكيرمألا - ةیلصنقلا  سراح 

ةلمرأ اھنإ  ؟ .. اذامل ُتلأسو   .. يضاملا ماعلا  ىرخأ  ةأرماب  جوزت  هنأب 
اًكرات تام  يذلاو  هسفن  تیبلا  يف  هعم  شیعي  ناك  يذلا  هیخأ 
اھنیعي نأ  هیلع  ًابجاو  هربتعا  هنكل  ةقینأ  الو  ةریغص  تسیل   ، نيدلو
تاجوزلا ددعت  نأ  ىرت  اذكھو   . ًابيرغ جوزتت  اھكرتي  الو  نیلفطلاو  يھ 
ةیحضتب موقي  نأ  نكمي  لجرلا  نأو  ةیسنج  ةبغر  اًمئاد  سیل 

نسح  . هتوخإ لمارأ  هتاوخأ  نع  ةقرب  ثدحتي  وھو  ةریبك  ةیصخش 
، فلكم رمأ  وھو  ناتجوز  هلو  رھشلا  يف  تاھینج  ةثالث  ىلع  لصحي 
حيرم رمأ  نیتجوز  نأ  نظأ  ال   " هانكرت نأ  دعب  رمعل  ًةكحاض  تلق 
ءاسنلاب ينتعي  هنكل   ، لجرلل ةرملاب  اًحيرم  سیل  هوأ ال !  " لاق  ،" اًدبأ

". حلاصلا حیحصلا  ملسملا  وھ  اذھو 
ةرادإ ضوفم   - يتلحر يف  يكرت  يدنفأ  ةبحص  يف  نوكأ  نأ  َّيلع 

، دیعصلا نم  بئارضلا  عیمجت  ثحبیل  بھاذ  - ةیلخادلا تاداريإلا 



تافیصولا ضعب  عم  يلاس  َْتبھذ   ، ایندم هنوك  ُتشھدنا 
جرملا يف  ةمیظعلا  ةھزنلا   ، ءارذعلا ةرجش  ىلإ  تايزیلجنإلا 
ضعب يف  اًضيأ  نیملسملل  ةقیقحلا  يفو   ، نیيرھاقلا نییحیسملل 
رامح سئاس  تیب  يف  نآرقلل  ةمتاخلا "  " ىلإ رمع  بھذ   . مساوملا

. لیللا وج  تیشخ  ينكل  مھعم  باھذلا  َّيلإ  اوبلط  دقل   ، نسح
عیباسأ ةتس   ، بجر رھش  فصتنم   .. نآلا يرجي  ریبك  ينيد  لافتحا 
فعضلا نم  رمع  دكؤي  امك  ناضمر  يف  فوخلا   ، ناضمر لبق 
دوعتتل ًابيرقت  ىلوألا  مايأ  ةسمخلا  ربعي  صخش  لكف   ، ضرملاو
ةيراخبلا نفسلا   ، عوجلا ىلع  تبردت  نوكتو  كلذ  دعب  هتدعم 
رھشلا نم  سداسلا  يف  كرحتت  نأ  تدعو  نيرفاسملل  ةديدجلا 

نم عباسلا  وأ  سداسلا  يف  تاقابسلا  دعب  الإ  كرحتت  نل  نآلا  اھنكل 
، كانھو انھ  بعرب  ديزتو  ةیلایخ ! ةرھاقلا  تاقابس   .. مداقلا رھشلا 
ةكم ىلإ  راطقلا  ذختي  وأ  وتكبمت  ىلإ  بھذي  نأ  بجي  نم  كانھو 

. ملاعلا قطانم  لك  نم  جحلا  نأل  ةدوع  ركاذت  ىلع  لصحيو 
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ِنتسوأ ةدیسلا  ىلإ 
يراخب براق  قوف  نم  قالوب - 

ربمسيد 1863  27

.. ةبیبحلا يمأ 

ةنیفسلا رھظ  ىلع  اًریخأ  انحبصأ  يھتنت  ال  لقالقو  رخأت  دعب 
لیعامسإ لسرأ  حایتراب  عیمجلا  دعص  نأ  دعب   ، دغلا حابص  رحبنسو 

اینملا نم  برقلاب  ةضورلا  بونج  ةيراخبلا  بكارملا  لك  ًابلاط  اشاب 
يف يتأي  نأب  يكرتلا  لارنجلا  ىلإ  اًرمأ  ردصأ  هسفن  تقولا  يفو 
نأ رخاوبلا  دئاق  اشاب  فیطل  ىلع  ناك  مث  نمو   ، ةقيرط يأب  لاحلا 

ةمدقم يف  ةنیباكلا  اًھاركإ  ذخآ  نأو  ةنیباك  لضفأ  نم  ينجرخي 
لقني نأب  رمعل  يكرتلا  لارنجلا  مدخ  حمسي  نل  الإو  ةنیفسلا 

ئطاشلا ىلع  اًسئاي  هلك  راھنلا  اشاب  فیطل  رظتنا  دقل   . بئاقحلا
اولمحي نأب  نیلاَّمَحلا  ترمأو  تلصو  ةعبارلا  ةعاسلا  يف  ينكل 

حطس ىلع  تیشمو  ةمدقملا  يف  يتلا  ةنیباكلا  ىلإ  عئاضبلا 
كحضم لیثمتب  يرصملا  ناطبقلا  ماق  ثیح  يسفنب  ةنیفسلا 
تحبصأ  . هسأر ىلعو  ىنمیلا  هنیع  يف  تاراشإلاب  يعضوب 
ىدحتأ نأ  عیطتسأ  مث  نمو   ، ميرحلا ةلماعم  متت  اذكھف   .. ةئداھ

اھب دیج  مجح  تاذ  ةنیباك  ىلع  تلصح   . حاجنب يكرتلا  يدنفألا 
رمع  . يلو يلاسل  بناوج  ةثالث  نم  ةفیظن  ةدیج  ةليوط  دعاقم 
ةدیس  . عیطتسي ثیح  وھطلاب  موقيو  ةنیفسلا  رھظ  ىلع  مانیس 
بناج ىلإ  ةبرتم  ةحتف  يف  نكست  نأ  اھیلع  ناك  ةریقف  ةیكرت 

نم ثاثأ  كانھ  نكي  مل   . مركب اھلبقتسأس  ةفیطل  تدب  اذإ   ، يتفرغ
رضحنو انماعط  وھطن  نأ  انیلعو  ةليوط  دعاقم  طقف  نكل  عون  يأ 

انأ نكأ  مل  اذإ   . ءيش لكو  انتِّرسأو  انضاوحأو  انقيرابأو  انعومش 
امك نكلو   ، ةاسأم اھنإ  لوقنس  انك  نیتلماك  نیتيرصم  يلاسو 



نسح نم  ررض !" ال   .. دمحلا   " لوقن ماعلا  اذھ  ءایشألا  يرجت 
ریغ انءایشأ  مظنن  نأ  نكمي  ناك  مث  نمو  ةئفاد  ةلیل  تناك  ظحلا 

ةشامق انتبث  مث  نمو  ةنیباكلل  باب  كانھ  نكي  مل   . دربلاب نيرعاش 
دوجو ناك   ، يفكي اذھ   . ميرحلا ىري  نأ  صخش  عیطتسي  الف  ةميدق 

نم ةنیفسلا  حطس  ىلع  نم  لك  ىلع  اًديدج  اًرمأ  ةيزیلجنإ  ةدیس 
اًدیعس سیل  ناطبقلاو  لاجرلاو - سدنھملاو  ناطبقلا   - نیيرصملا

نإ هیینوم  ویسم  لوقي   . يلوح اكنارف " الأ   " تسیل ءایشألا  نأل 
يسامولبدلا ثوعبملل  كلم  ةدحاو   .. تایبھذ ثالث  رجن  نأ  انیلع 

لعفت نأ  ةيراخب  بكارم  ةثالث  ىلع  ناك   . اھریغو روفراد  ناطلسل 
مث نمو   ، نفسلا لك  ذخأ  ةياوھ  هل  تناك  اشاب  لیعامسإ  نكل  اذھ 
نأب يلایخ  ُرُمآ   . كلذل هعسو  يف  ام  لعفي  نأ  ریغصلا  انبكرم  ىلع 

! ًالثم روسدنيو  ىلإ  ةيراخبلا  بكارملا  لك  راحبإب  اًرمأ  ةكلملا  ردصت 
اذكھ  ، انل براقلا  نوكیسو  يكرتلا  لارنجلا  انكرت  اینملا  يف 
روفراد نم  نیمرتحملا  لاجرلا  عم  باھذلا  ّيلع   . ناطبقلا ينربخأ 
رحبت سانلا  نم  ةبيرغ  تاعامج  يأ  رُظنا   ، ضرتفت نأ  كل  نكمي  امك 
مادم يھ  ةیسنرف  ةأرما   .. ناتيزیلجنإ ناتأرما   .. ميدقلا لینلا  قوف 
لاجرو  .. ةسكارش  .. جونز  .. نويرصم  .. كارتأ  .. يسنرف لجر   .. هیینوم
ثلاثلا بكرملا  يوتحي  امبر   . ةدحاو ةمزح  يف  مھلك   ، روفراد نم 

، ةیبرعلا نوثدحتي  ال   ، لوبنطسإ نم  كارتأ   ، ىرخأ ةیبنجأ  رصانع 
. ددجتم هنأ  روصتأ  يذلا  ينیطلا  رھنلا  ءامب  مھوجو  نولسغيو 
سئاس  - نسح  ، دغلا حابص  تیبلا  نم  تاباطخ  لبقتسأ  نأ  ىنمتأ 
اھرضحيو حتفت  نیح  ةتسوبلا " " ىلإ بھذیس  صلخملا  يرامح -

روفصع هیلع  ةدياعم  تراك  يل  تلسرأ  ةبیبحلا  ينير   .. قالوب ىلإ 
لیمجلا ریغصلا  اھھجو  دقتفأ  يننأ  عیظف   . سامسيركلل ةنجلا 

لبق نم  فعضأ  ينأب  رعشأ  طقف   . نآلا اًریثك  ُلضفأ  انأ  اھثيدحو !
يتلا وتسات  مادم  نم  ًابیط  ًاباطخ  كیلإ  تلسرأ   . ةعرسب بعتأو 

. ةبیط يف  لزنملا  ينریعیل  اھنبا  تلسرأ 
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نودروچ فود  ردناسكیلأ  ریسلا  ىلإ 
طویسأ برق  ةرخابلا  رھظ  ىلع 

رياني 1864 دحألا 3 
.. بیبحلا كِیّلأ 

، ةشھدم ةعئار  ةبحص  يف  يضاملا  دحألا  حابص  َةرھاقلا  انرداغ 
ةبغرل اًقفو  نكل  اھلك  ةرخابلا  يل  َكَرْتُت  نأ  ُتدِعُو  دق  تنك 
ٍلامعأب موقت  نأ  اھیلع  ناك  ةریغصلا  انترخابف  اشاب  لیعامسإ 

نأو  .. هیینوم ویسم  ةیبھد " " رجت نأو   .. نيرفاسملا لمحت  نأ   .. ةثالث
نبالا هب  مدق  يذلا  شھلا  رذقلا  ریغصلا  ميدقلا  يبونلا  بكرملا  رجت 

نم قینألا  دوسألا  ناطلسلا  ثوعبمو  روفراد  ناطلسل  ریغصلا 
تناك لضفألا  ةفرغلا   . اشاب لیعامسإ  اروزیل  ایجنز - سیل   - ةلقند

ةمدقملا يف  ةفرغلا  يل  تناك  مث  نمو   ، روعأ زوجع  يكرت  اشابل 
ىلع انم  ٌّلك  يلاس  عم  تمن  ثیح  ةعساو  تناك  ظحلا  نسحلو 
حطس ىلع  مونلا  لواح  دقل   . َّيمدق تحت  رمع  مانو  ةكيرأ -  - ناويد
يناجرو ةئیس  مھتبحص  تناك  اشابلا  طوؤانرأ  نكل  ةنیفسلا 

ناك  . يمدق تحت  ماني  يمداخ  كرتأو  يھجو  يطغأ  نأ  ناطبقلا 
، بئارضلل لصحم  وھو  وبرلاب  باصم  زوجع  يكرت  يدنفأ  اًضيأ  كانھ 

نوكي نأ  نكمي  ناك   . اًضيأ لافطأو  كرحملا  ةفرغ  يف  تاریثك  ءاسنو 
.. ميدق راحب  وھ  يذلا  يرصملا  ناطبقلا  بدأل  نكل  لمتحم  ریغ  رمألا 

. ةعتمم ةلحرلا   تراص  همامتھاو  هتيانعو 
نیعبس دعب  ىلع   - ةرھاقلا بونج  ةدلب  لوأ   ، فيوس ينب  يف 

مث نمو   ، هلك هذخأو  اشابلا  رم  دقل  ؛  ةنیفسلل اًمحف  دجن  مل  ًالیم -
مویلا لاوط  رھنلا  ةفض  ىلع  ظیغ  يف  انمادقأب  ضرألا  قدن  انیشم 

. عوبسأل كلذك  رمألا  لظي  نأ  نیعقوتم 
يناجرو ينروزیل  روفراد  ریمأ  ومسلا  بحاص  ناطبقلا  رضحأ 



نأ نم  دب  ال  ةيزیلجنإ  ينألف   ، ریخأتلا ببسب  هربخأ  نأ  ناطبقلا 
. محف الب  كرحتت  نأ  نكمي  ةرخابلا ال  نأ  فرعأ 

يف اًربكتم  اًریغص  دوسأ  ایجنز  روفراد  ریمأ  ومسلا  بحاص  ناك 
ًاناطفق يدتري   ، هرمع نم  ةرشع  ةیناثلا  وأ  ةرشع  ةيداحلا  يلاوح 
ناطبقلا ثيدح  َعطاق  دقو  يزمرق  سُنْرُب "  " هقوفو رفصأ  ايريرح 
ثدحتت نأ  بجي  ال  اھنإ   .. ةأرما اھنإ  اذامل !  " ًالئاق بیطلا  زوجعلا 

هذھ لھ  هللاو ! هللاو !  " هنازتا دقفي  داك  يذلا  ناطبقلا  خرصف  يعم .."
دقفي ناطبقلا  داكو   ، !" ةيزیلجنإ ةمرح  ىلإ  اھب  ثدحتت  ةقيرط 
ىولح اھب  ةبلع  تمدقف  ةفیطل  ةركف  يدل  ناك  نأ  الول  هباصعأ 

نإ هتلأس   . لاحلا يف  ریغصلا  ریمألا  رظن  ةھجو  نم  تریغ  ةیسنرف 
لثم مھنإ  مھیصحي ! نأ  عیطتسي  نم   " لاقف  .. ةوخإ هل  ناك 
هنأ اًحضاو  ناكو  ةلیلق  ايادھ  طقف  هاطعأ  اشابلا  نإ  لاق  مث   ،" نارئفلا
رھظم مھل  ریمألا  ةیشاح  لاجر  ضعب   . كلذب اًرورسم   نكي  مل 
ريزانخو ةلاض  بالك   ، ناسنإ لكش  يف  تارشح   ، ادج يشحو 
مھدوغل اذكھو  يھلإ ! اي   . رمُح نویع  مھل  ربِحلاك  دوُس   ، ةشحوتم

دتمت عرذأ  عم  دورقلا  لثم  مھنم  نورخآلاو  مھنانسأو ! مھباقرو 
. مھبوعك ىتح 

رھظ ىلع  ناقلبلا - ةريزج  هبش  يف  عقت   - ايریللا نم  طوؤانرألا  نإ 
َدُّرََوت ال  ىقرغلا  سانلا  وأ  كمسلا  لثم  نيززقم  ضیب  انبكرم 
يناث  - اینملا يف  انوكرت  نوینانوي  اًضيأ  كانھ  ناك   . اًدبأ مھدلجل 
يف  . ةضورلا يف  حابصلا  اذھ  انرداغ  زوجعلا  اشابلاو  ةریبك - ةنيدم 
اھكرت يتلا  ةنیباكلا  ىلإ  يتعتمأ  لك  لقنب  ناطبقلا  رمأ  لاحلا 

اھب میقي  نأ  ديري  يذلا  يكرتلا  يدنفألا  اھنم  جرخأو  زوجعلا  اشابلا 
ضيرمو زوجع  هنإ  يكرتلا  يدنفألا  لاق  ةیصوصخ ! ال   . انعم مانيو 
سانلا مامأ  راعلاب  رعش  هنإ  لاق  مث   .. هنع ففخت  نأ  نكمي  يتبحصو 

نأ هتوجرو  ةرضحتم  تنك   . ةيزیلجنإ ةأرما  ببسب  هداعبإ  متي  نأ 
دعب نآلاو  نسح  لكشب  اذھ  رم  دقل   ، يعم ىدغتيو  مویلا  يضمي 

اھلغشأ تنك  يتلا  ىلوألا  ةنیباكلا  ىلإ  اًرورسم  ءودھب  بھذ  ءادغلا 
ةرجحو ةعساو  ةلاص   .. ةیفلخلا ةنیباكلا  يف  نآلا  انأ    . انھ ينكرتو 



! ثیغاربلا الول  طقف   .. يفكي امب  ةحار  يف  نحن  مث  نمو  انھ  سولج 
رمع رأز  ىتح  يھ  امو  ثیغاربلا "  " ىنعم فرعأ  نكأ  مل  نآلا  ىتح 

. قئاقد رشع  لك  ضھنن  يلاسو  انأ  انرصو  همون  يف  ىولتي  وھو 
يف ترقتسا  امبر  ثیغاربلا  ضعبف  لضفأ  ةنیباكلا  ذھ  نوكت  امبر 

، ناطبقلا ىلإ  موي  لك  يماعط  نم  اًقبط  لسرأ  يننإ   . كارتألا شارف 
لعفأ نأ  ةقایللا  نم  بناج  اذھف  اشابلا  ناكم  تذخأ  يننإ  ثیحو 
َّيلعف ةنیفسلا  محف  نم  لعشأو  خبطملا  لغشأ  يننإ  ثیحو   ، كلذ
سلجأو دعصأ  راھنلا  يف   . يتقفن ىلع  ًالیلق  لكأي  ناطبقلا  َعدأ  نأ 

، مجرتم نود  عیطتسن  ام  ردقب  ثدحتنو  ةنیفسلا  ىلعأ  هتفرغ  يف 
ىلع ديزي  ال  ودبي  هنكل  نیتسلاو  ةعباسلا  يف  زوجعلا  لجرلا 
دقلو  ، اندنع فولأملا  راّحبلا  ةكرحو  كولس  هل   ، نیعبرألاو ةسماخلا 
برح لالخ  دوسألا  رحبلا  يف  اھرخآ  تارم  عبرأ  هتنیفس  تمطحت 
ىلإ َلِسًرأو  ةیسورلا  تاوقلا  ةطساوب  اًنیجس  َذِخُأ  نیح  مرقلا 
يف اًرحاس  ىًتف  هعم  نإ   . برحلا تھتنا  ىتح  ماوعأ   ةثالثل  وكسوم 
نكل  .. ًالفط رشع  ينثا  هيدل  نإ  يل  لوقيو   ، هنبا وھ  ةرشع  ةيداحلا 
لثم اذكھ  وھو  جاوزلا  يداحأ  حوضوب  هنإو   . ةدحاو ةجوز  طقف  هل 
اًدبأ ةیناث  ةرم  جوزتي  نل  هنأ  ينثدحو   Dr: Primros زورميرب " روتكدلا  "
ناك دقل   . وھ تام  ول  كلذ  لعفتس  اھنأ  دقتعيو   ، هتجوز تتام  اذإ 

. يرعش بیشمل  اشھدنم 
الو ىلفس  ةقبط  نم   .. اًضيأ براقلا  ىلع  طابقألا  نم  ریثك  دجوي 

رورسلا ىلع  نوثعبي  ءالبنلا  نییحیسملا  نإ   . رورسلا ىلع  نوثعبي 
رعشي دحاولاو   . نیملسملاب ةنراقملاب  لفسأ  لفسألا  نكل  ادج 
نوعلخيو كانھ  نوصفرقي  مث  محفلا  نیب  نولكأي  مھو  مھتراذقب 

نیح اًفرقم  ودبي  اذھ   . مھيديأ لسغ  ىتح  نود  اّولصیل  مھتنيز 
فقيو لیسغلاو  ةفاظنلا  ىلع  صرحي  يذلا  ملسملاب  نراقي 
ثيدحلاو كولسلا  وُنشخ  مھنأ   بناج  ىلإ   ، ةالصلا دنع  ةماقتساب 

مھنم ةماعلا  نع  ثدحتأ   ، ةأرملل يرصملا  مارتحالا  مھيدل  سیلو 
عمست نأ  ناك  ءيش  برغأ   . نیملعتملا طابقألا  نع  سیلو 

.. طابقألل نوؤیسي  ةيزیلجنإلا - ثدحتي  مھدحأ   - نیینانویلا



، ةلھج  ، ةینانویلا ةسینكلا  نع  نوقشنم   ، ةقدانز  ، نولاتحم "
لك نوصحيو  نوددري  راصتخاب  خلإ .."  .. نوحقو  ، نوركام  ، نوعشج
ريدیس فیك  ادج  ةشھدنم  ترص  دقل   . ةولحلا مھسوفن  نع  فيزلا 
مغر يزیلجنإ  براق  لثم  اًفیظن  ناك  براقلا  مھلمع ! سانلا  ءالؤھ 
دمحأ ربكألا  سدنھملا   ، لیمج ماظن  يف  لمعي  كرحملاو  ماحدزالا 
ةيزیلجنإ سبالم  نودتري  اًضيأ  ناطبقلاو  مقاطلا  لكو  يدنفأ 

بوتس  ، دیھأ وج   ، تيار لوأ   " .. ةیملاعلا تاحلطصملا  نومدختسيو 
انأو ةرورسم  تنك  خلإ "  .. دیھ  ، ریھ نریت   ، دیبس فاھ   ، هَروُف   ، ریھ
نحن انھ   . دحاو سفن  يف  ةحتافلا "  ، دیھأ وج   ، تيار لوأ   " عمسأ
يف برلا  ةالص  هبشتو  نآرقلا  يف  ةروس  لوأ   - ةحتافلا أرقن  ةداع 
نكل  .. حاجنلا ءاجر  نم  ءيش  اھیفو  ةلحرلا  أدبت  نیح  لیجنإلا -"

. يل ادج  ًابيرغ  ناك  ةراحبلا  ةغلو  اھنیب  جزملا 
، ریصارص الو  قب  نكل ال  ةنیفسلا  يف  ثیغاربو  نارئف  كانھ  تناك 

نحنو اًئفد  رثكأ  حبصأو  ءاقنو  اًفافج  رثكأ  راص  ءاوھلا   ، سقطلا ریغت 
خانملا نأ  يضاملا  ماعلا  تظحال  دقل   . طویسأ ىلإ  دعب  لصن  مل 

. ةبیط لامش  ًالیم  نیعبرأ  دعب  ىلع  عقت  يتلا  انق  يف  رثكأ  ریغتي 
ادج ٍلاع  ُلینلاو  ناضیفلاب  ةقراغو  ریبك  لكشب  ةمدھم  ئطاوشلا 

. يضاملا ماعلا  يف  عیباسأ  ةتس  ذنم  ناك  امم  رثكأ  نآلا 
ةیبرتل ناكم  ربكأ  نوكت  نأ  تداتعا  يتلا  فيوس  ينب  يف 
ةرطق ىلع  لوصحلا  عطتسن  ملو  ةدوجوم ! ةسوماج  ال   .. ةیشاملا

نأ تعمسو  ديدج  نم  ةیشاملا  انيأر  اینملا  انكرت  ذنم  نكل   ، نبل
يف ءارقفلا  نأب  رمع  ينربخأ   . لینلا بونج  يف  رشتني  مل  ضرملا 
نأ نوعیطتسي  ال  مھف   ، دازلا ةردنو  طحقلا  نوكتشي  فيوس  ينب 

ةینویلبانلا ةلمعلا  نم  ًةرشع  ُتعفد   . ناریثلا صقنل  مھیضارأ  اوُوري 
.. شیشقبك ةدايز  ًةسمخ  وأ  ًةعبرأ  يطعأ  فوسو  رفسلل  اًرجأ 

نؤملاو ريرسلا  شارفو  يعاتمو  يبئاقح  َعیمجلا  ْتَقھرأ  دقلف 
نیبذھم نم  رثكأ  براقلا  لاجر  ناك   ، رھشأ ةعبرأ  يفكتس  يتلا 

يھ يتلا  ةیبھدلاب  ترفاس  تنك  ولو   ، انل نیعارمو  نیقیقر  ًةقیقح 
. ىربكلا ةحبارلا  انأ  مث  نمو  اًھینج  نیعبرأ  فلكتتس  تناك  أوسأ 



ةرادإلا يف  لامھإلاو  كابترالاو  ىضوفلا  زواجتي  نأ  نكمي  ءيش  ال 
راحبإ نع  نالعإلا  متي   . تاعدوتسملا يف  محف  ال  ؛  ةرھاقلا يف 
ةحارب مامتھا  الو  ماظن  ال   . عیباسأ ةثالث  راحبإلا  رخأتي  مث  نفسلا 
بكرملا ىلع  نیلماعلا  نكل   ، اشابلا ةحار  طقف   .. صخش يأ 

انيدل نأل  انتعرس  فصنب  بھذن   . ةمات ةءافكب  مھلمعب  نوموقي 
تقو الو   ، ةدحاو نم  الدب  امھرج  متي  نیتلیقث  نیتیبھد " "
نم أدبنو  مالظلا  عم  فقوتن   ، ءوض كانھ  ماد  ام  كرحتنف   .. ةراسخلل

ينوعضو ةنیفسلا  ىلع  سانلا   . رمقلا عافترا  عم  ةعرسب  ديدج 
روجھم يبرع  بقل  وھو   ،" ةریمألا بـ" ينودانو  ایلع  ةبترم  يف 

" يتس  " نأو  ، اھقطني امك   Ladysheep لداعي هنأ  سدنھملا  دقتعي 
ىلع لصح  فیك  فرعأ  الو   ، ةأرملل  Meessees زیسیم "  " لثم اھلثم 

. ةيزیلجنإلا ةلماعملا  يف  تیكیتإلا -  - لوصألا نع  هراكفأ 
هنم مالس  نسحأ  لصوأ  نأ  ينوجريو  ةوھقلاب  ًالخاد  يتأي  رمع 

مھرابخإ ىسنأ  َّالأو   ، ةدیسلاو ریغصلا  هدیسو  ریبكلا  هدیس  ىلإ 
. ىرخأل دي  نم  مھل  هلك  وھو  يدبع "  " يكولمم هنأو  مھمداخ  هنأب 
اذھ كرتأو  فصاو  لزنم  ىلإ  اًرامح  بكرأس  طویسأ  يف  انیقب  اذإ 
ناك انق  يف   . ةرھاقلا ىلإ  مداقلا  هرفس  دنع  هلسریل  هيدل  باطخلا 
عنصت اھنإ  ؛  للقلا ضعبو  نیتافصم  ءارشل  تقولا  دجن  نأ  انیلع 

. اھنم اًئیش  دجت  ةبیط ال  يف   ، كانھ
انأ ةبيرغلا ! دھاشملا  لكب  عتمتستل  انھ  نوكت  نأ  يف  بغرأ  مك 
تیناج  . دوعت نلف  ثیغاربلا  كصرقت  نلو  كجھبتس  اھنأ  نیقي  ىلع 
يھتنت ال  تالبق  اھِْلّبق   . ةلیمجلا ةریغصلا  ينيرل  ةروص  يل  تلسرأ 

نأ تروصت  امم  رثكأ  اًمامت  ينجھبأ  يذلا  ةنجلا  رئاط  ىلع  اھركشاو 
. ثدحي
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.. بیبحلا كِیَلأ 

يف ءدبلا  انیلع  نأ  ناطبقلا  نلعأ   ، حابصلا اذھ  طویسأ  انرداغ  دقل 
ةنيدملا ىلإ  بھذأ  مل  مث  نمو   ، ةنماثلا ةعاسلا  يف  راحبإلا 
يتامالس نسحأ  عم  يباطخ  ملسیلو  ماعط  ءارشل  رمع  تلسرأو 

مھنأ نینلعم  مھلك  ةنیفسلا  اوكرت  روفراد  نم  لاجرلا   . فصاول
. مھنود كرحت  اذإ  ناطبقلا  سأر  عطقب  نيدعوتم  فقوتلا  نوديري 

ةرھاقلا ىلإ  ةیقرب  لاسرإب  ددھو  ًابضاغ  ناك  يكرتلا  يدنفأ  نسح 
ةطرو يف  نیكسملا  ناطبقلا  راصو   ، ةرشابم كرحتن  مل  اذإ  هاوكشب 
ضعب عم  ةلخن  عذج  دنع  مالس  يف  سلجأ  نأ  َّيلع  َحرتقا   . ةملؤم

هنإ  " ةیبرعلاب اھعیطتسأ  ةلمج  لوطأ  تلق   ، ءاسؤبلا نیحالفلا 
ُتعمسو ةنیفسلا .." قوف  اًعیمج  هعیطن  نأ  انیلع  يذلا  ناطبقلا 

ةرشع هقحتسي  امم  رثكأ  ةیمھأ  اھل  ةيزیلجنإ  ةمرح   .. ءاش هللا ام  "
.. نيرخآللو مھسفنأل  ةدحاو  ةملك  مھيدل  زیلجنإلا  ءالؤھ   ، لاجر

ةدعتسم ةریمألا  هذھ  حص - حصلا  نودصقي   - يرغود يرغودلا 
رثكأ مدختست   .. هووھ  .. رمأت نأ  اھیلع  نوكي  نیحو  كولممك  ةعاطلل 

". سأرلا مدصت  يتلا  تاریبعتلا 
دونجلا مھعمج  نيذلا  ءارقفلا  نیحالفلاب  اًمحدزم  ناك  ئطاشلا 
كانھو انھ  نوماني  عیباسأ  ةثالثل   . اجرج ىلإ  اشابلا  لوصو  راظتنال 
طقتلي مث  هسفنب  مھاري  نأ  ديري  اشابلاف  جاھوس  ىلإ  اولِسرُأ  مث 

، طویسأ ىلإ  مث  جاھوس  يف  ىرخأ  مايأ  ةینامث   ، بحي نم  مھنم 
حاورألاو ةرھاقلا  ىلإ  داع  دق  اشاب  لیعامسإ  امنیب  مايأ  ةینامث 

ِرّكذيو رماغي  نأ  عیطتسي  دحأ  الف   ، ةياھن الب  رظتنت  لازت  ام  ةسئابلا 
! هللاو هللاو   . اًثبع مھدوجوب  اشابلا 

صخش ءاج  هتجوزو  هیینوم  ویسم  عم  ةفضلا  ىلع  يشمأ  امنیب 



اھنأب كربخأ  نیح  ةیسراف  ينع  لَُقت  ال  ؛  هرھظم ينریحو  امھایحو 
ةرشع ةنماثلا  نیب  تناك   .. راوطألا ةبيرغ  ةریغص  ةيودب  ةأرما  تناك 
ءانثتساب  .. ةلیمجو ةریغص  ىثنأك  كرحتت   .. رثكألا ىلع  نيرشعلاو 
تارھوجملا اھیلع  رھظتو  اًقینأ  اھبوث  ناك   . ءاروع تناك  اھنأ 

اًعئار ناك  اھكولس   . خلإ  ، ةیبوروأ ةلسلسو  ةعاسو  سام   .. ةیئاسنلا
نإ عمسأ - نأ  تدرأ  اذإ   - يل لیق   ، حجبت وأ  ةقافص  هیف  تسیلو 

ةمرغمو ءارذع  تناك   . برعلا نیب  ادج  ٌمخف  ءيش   ، ةلیمج اھتغل 
اھُلمَج اھيدل  ناك  ادج  ةرھام  اھنوكلو  لاجرلا  تاعمتجمبو  رفسلاب 
دحأ الو  اًشھدنم  ادب  دحأ  ال   . اھدحو جرختو  دحاولا  منسلا  وذ 

ناطبقلا ناك  "؟  میلس  " اذھ لھ  ُتلأس : نیحو  اھیف  قلمح 
جرخت نأ  نكمي  جاوزلا  يف  بغرت  ال  تناك  اذإ  ال؟  مل   " .. اًشھدنم
ءارذع اھنإ  ؟  ملؤملا ام   .. جوزتت نأ  عیطتستف  بغرت  تناك  اذإو  اھدحو 

". ةرحو
ویسم ةجوز   - مھبراق ىلع  هیینوم  ةرسأ  عم  راطفإلل  َْتبھذ  دقل 
دنعو ةقالطب - ةیبرعلا  ثدحتي  امھالكو  رصم  يف  ةدولوم  هیینوم 
دقل  . تلاق اذكھ   .. ةریثك ءایشأ  نع  امھل  ةلئسأ  ةریغصلا  ةدیسلا 
مادم  ، اھمھف ُتعطتسا  امك  ةلیمج  رعاشمب  اھراكفأ  نع  تربع 
اًریثك ةمرتحم  اھنإ  تلاقو  لبق  نم  اھنع  تعمس  دق  تناك  هیینوم 

ةسوساج تناك  اھنأ  عمس  دق  ناك  هیینوم  ویسم   ، باجعإ لحمو 
نإ اولاق  انھ  بكرملا  يف  سانلا  نكل  اشابلا  سیساوج  نم 
دحأ وكشتل  اھدحو  لبق  نم  اشاب  دیعس  ىلإ  تبھذ  اھنأ  ةقیقحلا 
ءيش اذھو   .. نیحالفلا لحسيو  نجسي  يذلا  ةاغطلا  نيريدملا 
ءيش رثكأ  لاوحألا  لك  يف  تدب  َّيلإ  ةبسنلاب   . ةاتف هلعفتل  عاجش 

. نآلا ىتح  هتيأر  شھدم 
انأو ًاليوط  رحبن  نحنو  ءاسم  ةعساتلا  اھنإ   .. اًئفد دادزي  سقطلا 
حبصیس كش  الب  يلاعس   . ةحوتفملا ةدایقلا  ةفرغ  دنع  سلجأ 

- ىرخأ ًالیم  ةبارق 150   - انق ىلعأ  هللا ! ءاش  نإ   .. اًریثك لضفأ 
ىلع يتءابع  تعضو  ةرم  لوألو  مویلا   . راحبإلا يف  رمتسنس 
نم سماخلا  َمویلاو   ، ذيذلو عسال  رحلاف   .. سمشلا تحت  يسأر 



يشكاب يفو  وكسوم  يف  تاونس  ثالثل  ًانوجسم  ناك  اندئاق   ، رياني
ركذتت لھ   . يرصملا اھاري  امك  ُّطق  سمشلا  َري  مل  هنأ  نلعيو  يارس 

يف Eaux Bonnes؟ يل  اھتيرتشا  يتلا  رئاجسلا 
ناكو  .. اھايإ وبرلا  ضيرم  يكرتلا  يدنفألا  تیطعأ  دقل   .. اًنسح

. اھب اًروحسم 
الف نيرفاسملل  ادج  ةحيرم  دنوارلا  صارقأ   .. جالعلل اوؤاج  ةسمخ 
لك انكرت  اننأ  ظحلا  نسح  نم   ، رثكأ ةقث  مھیطعتو  اًریثك  نوملأتي 
يذلا زوجعلا  يكرتلا  حلاصل  ةقباسلا  ةفرغلا  يف  انفلخ  ثیغاربلا 
تراصو هديدجت  مت  دق  ناك  بنكلا )  ) لك  ، ةدحب يناعي   ُتعمس  امك 

عون يأ  نم  ةصرف  دجت  اھنأل ال  هدنع  نطقلا  يف  ةروشحم  ثیغاربلا 
. براقلا ةیقب  يف 
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َةثالث ةنیفسلا  حطس  ىلإ  انذخأ  نیموي  ذنم   ، لیللا يف  انھ  انفقوت 
نالمحُیس نامھتم  نانثا   ، لسالسلاب نيدیقم  مھیلع  نیموكحم 
ةعمسلا هيوشتو  روزلا  ةداھشلاب  مھتم  امھنم  دحاو   .. ولجوزاف ىلإ 

امھل ررقتتس  خانملا  اذھ  يف  ةقاشلا  لامعألا  ؛  لتقلاب يناثلاو 
تیب يف  اًدیقم  اًماع  َّلظ  انق  نم  اًریغص  اصل  ناك  ثلاثلا   . ًالاح
هناكم يف  ضرعلل  اًدیقُم  ذخؤي  نآلاو  ةيردنكسإلا  يف  كرمجلا 

. يلصألا
مھنإ  ، اھتءارق يف  ةشھدم  دلبلا  اذھ  يف  ةریھشلا  تالاحلا 
لوصحلا ُتعطتسا  اذإ   ، اًمامت اَّنع  فلتخم  لكشب  مھمئارجب  نوموقي 

ال امبر  هنكل   ، ًالیلق ينثدح  رمع   . اھبتكأس بابسألا  ضعب  يلع 
. اًمامت لیصافتلا  فرعي 

ربكأ يھ  يتلا  ةيودبلا  ةدیسلا  نع  ةددعتم  تاراسفتساب  تمق 
اھنإ  ، تاونس رشع  ذنم  رارمتساب  رفاست  يتلاو  ودبت  امم  اًرمع 
عم سلجت  ثیح  تویبلا  لضفأ  يف  َلبقتسُتو  اًریثك  ةمرتحمو  ةینغ 

ایقيرفإ طسو  يف  تناك  دقل   ، ميرحلا عم  مانتو  مویلا  لوط  لاجرلا 



ةلوبقم اھدجو  هنإ  لوقي  هیینوم  ویسمو   ، ةیكرتلا ثدحتت   ، ةكم يفو 
، اھتراز يتلا  دالبلا  لك  نع  ةیلسم  تامولعم  اھيدلو  ریبك  لكشب 

بحت يھف  اھدجأ  نأ  َّيلعو  اھعم   ثدحتأس  عیطتسأ  ام  ردقب 
ةديدج دقتعأ  امیف  رولكلوفلا  يف  ةمھاسم   .. انھ نییبوروألا  ةبحص 
عنصي  ، حابصلا يف  هدقوم  ةوھقلا  عئاب  دقوي  نیح   [37] نیل ىلع  ىتح 
دقوملا جراخ  امھبصيو  لیمج  امھركسو  ةوھقلا  لضفأ  نم  نیبوك 
يلولل ةكرابملا   ،" هدافحأو يلذاشلا  خیشلا  يف  كراب  مھللا   " ًالئاق
ةديدج ةوھقلا  ةقارإ  نكل  كلذ  تفرع   . عبطلاب ةوھقلا  عرتخا  يذلا 
قدصلا لالخ  نم  ىتح  ضھنت  ةميدقلا  ةدیقعلا  ىرت  تنأ   . َّيلع

يبرع جاوزل  لیصافتلا  لك  فصأ  نأ  تعطتسا  اذإ   ، مالسإلل مراصلا 
. سيزيإ رارسأب  ةبجعم  يننأ  نظتس  طبقلا  نم  ریثكل  وأ 

.. اًقلق هجولا  فوطخم  ودبي  سورعلا  دلاو  تيأر  لزانملا  دحأ  يف 
ءاسنلا هربخت  ىتح  نیتنثالا  هيدیب  هبلق  كسمي  هنأ  نظأ   " رمع لاقو 
بلقلا قرغ  نع  ادج  ةلیمج  ةلمج  اھنإ   ،" هھجو تضَّیب  هتنبا  نأب 
دِّوسي ةأرملا  كولس  ءوس  نأ  دیكأتلاب  ًالوقعم  ودبي  هنإ   . قلقلا يف 

نع انھ  ةدیج  ةریثك  ءایشأ  كانھ   ، اھجوز هجو  نم  رثكأ  اھیبأ  هجو 
. ایلقع ةلوبقم  اھنأ  ُتننظ  اذإ  يفكي  امب  ةیجمھ  نوكأ  .. ميرحلا

ریصق تقو  ذنم  ثدحت  ابوروأ  يف  ناك  يذلا  زوجعلا  ةرھاقلا  يكرت 
باجأ  .. ملسملل حابملا  نع  بدأب  هعم  حزم  يزیلجنإ  لجر  ىلإ 
نمیف رغصألا  نم   ، كعم شیعت  ةأرما  مك   ، ةالصلا  " لجبملا ملسملا 

مث  ، ءاصحإلا عطتسي  مل  اًعبط  يزیلجنإلا  ؟"،  كتایح يف  تيأر 
زوجع لجر  انأ   .. باشلا اھيأ  اًنسح   " زوجعلا يكرتلا  درطتسا 
عبرأ  ، ءاسن عبس  يتایح  لك  يف  تيأرو  ةرشع  ةیناثلا  يف  تجوزتو 

؟"، كنم هلك  كلذ  نيأ   ، يتیب يف  تاحاترم  ءادعس  ثالثو  َنْتِم 
ناكو ةیسنرفلاب  تضم  يتلا  ةثداحملا  عمس  يدنفأ  نینسح 

. لاؤسلاب اًدیعس 
عست عم  ةعمسلا  ةءاسإ  وأ  فذقلاب  مھتملا  نأ  دجأ  يننإ 
دلبلا خیشف   ، هنع عافدلا  نكمي  نمم  سیل  ىرخأ  ةمھت  نيرشعو 
خیش نكل   .. لیلدك ةلس  يف  هماظع  تدِجُوو  همداخ  لتَق  هتناكمب 



لاوط ةقاشلا  لاغشألا  يساقي  همتش  نمو  ایح  لازي  ام  دلبلا 
ام تلأس  دقل   ، دلبلا اذھ  يف  لافطألا  لیحب  زیمتت  ىوعدلا   . هتایح
ًالمع دجي  نأ  نكمي  عراوشلا  ربع  ديدحلا  يف  هرج  متي  يذلا  ناك  اذإ 
دحاو لك  انبر  لجأل  ؟  اًریقف ًالجر  سیلأ   .. دیكأتلاب  " يل لیق  دعب ! امیف 
هذھ ىلإ  قلطملا  ةلادعلا  فيز  دوقي  نأ  يعیبط  هدعاسیس ."

ال يدلب  يف  هنأ  عمس  نیح  اًمامت  مدُص  انتنیفس  دئاق   . ةجیتنلا
. قباسلا مھتملا  مادختسا  بحن 
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عم تیشعت  ثیح  انق  يف  تبسلا  موي  رھظ  دعب  هلك  تقولا  انقفنأ 
ناطبقلا اعد  هرودب  يذلا  زوجعلا  هیجولا  يبرعلا  يزیلجنإلا  لصنقلا 

، انعباصأب انلكأو  ضرألا  يلع  ةیساحنلا  هتینیص  لوح  انلك  انسلجو 
ىلحألا عطقلا  طقتلي  ناك  يراوج  سلجي  ناك  يذلا  ناطبقلا 
يسنرفلا لصنقلا   ، ءاشعلا دعب   . اھايإ يلاسو  انأ  ينمعطيو 

يعوسیلا يطبقلا 
هیینوم ةلئاع  تدجو  ثیح  هتیب  يف  لفح  ىلإ  يننوعدي  لسرأ 

امك َّيف  قلمحي  ناك  اًجعزم  ایلاطيإو  نيرخآلا  كارتألا  ضعبو  ريدملاو 
. ادج ًابضاغرمع  لعج  امم   .. ةلیمجو ةریغص  ُتنك  ول 

ةيودبلا قرطلا  تببحأ  ينكل  تاصقارلا  ةيؤرب  ةرورسم  تنك 
ةيادبلا يف   . سنرفتملا يطبقلا  عاقيإلا  نم  رثكأ  دمحأ  دیس  زوجعلل 

ریغ ةدراب  نكل  ادج  ةقینأ  تناك  ةصقار    ، اًفیعضو ًالمم  صقرلا  تننظ 
نكل  ، ةردانو ةباذجو  ادج  ةلیمج  تناك  ينغت  تناك  يتلاو   ، ةیلسم
لمعك اًشھدم  دعي  لیلق  وأ  ریبك  ىًدم  ىلإو  اًھَّوشم  ناك  صقرلا 
ةرعاد  .. ةفیطل اھمسا  ةدحاو  ىدان  ناطبقلا  نكل   ، رثكأ ال  يضاير 
تأدب مث  نمو   ، هلعفت نأ  عیطتست  ام  تسلا "  " َيِرُتل رظنملا  ةحیبق 
لثم تراصو  اھیمدق  ىلع  يدنع  تفحز  ةحیبقلا  ةاتفلا   .. يل ضرعت 
زیكرتب ينحنت   .. نیعارذلا  .. نیفتكلا  .. سأرلا ميدقلا .." لینلا  نابعث  "
عضو  .. نیتبكرلا ينث  دنع  تارخؤملا  لزنتو  ينثنتو  مامألا  ىلإ 



اذھ يمسأ  نأ  عطتسأ  ال   . زفقت نأ  كشو  ىلع  يھو  اربوكلا 
هنإ . [38] نیسار ةیحرسم  يف  اردیف  ةیناوھش  نم  رثكأ  ةیناوھش 
هنإ  ، ايدیجارت دھشملا  يل  ادبو   ، اھتسيرف راتخت  يھو  سونیف  عضو 
ةيدجب ناك  مدقي  ناك  ام  نأل   ، جنغلا نم  لقأو  ءارھلا  نم  ةیعقاو  رثكأ 
دقتعي ءایشألا ال  لك  لثمو   ، هب بعلُي  وأ  اًفیفخ   ، اًفيزم سیل   ، ةریبك

يأ تایتفلا  بكترت  مل  عبطلاب   . اًماشتحا لقألا  هنأ  نويرصملا  لاجرلا 
. هسفن صقرلا  ریغ  تایبنجألا  ءاسنلا  مامأ  ماشتحا  مدع  وأ  رخاسم 

راتخأ امبر  ؛  يشخ هنكل  ةلفح  يل  صصخي  نأ  دمحأ  دیس  دارأ 
نیيزیلجنإلا نیلجرلا  نم  ادج  ریبك  قیض  يف  وھو  يعم  ًالاجر 

راصو اًضيأ  هیلع  اتضرتعا  ام   ، نیتيراع ناتاتفلا  صقرت  نأ  ادارأ  نيذللا 
امھماركإو امھل  ةقیقر  ةلماعم  دعب  هتیب  نم  امھجرخي  نأ  هیلع 

. ءاشعلاب
نأ هیینوم  مادم  عطتست  مل  ؛  ةكحضم تناك  براقلا  ىلإ  انتدوع 

يرامح تبكرو  يب  صاخلا  اھترعأ  مث  نمو  يبرع  جرس  ىلع  بكرت 
لوف  " حیصي ناطبقلاو  عومشلاو  لعاشملاب  يرجت  لاجر  عم  انحرو 
انلصو  . ميدق حالمك  قيرطلا  لاوط  ةيزیلجنإلابو   . ةعرسب دیبس "
رظانلاو اغأ  ىفطصم  ىتأ  حابصلا  اذھو   ، ةقباسلا ةلیللا  انھ  ىلإ 

مك  . مِخ دبعم  ىلعأ  اًعساو  ًالزنم  يدل  نإ   . يرصق ىلإ  ينادوقیل 
نيرشع وحن  انيدل  هوؤلمتل ! راغصلا  تیكاتكلاو  يعم  تنك  ول  بغرأ 

ةقینأ ودبت  يتفرغو   ، ماوعأ ةثالث  ذنم  مكارتم  بارت  فیظنتل  اًحالف 
تذخأ ىرغصلا  ىفطصم  ةنبا   ، ةریبكلا دعاقملاو  داجسلاب  ادج 

ادج ةرورسم  تدبو   ، ةمداق ينأب  تعمس  نیح  انھ  ىلإ  اھقيرط 
، ركسملا خوخلاو  ةیمدلا  ةسورعلا  عم  داجسلا  ىلع  اھبعلب 
قبط ىلع  خوخلا  نم  ةمیلو  ميدقتب  ةیمدلا  ةسورعلاب  تلفتحاو 

. ةيرصملا ةقيرطلا  ىلع  خوخلا  ةمظنم 
ءارمسلا ةلفطلا  هذھ   . اھتّلبقو ينير  ةروصب  ادج  ةرورسم  تناك 

. خوخلا ریصعو  ينير  بحت  تناك  ةلیمجلا 
نم لینلا  ربع   ، بناج لك  نم  عئار  يلزنمب  طیحي  يذلا  رظنملا 
ًالِالتو ةرضخلا  نم  اًعئار  ىدمو  يبرغلا  لامشلا  هجاوي  مامألا 



اھنإ  . ةعساو ةفرش  َّيدلو  يقرشلا  بونجلا  ىلإ  ةدیعب  ةیلاقترب 
. ةياغلل ةراس  نوكتس  اھنكل  ادج  ةبرتمو  ةنشخ 

ىلإ بھذأ  نأ  َّيلإ  بلطيو   ، ًاناصح ينریعیل  نآلا  ىفطصم  ءاج 
يدیس نبا  خیشلا  ةرضح  يف  رونلا  ىرأل  ًةلیلق  َيلایل  عماجلا 

يأ ىلإ  ءيسیس  يروضح  ناك  اذإ  ام  هتلأس   . نیسحلاو نسحلا 
تبرغ  . اذھ نم  ءيشب  عمسي  مل  هنإ  لاقف   ، نیملسملا نم 
يف ىلص  اذإ  ضرتعأس  لھ  ينلأسو  انھ  وھ  امنیب  سمشلا 

. يتداجس ىلع  ادج  اًحاترم  عبرألا  هتاعكر  عكر  مث   .. يروضح
يطبق تاكیتنألاب - ةظتكملا  ةحاسلا  ربع   - يل رواجملا  يراج 
ةبيرق نوكأس   ، لاثمتل ةریغص  ةكیتنأك  هسفن  وھ  ودبي  ریغص  فیطل 

، يندعاسیل ءاجو  يلوصو  درجمب  ةوھق  يل  لسرأ   ، هتلئاع نم 
رھنلا ىلعأ  ةلیلق  تاعاس  دعب  ىلع  ةنعاطملا  ةيرق  ىلإ  تیعد 
راجتلا ریبك  اًضيأو  دمحأ  دیس  روزأل  انق  ىلإو   ، هیینوم ةلئاع  روزأل 

ناك  . ينبحي ادبو  لحملا  يف  يل  داجسلا  رعس  ضفخ  يذلا  كانھ 
رابكلا راجتلا  نم  ةعیفرلا  ةیبرتلا  باحصأ  نیقینألا  كئلوأ  نم  اًدحاو 
عیطتسأ نیح   . ةلیلو ةلیل  فلأ  يف  ةصقلا  أدبت  اًمئاد  مھعم  نيذلا 
نايزیلجنإ ناجوز   ، تایقیقحلا برعلا  ميرحلا  ىرأو  بھذأس  ثيدحلا 

اجرخو امھتبكرم  يف  اًروطف  يل  امدق   ، هتجوزو لجر   .. اًدج نالیمج 
نابھاذ امھنإ   . ثیمسورأ مسا  نالمحي   .. سور ةلئاع  عم  لمعلل 

نع ىفطصم  تلأس   . امھتدوع يف  امھارأ  فوسو  ناوسأ  ىلإ 
ىلإ تءاج  اذإ  دبال  هنأو  اھنع  ةوقب  ثدحتو  ةریغصلا  ةیبرعلا  ةدیسلا 
اھمسا فرعي  ال  هنإ   ، يتیحان نم  ةفایضلا  يف  اًمرك  دجت  نأ  انھ 

". ةَّجاحلا ىَدانُت بـ" يھو 

: ءاثالثلا
ةبئتكم انأو  ادج  لیمج  هنإ   ، ةبیط يف  يتیب  يف  ةرقتسم  انأ  نآلا 

، ةكیمس طئاوح  هل  ریبك  لزنملا   . هب عتمتستل  انھ  تسل  كنأل  ادج 
يف نكل   .. جراخلا يف  راصعإلا  نأل  مویلا  اھب  رعشن  يتلا  ةحارلاو 
جاجز نم  فرغلا  ضعب  باوبأو  ذفاون   . اًدبأ اًدراب  وجلا  سیل  لخادلا 



يدي ةضبق  مجح  يف  ناتریغص  ناتفیطل  ناتموب   ، عئار ببحم  اذھو 
عمسأو ناظقیتستو  يتذفان  تحت  طئاحلا  رحج  يف  ناشیعت 
نالطت نیتیلوضف  ناودبتو  امھعباصأ  ىلع  نایشمتو  امھحابَض 
سروح اًضيأو   ، ةفیلغوریھلا راثآلا  يف  موبلا  لثم  ةذفانلا  نم  َّيلع 

نم رخآ  دحاو   . يتفرش ىلع  ددرتي  سدقملا - رقصلا   - میظعلا
ناك رمع   . ضبانلا نابعثلا   .. سمأ هلتقب  تسندت  هذھ  يتھلآ 

ال مالسإلا  نأل   .. هَسراحو لزنملا " نابعث   " نوكي نأ  اًفوخ  اًروعذم 
! ميدقلا مھشرع  نع  ِِهتامُحو  تیبلا  سارح  لزني  نأ  ىلع  قفاوي 
خیشلا هیجوت  تحت  مویلا  ت -  .. ب  .. أ  - ءاب فلألا  يجھت  تأدب 
باذجلا رمسألا  هجولا  يذ  لیمجلا  میسولا  باشلا  فسوي 
قماغلا يفوصلا  هبابلج   . يحالفلا هئادر  يف  ةولحلا  قالخألاو 
ةفرعم  . هیفتكو هسأر  لوح  داتعم  رمحأ  لاشو  هسأر  ىلع  ةدبللاو 
لاجرلا ضعب  ىتأ   ، ادج بعص  لمع  ةداضملا  ةیحانلا  نم  ةباتكلا 
ةيرجح تاكولب "  " نم نوكتي  يذلاو  هضعب  طقس  يذلا  جردلا  حالصإل 
يرجُأ نأ  َّيلع  ناكو  رجح  تحت  هعبصإ  سِرُھ  ٌدحاو   . ةریبك ةبلص 

مل هنإ   ، ملألل سانلا  ءالؤھ  لمحت  يداع  ریغ  رمأ  هنإ   . هل ةیلمع 
- انأ  - ةدیسلا ركشيو  برلا  دمحي  لظو  ةیلمعلا  ءانثأ  ًةظحل  لفجي 

تسلج ةیضاملا  ةلیللا   ، وحص سقطلا   .. مویلا ىتح   . ةبحمب
! انھ اًعیمج  يعم  متنك  ول   ، اَّدج اًئفاد  وجلا  ناك   ، ةحوتفم يتذفانو 

لینلا يف  داطصیس  سيرومو  دبعملا  يف  بعلتس  ينير  تناك  فیك 
كءادر يقلتس  كنأ  دقتعأ   . كفنأ قوف  كتراظنب  لمأتت  لوجتت  تنأو 

يأ لثم  رمسأ  حبصت  ةعرسبو  ةدبلو  اًنكاد  ًابابلج  يدترتو  يجنرفإلا 
لجخلا نم  هجولا  رمحم  فسوي  خیشلا  ىرأ  نأ  اًریثم  ناك   . حالف
رمحتو ةوھقلا  لثم  ءارمس  نیيرصملا  ةنحس  نإ   . ةرم لوأ  ءاج  نیح 

نم لقأ  مھترمسو   ، ءاضیبلا نییبوروألا  ةرشب  رمحت  امك  مھترشب 
. اًدبأ مھناولأ  ریغتت  نيذلا ال  ويالملا  لھأ  ةرمس 

يف ضیبألا  لینلا  ةقطنم  نم  اًروص  ينارأ  انھ  شیعي  روصم 
عنصي نأ  هیلإ  بلطأسو  ةعئار  ةریغص  ةیجنز  ةاتفل  ةروصلا   ، بونجلا
دسج لامتكا  يف  تسیل  اھنإ   . كیلإ اھلسرأل  اھنم  ةخسن  يل 



انھ ةقینأ  ةحالف  تءاج  اذإ   . ةرحاسو ادج  ةيوق  نكل  تایبونلا 
ردص نوكي  فیك  ابوروأ  يف  كيرأل  ةروصلا  كیلإ  لسرأو  اھروصأس 
يف ءيش  لمجأ  هنإ   . انھ ىلإ  يتآ  نأ  لبق  هلثم  َرأ  مل  ينأل  ةأرملا 
دعب اًدحاو  اھیيدث  كرحت  تناك  اھتيأر  يتلا  ةصقارلا  ةاتفلا   .. ملاعلا
جاتحت خومشب ال  ةفقاو  نامرلا  لثم  انھ  رودصلا   . ةعيدب ةكرحب  رخآلا 

. اھلمحت ةيريدص   يأ  وأ  دشم  ىلإ 
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نودروچ فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ 
رياني 1864 ءاعبرألا 20 

.. بیبحلا كِیَلأ 

امھتلسرأ نيذللا  كیباطخ  ریبك  حرفو  باحرتب  نینثالا  موي  تیقلت 
ينكل  ، ربمسيد نم  نيرشعلاو  سماخلاو  رشع  سماخلا  يف 

نم يعامسب  رثكأ  ةنيزح  تلز  امو  ساموت  تومب  ادج  ةنيزح  ترص 
يذلا مویلا  حابص  تتام  دقل   . نوسیلأ مادمو  ياریكاث  تومب  تیناج 
يف َّيلإ  ىولح  تلسرأ  نأ  هَْتلعف  ام  رخآ  ناكو  ةرھاقلا  هیف  ترداغ 
يھو ىولحلا  تناك  دقل   . اھتومل قباسلا  ءاسملا  يف  ةنیفسلا 

. ادج اًرثؤم  اًئیش  ةضيرم 
ريرسلا يف  تیقب  سمأو  ةفینعلا  حايرلا  نم  اًعوبسأ  انشع 

لیمج مویلا   . ينارتل ةریغصلا  ىفطصم  ةنبا  روضح  ادج  ينشھدأو 
هتعرزم نیب  هعم  ترتخبتو  ریغصلا  ىفطصم  رھُم  تبكرو  ديدج  نم 
ةجھب طسو  ةرواجم  ةيرق  يف  ةدبزلاو  تتلشملا  ریطفلاب  انيدغتو 
ةقالع يف  لیجنإلا  صصق  لثم  ةینيد  ةلاح   . نیحالفلا نم  ةمیظع 
رمع يدیس  ةيؤرل  اودفاوتو  هل  براقأ  مھلكف   .. اغأ ىفطصمب  سانلا 

ناعطقلا عم  لقحلا  نم  نوتأي  بابشلا  دھشم  ناكو  ةرسألا  ریبك 
ءالؤھ لك   . لیمج ملح  لثم  اھریغو  راقبألاو  لامجلاو  ریمحلا  نم 
برعلا ءالبن  نم  هیلع  اوظفاحو  هوثراوت  عیفر  بسن  يوذ  سانلا 

رمع  " نم لسرم  يبرع  ٍزاغ  لوأ  صاعلا " نب  ورمع   " عم اوؤاج  نيذلا 
ال نيذلا  رمسلا  لاجرلا  ءالؤھ  نم  ٌدحاو  دجويال  باطخلا ." نب 

كارتألا تاوشابلا  ربكأ  يطعي  نأب  ىضري  اًدحاو  ًابابلج  الإ  نوكلمي 
لھأ نم  رثكأ  ينرست  فيرلا  اذھ  لبنو  ةماھش  نإ   . ءارمسلا هَتنبا 

، هبضغو هئايربك  يف  اًمامت  يندنل "  " وھ يذلا  رمع  نأ  مغر  ندملا 
مامأ هفنأ  عفري   ، ًابذھم نوكي  نأ  ىلع  هسفن  بصغي  يذلاو 



مامأ اَولاعتي  نأ  ندنل  لھأ  داتعا  امك  ةریقفلا  مھسورع 
مارتحالا ءانثتساب   - ةماتلا ةاواسملا  ةلاح   . ةافحلا نیيدنلتكسإلا 

يذلاو ىفطصم  نويورقلا  اھب  لماعي  يتلا  ةلیبقلا - وأ  ةلئاعلا  ریبكل 
نيرورغم اوسیل  مھنإ   . ادج نیبذھم  اًعیمج  مھتلعج   ، اھب مھلماعي 
تارايز يف  اًمئاد  انأ   . نیيرھاقلا نم  ةلوجر  رثكأو  نییضارعتسا  الو 
رظان  - رظانلا مھنمو  رصقألا  يف  ةیفيرلا  تالئاعلا  لك  ىلإ  ةددحم 
نم ردحني  يذلا  فسوي  يخیشو   ، ادج عئار  صخش  وھو  ةبزعلا -
لیئض ٌّيناملأ  انھ   . اًمامت نتاف  لجر  وھو   .. هسفن جاجحلا  وبأ  ةلالس 
ىلإ تبھذ   . اًدیج مسريو  يواسمنلا  لصنقلا  لمعب  موقي  مجحلا 
لأسي همداخ  وھ  لیمج  يبرع  دلو  عامسب  تئجوفو  هلزنم 
ملعتب نونونجم  مھلك  !؟  دعب اذام  ؟ .." ةوھقلا رضحأ  لھ   " ةیناملألاب
ةریغصلا هتنبا  ملعن  نأ  يلاسو  انأ  ينوجري  اغأ  ىفطصمو  تاغللا 

. ةيزیلجنإلا بنيز 

. نورشعلاو يناثلا  ةعمجلا :
يرجي ىفطصم  سئاسو  كنركلا  دبعم  ىلإ  اًرامح  تبكر  سمأ 
ةرثرث عمسأ  نأ   ، ءاوھلاو ةرارحلا  عئار  سمشم  ءاضف   . يراوج ىلإ 
ينلعجي هیمدق  ةعرسب  يرجي  هناسلو  ءاضفلا  يف  سئاسلا 

حيرض ةرايزل  باھذلل  ينوجري  ىفطصم  يب  قحل   . هیتئر دسحأ 
يف نابغري  فسوي  خیشلاو  وھ  هنأ  امك  يتحص  يف  كرابیل  خیشلا 
تقو اًذیبن  برشأ  َّالأ  َّيلع  بجي  نكل   ، يلجأ نم  ةحتافلا  ةءارق 
خیشلا نكل  نیتنايدلا  نیب  قرافلل  عنمتلا  نم  ًالیلق  تيدبأ   . ماعطلا
سیلو هللا  دبعأ  يننأ  ربتعي  هنإ  لاق  ءاج  دق  ناك  يذلا  فسوي 
نوكأس يننأو   . ناكم يأ  يف  لبقت  ةحلاصلا  تاوعدلا  نأو  مانصألا 

عم ُتبھذ  ءاسملا  يف  مث  نمو   ، كلذ نم  رثكأ  تضفر  اذإ  ةبصعتم 
. ىفطصم

ةریثك ةیتيز  حیباصمب  ةءاضم  ةریغصلا  ةبقلا   ، اًریثم اًدھشم  ناك 
، ةثالثلا هئانبأو  جاجحلا  وبأ  ةحرضأ  كلذكو   ، عماجلا ةعس  ردقب  ادج 

سلجي ضیبأ  ايز  يدتري  هسفن  میھاربإ  يبنلا  هبشي  عئار  زوجع 



. جاجحلا وبأ  ةلئاع  ریبك  هنإ   ، حيرضلا ةبتع  دنع  ةداجس  ىلع 
رظان  - رظانلا ءاج  مث   . ةياغلل ًابدؤم  ناكو  هنم  ةبيرق  سلجأ  ينلعج 
نم لیلقو  ةیموكح  ماھم  يف  رضح  يكرتو  يضاقلاو  ةبزعلا -

. ریبكلا خیشلا  دي  اولبق  نأ  دعب  انلوح  اًعیمج  اوسلج  نيذلا  نیبذھملا 
ةفایض يف  ةیئاسم  ةلفح  تناك  ةقیقحلا  يف   ، ثدحتي حار  دحاو  لك 
دیعبلا نكرلا  يف  اوسلج  لاجرلا  نم  ةعامج   . تیملا خیشلا 
لوبطلا نم  عون   - ةَّكُبَرَّدلا ىلع  نوِلّبطيو  ةلبقلل  مھھوجو  نیھجوم 

، هیلع مھيديأب  نوقدي  فدو  اًزیمم - ًاتوص  يطعي  فزخلا  نم  ةریغصلا 
راعشأو دمحم  يبنلا  حدم  يف  ءانغو  عباصألا  يف  تاجاص  نینرو 
ثدحتي انبناج  نم  دحاو  ىرخأو  ةظحل  نیبو   ، دوواد ریمازم  نم 
بلطي لسرأ  ریبكلا  خیشلا   . ةحبسملاب ّبسُي  حِ وأ  تاوعدلا  لتريو 
رظانلا بلط  ةياھنلا  يف   . عئار زایتما   .. لوألا بوكلا  يناطعأو  ةوھقلا 
توصب اھنولتري  عیمجلا  يلوح  َقَّلََحت  ثیح  يلجأ  نم  ةحتافلا  ةءارق 

كل  ، ةنیكسلاو ةحصلا  ِكاطعأو  ِكل  هللا  كراب   " مھدحأ لاق  مث  ٍلاع 
رخآلا فاضأو  ةملاس " كلافطأو  كجوز  ىلإ  كداعأو  كتلئاعلو 

.. اًریخ ينع  هللا  مكازج   " ةلئاق مھتبجأ   . هدیب ينحفاصو  نیمآ .." "
يتلا ةنسح " ةلماعم  ءابرغلا  عم  نولماعتي  نيذلا  سانلا  لكو 
رظانلاو انقرفتو  انجرخ  كلذ  دعب   . ادج ةبسانم  ةباجإ  تربُتعا 
ةلیجرانلا نخدیل  تیبلا  ىلإ  مادقألا  ىلع  يعم  ءاج  مرتحملا 
هلافطأو هتجوز  نع  ثيدحلاب  عتمتيو  تابرشلا  نم  ًابوك  برشيو 

يف نيدلو  ءانثتساب  رحبلا " مُف   " يف مھلك  نوشیعي  نيذلا  ةینامثلا 
اًعم اوشیعیل  امھمادقتسا  عیطتسي  ال  وھف   . ةرھاقلاب ةسردملا 

ةیناكمإ عم  رھشلا  يف  اًھینج  رشع  ةسمخب  لمعي   وھف   .. انھ
رصم يف  وأ  ةرھاقلا  يف   . موي يأ  يف  رخآ  ناكم  ىلإ  لقنلا 
خیش حيرض  لخدي  نأ  يحیسملل  اًمامت  بعصلا  نم  نوكي  ىلفسلا 

. ةعمجلا ةلیل  وأ  هدلوم  موي  يف  ةصاخو 

رياني ةعمجلا 29 
يھنأس ينكل  عوبسألا  اذھ  لاوط  بتكأل  ماري  ام  ىلع  نكأ  مل 



عوبسألا  . تربرھ يدیللا  بكرم  عم  اھلسرأل  مویلا  ةلاسرلا  هذھ 
نیب 59 - 60 ام  تناك  ةرارحلاو  انھ  ادج  اًدراب  سقطلا  ناك  يضاملا 

ةمغرم تنك   . ةقرشم سمشو  ةصراق  حير  عم   ، تياھنرھف ةجرد 
قلغم رصقلا  ناك  امنیب  مايأ  ةعبرأ  وأ  ةثالثل  يريرس  يف  ءاقبلا  ىلع 

هنأ مغر  ادج  اًقھرم  رمألا  ناكو   ، هثدحُت دحأ  الف  باوبألاو  ذفاونلا 
يف اًئفد  رثكأ  سیل  اًریثك  لضفأ  مویلاو  سمأ   . براقلا نم  لضفأ 

. فلتخم ءاوھ  نكل  عقاولا 
ءاطغلا هیف  لمُح  بكومب  يضاملا  تبسلا  خیشلا  دلوم  ىھتنا 

ادب  . سانلا فاتكأ  يلع  سدقملا  ميدقلا  براقلاو  حيرضلل  ديدجلا 
ناك نإو  ةیكلملا  ةحرضألا  نم  اثعبنم  ناك  ول  امك  هلك  دھشملا 
راشأ امك   - هذھ ىتوملاب  تالافتحالا   . اًذاَّخأ ًالیمج  ال  اثر  ًابرتم 

.. همسا ركذ  عطتسن  يذلا ال  اذھ   " اًميركت لـ ماقت  تناك  تودوریھ -
. ءایموملا تباغو  مسالا  ریغت  طقف   ةلیف ."  دبعم  يف  دقري  يذلا  وھ 
ءاج هبكري  نأ  عیطتسيو  اناصح  كلمي  نم  لك  اًموي  رشع  ةسمخل 

سمشلا بیغم  لبق  نیتعاسل  رصع  لك  لافتحالا  يف  كراشو 
يف مھلوصأ   ةوق  نورھظي  انھ  سانلا   . ادج ًالیمج  دھشملا  ناكو 

نومعني اوناك  ءابرغلا  لك  ةریخألا  ثالثلا  مايألا  يف   ، لیخلا مھبوكر 
حبذ تیب  لكف  رصقألا  لھأ  ةقفن  ىلع  يھطملا  محللاو  زبخلاب 
ىلإ يتجاحل  كلذ  لعفأ  نأ  عیطتسأ  ال  ينألو   . زبخلا ََزبَخو  اًفورخ 
جاجحلا وبأ  دجسم  مدخ  ىلإ  شرق  ةئام  تلسرأ  .. نوُفْكي مدخ 

تنكو ةدیج  ةحص  يف  نكأ  مل   . هریغو حيرضلل  ةءاضإلا  تيز  ءارشل 
مھنأو ریبك  اضر  لحم  تناك  يتيدھ  نأ  تفرع  ينكل  ريرسلا  يف 
يناریل ءاج  يطبقلا  فقسألا   . ىرخأ ةرم  يلجأ  نم  ءاعدلا  اورثكأ 
ياشلا بلطي  لسرأ   ، قیفص لوستمو  ریكس  زوجع  بھار  هنكل 

. لعتفم هبارطضا  نأ  تكردأو  هارأل  تبھذ  مث  نمو  ضيرم  هنإ  لوقيو 
- دقتعأ امك  يشبح  يحیسم   - ادج اًعئار  دوسأ  اًدبع  كلمي  هنإ 

اوھطم ًالیمج  اماعط  رمع  ىلإ  لسرأ   ، رمعءاقدصأ نم  قيدص  وھو 
ىلع لصحي  رمع   . ةعئار تناك  كيرفلاب  ةوشحم  ةجاجد  هنیب  نمو 
رویط  .. حلبلا ضعب   .. زبخلا نم  ریثك   ، سانلا نم  ریثك  نم  ماعطلا 



ةرص يف  ةنخاس  ةعوضوم  اھلكو  لسعلاب  ةریطفو  مامح  وأ  ةوھطم 
ال نكل  مايألا  ضعبل  ةعرجو  ءاود  صرق  اًزوجع  تیطعأ   . شامق نم 
دعأ مل   . عورخلا تيز  ىلع  لصحو  ديزملا  بلطي  ءاجو  ِهتَّوُق  يف  َرُّیََغت 
ةریبك ةیمك  يل  لسرأ  رمع  حالفلا  همدختسم  نكل  اھتقو  نم  هارأ 
ءالؤھ يف  اًریبك  ءاكذ  رھظُي  اذھ  نأ  دقتعأ   . لباقملا يف  ةدبزلا  نم 

يبوروألا ماد  ام  ایبرع  اًمیكح  ریشتسي  مھنم  دحأ  الف  سانلا 
ءابطألا ناك  اذإ  ام  ةرشابم  نولأسي  نآلا  مھنإ   . هتجلاعم عیطتسي 

رمألا ناك  اذإو  ابوروأ  يف  بطلا -   - ةمكحلا اوملعت  دق  نویموكحلا 
ءارقفلا جمھلا  ءالؤھ  نم  ءابغ  سیل  اذھو   ، مھب نوقثي  كلذ ال  سكع 

نكل ضرملا  ببسب  يسورد  فقوأ  نأ  َّيلع  ناك   . مھنومسي امك 
ددرأ نأ  َّيلع   . ةیضاملا ةلیللا  ةیناث  ةرم  ءاج  فسوي  خیشلا 

ب يإ "  " ةرسك فلأ  اب "  " ةحتف ب  آ "  " ةحتف فلأ   ، ءاب  .. فلأ  .. ةيدجبألا
ءاسؤبلا برعلا  لافطألا  يناعي  مك  يزيزع  اي  هآ   . خلإ يب .."  " ةرسك

نآلاو عجفم  لیكشتلاو  ةبعص  ةيدجبأ  اھنإ  ةيدجبألا ! ملعت  يف 
. سوماق ىلإ  جاتحأ 

Miss ونیترام سیم  باتك  يناطعأو  مركت  ثیمسورأ  رتسم 
بیعلا دجوي  نكل   ، ام دح  ىلإ  حیحص  هنإ   . هیف تأدب  يذلا   Martneau
دھشملا نم  ءزج  امنإو  نییقیقح  اًسان  اوسیل  سانلا   .. داتعملا

يأ ىلإ  روصتت  نأ  كل   . نییبوروألا مظعم  ىلإ  وھ  امك  اھیلإ  ةبسنلاب 
جاوزلل اداج  اًضرع  تیقلت  يننأب  كربخأ  نیح  نیملقأتم  انرص  ىدم 
ربكألا هنبال  ًةجوز  اھمدقأ  نأ  َّيلإ  بلط  اغأ  ىفطصم   . يلاس نم 

، رثكألا ىلع  نيرشعلا  وأ  ةرشع  ةنماثلا  يف  لیمج  ىتف   ، دیس
نأ حضوي  اذھف  انھ  اًرابتعا  رثكألاو  ىنغألا  وھ  ىفطصم  نألو 
انتيرح نع  ةجتانلا  انقالخأل  ةببحم  ریغ  اًماكحأ  نوطعي  نیيرصملا ال 
اھتدیقعب ظفتحت  نأ  نكمي  اھنإ  عبطلاب  لاق  دقل   . كولسلا يف 
ضفرلل تقو  انيدل  مث  نمو  ةيردنكسإلا  يف  لازي  ام  دیس   . اھتاداعو

نأ نوربتعي  مھنكل  دیس  نم  ریثكب  ربكأ  اھنإ  تلق  دقل   . هتدوع نیح 
نأل ضفر  اھدلاو  نإ  لوقت  نأ  اھیلع   . اًدبأ ضارتعا  لحم  سیل  اذھ 
جاوزلا ضورع  نإ   . اًرضحتم اًضفر  اًعبط  قحتسي  مرتحملا  ضرعلا  اذھ 



ينلأس ىفطصم   ، ةینثإ ةسارد  لحم  نوكت  نأ  نكمي  يلاس  نم 
نبا ميرح  نم  نوكت  ةجھوتملا  يلاس  لیخت !  .. اھل اًرھم  ديرأ  اذام 

! رصقألا يف  دلبلا  خیش 
ریكفتلا يف  تأدب  لعفلاب  يننإ  ىتح  يلزنمب  ادج  ةروحسم  انأ 
فیلاكت عافترال  نآلا  ةزيزع  ةرھاقلا   . تقولا لك  انھ  ءاقبلا  يف 

ركفأ يننإ  ىتح  كانھ  نفدت  ةتیملا  ناعطقلا  نم  ديدعلاو  ةشیعملا 
ةعساو ةلاص  دجوت   . ناكملا اذھ  يف  ءاقبلا  لضفألا  نم  هنأ  يف 

يف اھنكل   ، ىنكسلل ةلباق  ریغ  تناك  ول  امك  نآلا  ةدرابو  ةریبك 
يل رضحي  ةرخابلل 12  زيزعلا  زوجعلا  يناطبق   . ةعئار نوكت  فیصلا 
يل نوكیس  ةوھقلا  سلاجم  ءانثأ  ةغللا  ُتملعت  اذإو  عومشلاو  نبلا 
ةجرد يأ  ىلإ  اینملا  بونج  دتمي  مل  ناعطقلا  توم   . نوریثك ءاقدصأ 

نم صخرأو  انھ  ادج  بیط  ماعطلا  دمحلا  !  . اھنم ةلاح  ال  انھو 
ىلإ ضفخنیس  فیصلا  يفو   .. نآلا ىتح  ةرھاقلاب  هرعس  فصن 
عم ةھزن  حرتقيو  ءاقبلا  ىلع  ىفطصم  ينثحي  كلذل   ، اًضيأ فصنلا 
ةروص تذخأ   . رییغتلا نم  عونك  ةحرضألا  نیب  مايأ  ةدعل  هميرح 
ىلع نالطتو  رھنلا  ةفض  ىلع  يل  نیتببحملا  نیتلخنلل  ةمسجم 

. كیلإ اھتلسرأو  الیف  دبعم 
دحأ نآلا  نكل   ، مویلا ىتح  أوسألا  يھ  تناك  ىنمیلا  يتئر 
لعجي ال  اذھ   . هیلع مونلا  ٌلیحتسم  يناثلاو  ًابعص  راص  نیبناجلا 
نمو ينقھري  دیجلا  قیمعلا  مونلا  داقتفاو  اًحيرتسم  ماني  ناسنإلا 
لشف اذإو  راحلا  سقطلا  لعفیس  اذام  ىرن  فوس   . ریخب ودبأ  مث ال 
تقو نم  دجأ  ام  ردقب  مكارأل  مكیلإ  يتآو  بعتلل  ملستسأس  اذھ 

. يتیكاتكلو كل 



-31-
ِنتسوأ ةدیسلا  ىلإ 

رياربف 1864 دحألا 7 
.. ةبیبحلا يمأ 

دربلاب بیصأ  صخش  لكو   ، اداح انؤاتش  ناك  عیباسأ  ةثالثل 
. دصقأ نیيرصملا  نم   . لاعسلاو ديدشلا 

نآلاو هلك  يساقلا  دربلا  نم  تبرھ  نكل  ادج  ةضيرم  تنك 
. اًنسح رمألا  ودبيو  تياھنرھف  ةجرد  ىلإ 64  ةرارحلاب  لصي  رتمومرتلا 
نأ نم  ءاوھلا  عنمي  اذھ ال  نكلو   ، ادج راح  وجلا  اًمئاد  سمشلا  تحت 

شھدمل هنإ   . اًضيأ يديألاو  فونألاو  هافشلا  هب  رثأتت  اًديدش  نوكي 
يف دعتري  ناسنإلا  ارتلجنإ - فیص  لثم  يھ  يتلا   - ةرارحلا لعجت  نأ 

. نآلا كلذ  ىھتنا  دقل  دمحلا  !  . ةبیط
تثدح ةریبك  ةنحم  يناعي  نیكسملا  فسوي  خیشلا  يقيدص 
ظعولل لھأتمو  اینيد  ملعتم  باش  خیش  اًضيأ  وھ  يذلا  دمحم  هیخأل 
رھزألا يف  ةسارد  دعب  تیبلا  ىلإ  داع  دمحم  خیشلا   . عماجلاب
ًةباجتسا فسوي  خیشلا  عم  تبھذ   ، تومي نأ  ىشخأو  ةرھاقلاب 

ةردقلا اًدقاف  هتدجوو  هدعاسأ  نأ  عیطتسأ  تنك  اذإ  ام  ىرأل  هتبغرل 
تاقصل تعضوو  ًائدھم  ءاود  هتیطعأ   . ادج ادج  اًضيرمو  سفنتلا  ىلع 

نم هب  ةيانعلل  تبھذف  هتحارأ  دقلو   ، همسج ىلع  لدرخلا  نم 
ام اوریل  لزنملاب  اودشتحا  ناریجلا  نم  ریثكو  ةلئاعلا  لك   . ديدج
تاذ ةملظم  ةریغص  رحجلاك  ةرجح  يف  ماني  دمحم  خیشلا   .. لعفأ
تویب نع  انتركف  نم  اوسأ   ، ءيش يأ  نم  ةيراع  ةینیط  طئاوح 
يتلا تایلامكلا  ىلإ  ةجاحلاب  نورعشي  سانلا ال  ءالؤھ  نكل  ةقدصلا 
لاجر عم  سلجت  نأ  يعیبط  رمأ  هنأ  ءرملا  ملعتي  مھنمو  مھحيرت 
ضعب تعضو   . ناعطقلا رئاظح  نم  ةلزنم  لقأ  نكامأ  يف  لضافأ 
دمحم خیشلا  رھظ  فلخ  يعارذ  تعضوو  طئاحلا  ىلع  تایناطبلا 
عضي وھ  امیف   ، هرھظ ىلع  تاقصللا  عضأ  امنیب  حيرتسي  هلعجأل 



لجأ نم  قیقرلا  رمسألا  هھجو  عفريو  يفتك  ىلع  ءارضخلا  هتمامع 
يقت يلاوملا - نم   - َّالُم لاق  هلبقأ  امنیب   . زيزع لفط  لثم  هلبقأ  نأ 
دمحم خیشلا  وبأ  ينركشو   ، ةقفاوملاب ةراشإب  هللا " مساب   " زوجع
لجأ نم  اعدو  هبلق  نم  ءارضخ  ةمع  يدتري  يذلا  لیلجلا  زوجعلا 
دقتعأ  . ةقیقرلا ةيانعلاو  نوعلا  اودجي  نأو  اًمئاد  يلافطأ  ةمالس 
يننعلي فوس  رذق  خوك  يف  ضيرم  يرصمل  ةلبقب  تفرتعا  ول  يننأ 
بصعت تارابع  ةئطاخ  يھ  مك   كل  حضوي  اذھو   ، زیلجنإلا ةلاحرلا 

ةداس  " ةلئاعلا هذھ  يف   . انل ةقیمعلا  مھتیھاركو  نیملسملا 
فسوي خیشلاو   ، ادج نونيدتمو  يبنلا  لسن  نم  نوردحنم  فارشأ "

مھف ةدياعصلا  ءالؤھ  بحتس   . ةعمجلا ةبطخ  يقلي  وھو  نخدي  ال 
. ادج ءالضف  لاجر 

عبطلاب  ، رمع همسا  اًعرازم  ىرأل  ةلیلق  مايأ  ذنم  ةيرقلا  ىلإ  تبھذ 
مھنأل يدحو  يباھذ  نم  ةروھبم  تناك  سانلاو  لكألل  يناعد 
لاح يأ  ىلع  . ةسارح مھعم  وأ  نیحلسم  زیلجنإلا  ةيؤر  اودوعت 
دقل  . انھ فرعلا  وھ  اذھو   ، تیبلا ىلإ  ينبحصي  نأ  ررق  رمع  يدیس 

قیشرلا ریغصلا  هرامح  ىلع  اھعضوو  رضخألا  فلعلا  نم  ةموك  عمج 
انبھذو  .. اغأ ىفطصمل  فلعلا  ناك   . ماجل وأ  جرس  نود  هقوف  دعصو 
نییبوروألا ضعب  ةشھد  نیب  ةیھازلا  ءارضخلا  لوقحلا  نيرباع 

يبيرغ نینثا  انودب   . رویطلا نوداطصي  اوناك   . مھتاحیصو بابشلا 
، لیخلا بوكر  ءادرو  يزیلجنإلا  يماجلو  يجرس  عم  ةصاخ  رھظملا 
رمع يدیس  امنیب   . ناصحلا رھظ  ىلع  انأو   ، ةشيرلاب ةنيزملا  ةعبقلا 
نخديو هرامح  بكري  ءاضیب  ةمع  وذ  نیقاسلا  رمسأو  سابللا  نكاد 

. ةكیكرلا ةیبرعلا  يتغلب  اًضيأ  نیحرم  كحضن  انك   .. يكرتلا هنویلغ 
اناك امھنكل  انھ  ىلإ  امھتوعد  تمت  تورتسو  توكیثیھ  ناریغصلا 

. ًالامش نادوعي  نیح  اًریثك  امھارأس    . رھنلا ىلعأ  ناعرسي 
نأ تببحأ   .. عراشلا يف  هتفرع  دقلو  همأب  هیبش  تورتس  ریغصلا 

تاصقارلا ةبلاط  لسرت  نأ  ةأرمال  ًابسانم  سیل  هنكل  ةلفح  هل  میقأ 
يضاقلاو سیلوبلا - رومأم   - نواعملل ةقيدص  ينألو   ، تایتفلا

يف قئال  ریغ  وھ  ام  لعفأ  نأ  عیطتسأ  الف  انھ  نیمرتحملا  سانللو 



يتبحصو يھجو  فشك  ىلع  نوقفاوم  مھنأ  يفكي   ، مھنویع
. اھنم نوملأتي  الو  يتاداع  هذھف  لاجرلل 

لمحو مھل  جعزم  هنإ   . ةيؤرلا روھظ  دنع  ناضمر  أدبي  دغ  دعب  وأ  اًدغ 
اذإو ماعلا  اذھ  اھلعفیس  هنكل  يضاملا  ماعلا  مُصي  مل  رمع   ، لیقث
فافز كانھ  ناك  ؟  همولي نأ  عیطتسي  نمف  يماعط  يھط  دسفأ 

لك ْتََربع  ًابيرقت  ةرشاعلا  يفو  ةیضاملا  ةلیللا  انھ  نم  ٌبيرق 
دعب تدجو   . رھنلا ىلإ  ٍتاھجتم  ندرغزي  يتذفان  تحت  ءاسنلا 

" هتسورع شو  سيرعلا  ذخأي   " نأ دعب  ایلعلا  رصم  يف  هنأ  مالعتسا 
هلإلا نأ  نآلا  ىتح  نوسني  مھنإ ال   ، هارتل رھنلا  ىلإ  ءاسنلا  اھذخأت 

. ءامنلاو بصخلا  حنام  وھ  لینلا -  - ميدقلا
نكل ةعئار  حورشلا  .  [39] ونیترام تیيراھ  سم  باتك  ارقأ  تنك 
اھيدلو  ، فرعت نأل  متھت  الو  سانلا  نع  اًئیش  فرعت  نكت  مل  حوضوب 

تایكولسلا يف  قرافلا  نأب  انھ  زیلجنإلا  لك  ىدل  يذلا  روعشلا 
مھرعاشم نأ  ةقیقحلاو   ، هروبع نكمي  ال  جیلخ  لثم  اننیبو  مھنیب 

ةميدقلا تالحرلا  بتك  لك  نأ  بيرغل  هنإ   . اًمامت انلثم  مھفطاوعو 
، يعیبط وھ  امم  دعبأب  ةبيرغلا  دالبلا  ينطاوم  ركذت  اھتأرق  يتلا 
، نيرضحتم ریغ  مھرابتعاب  صوخشلل  زییمتلا  نم  ةریبك  ةلواحمبو 

نيرخآو يبرعلا  ملاعلا  يفو  انھ   [40] كوك تالحرو  روبین  رافسأ 
ودبي ىتح  نینسلا  تائم  ذنم  ادج  نيرضحتم  انأشن  لھ   . نيریثك

؟ ةیقیقح ةيرشب  تانئاك  لثم  اوسیلو  ةیبشخلا  ىمدلا  لثم  ءابرغلا 
يفكي امب  كحضم  نیینانویلاو  طابقألا  دض  ونیترام  تیيراھ  بصعت  نإ 
خراصلا اھموجھو  ةلیف  يف  ماني  يذلل  ماتلا  اھلیجبت  عم  ةنراقملاب 
فرتعأ نأ  َّيلع   . ةراعد تیب  هنوك  ىلإ  حملُت  اھنإ   ، ميرحلا ىلع 

نمو  ، هرت مل  اًضيأ  اھنأو  يكرتلا  كلمرحلا "  " ميرحلا دھاشأ  مل  ينأب 
ىلعأ نوكتل  اھیلإ  بھذت  مل  يتلا  ایكرت  تایكولس  يف  يلاغت  مث 
دودحلا لك  حرشت  نأ  ةأرمال  اًنكمم  سیل  هنإ   . رصم يف  ءالؤھ  نم 

نع اًئیش  فرعأ  ال  انأ   . مھلمعب نويداعلا  سانلا  موقي  اھیلع  يتلا 
نأ كلذ - نلعفيو   - ءاسنلا عیطتست  نكل  لاجرلا  نم  ءامظعلا 



نع اوفلخت  اذإ  قالطلا  نبلطيو  نھل  مھنويد  عفدل  نھجاوزأ  َنیضاقي 
ةناعإل بجاولا  نم  عونك  ةیناث  ةجوزب  لجرلا  جوزتي  ًابلاغ   . عفدلا
نوفرصتي رَّجُفلا  لاجرلا  عبطلاب   ، اذھك ءيش  وأ  هلافطأو  هیخأ  ةلمرأ 
خیشلا لوقي  امك  مدآ  ينب  مھلك   . ناكم يأ  يف  امك  ةعالخ  يف 
نوثدحملا ةلاحرلاو  بیط  بیطلاو  حیبق  حیبقلا   . رارمتساب فسوي 

لكشب بناجألا  نینطاوملا  نع  ثيدحلا  يف  ًابيرغ  ًالھاجت  نودبُي 
. ًابيرقت عیمجلا  لعفي  اذكھ   ، ماع

: نینثالا
ةداعلاكو سمأ  تام  نیكسملا  دمحم  خیشلا  نأ  نآلا  تفرع  دقل 
خیشلا متھاو   ، مايأ ةدعل  ةدیج  ةلاح  يف  نكأ  مل   . لاحلا يف  نفد 

هل لاقو  اغأ  ىفطصم  ىلإ  بھذ  دقل  ؛  هیخأ تومب  فرعأ  َّالأب  فسوي 
هنأل لضفأ  ةلاح  يف  حبصأ  ىتح  يتیب  يف  صخش  يأ  ربخي  َّالأ 

ببسب يتلاح  ءوست  نأ  فاخو  هتلئاع  ةیحان  يبلق  يف  اذام  فرع 
نأل نیيرصملا  ىضرملا  طسو  نوكأ  َّالأب  اًریثك  تحصُن  دقلو   . رابخألا
وھو نوتومي  نم  ُّمسي  يذلا  وھ  يحیسملا  نأ  يف  اًكوكش  مھيدل 
نمو قیشرلاو  بذھملا  باشلا  لجأ  نم  ةنيزح  ترص  مھجلاعي !
ناك هنأل  هتومب  هتفرعم  مدعل  ظیغ  يف  رمع  راص   . زوجعلا هیبأ  لجأ 

. ةربقملا ىلإ  هتثج  لمح  يف  كراشي  نأ  دوي 
نآلا ينكل   ، ةبترم اھبتكأ  نأ  نكميو   ، ةیبرعلا ءاب  فلأ  ُتملعت  اًریخأ 
يل يرتشیل  كیب  نایكیكھل  تبتكو  مجعم  ىلإ  يتجاح  يف  زكرأ 
نم ةملك  يأ  فرعي  ال  فسوي  خیشلا   . ةرھاقلا نم  اًدحاو 
دعاوق نع  ةركف  يأ  هيدل  سیلو  أرقي  الو  بتكي  رمعو ال   ، ةيزیلجنإلا

. ادج ءيطب  يملعتف  مث  نمو   ، ةملكب ةملك  ةمجرت  الو  وحنلا 
میلالملا راغصلا  دالوألا  يطعأ  عماجلا  ةحاس  يف  يشمأ  نیح 

.. قاورلا تحت  ٍلاع  توصب  تاملكلاو  فورحلا  نوجھتي  مھو  ةداتعملا 
ةفطاعتم نوكأ   ، خلإ  .. ناتمضو ةدش  ءاب  فلأ   ، ناتحتفو ةدش  ءاب  فلأ 
يفاضإ رش    . ةرذقلا ةیندعملا  مھحاولأو  ةبعصلا  مھتالاح  عم  ادج 
ةيزیلجنإلا عباطملا  يفو  ارتلجنإ  يف  ةعوبطم  ةیبرعلا  بتكلا  نأ 



، فورحلا زییمتل  ًاناصح   نیعبرأ  ةوق  يف  رھجم  ىلإ  جاتحي  اذھو 
ریبك ءابغب  ترعشو   ، ىرخأ لاكشأب  نكل  اندنع  يھ  امك  ماقرألا 
نم ةیبرعلا  ةقيرطلاب  بسحأو  بتكأ  تنك  فیك  تفشتكا  نیح 
مھ لاح  يأ  ىلع   . يردأ نكأ  ملو  يتایح  لاوط  راسیلا  ىلإ  نیمیلا 

. لفسأ ىلإ  ىلعأ  نم  دومع  يف  دادعألا  نوعمجي 
ال يك  زیلجنإلا  نیحئاسلا  عم  ثدحتأ  نأ  ءارقفلا  ضعب  َّيلإ  بلط 
أطخ ریبك  لكشب  هنكل  ریكفتلا  لبقي  ال  رمأ  هنإ   ، مھمامح اوداطصي 
رابخإب اورماغي  َّالأ  مھیلع  نأ  نوروصتي  نيذلا  نیمجرتملاو  مدخلا 
ةباتك يف  تركف   . ةصاخ ةیكلم  وھ  مامحلا  اذھ  نأب  مھدایسأ 
دجوي ال  ثیح  انھ   ، رمألا اذھب  يتیب  رادج  ىلع  ةحضاو  ةظوحلم 
ةلماك رھشأ  ةثالثل  ىقبت  براوق  ةرشع  وأ  ةینامث  نم  لقأ 
لصنق  - انلصنقو  ، مھمامح يف  ةریطخ  نیحالفلل  ةراسخلاف 

، نیحئاسلل ءيش  يأ  لوقي  نأ  ىشخي  اغأ  ىفطصم  زیلجنإلا -
وھف  ، يكلم َماَمَحلا  نأ  اونلعيو  اوجرخي  نأب  اًحيرصت  يناریج  تیطعأ 
نإ اولوقيو  اوجرخي  نأو   ، يلزنم حطس  ىلع  دوشح  يف  ششعي 
هدیص مت  اھضعب  نأ  ةصاخ  اھرویط  دیص  ىلع  ضرتعت  تسلا 

. اھیف ةسلاج  تنك  امنیب  يتفرش  ىلعأ  فقت  يھو  قدانبلاب 
ىقبأو بھذأ  نأل  ينوعدي  سمأ  هیینوم  ویسم  نم  ربخ  ينءاج 
ضرعو  ، وفدإ برق  اشاب  میلحل  میظعلا  رقملا   ، ةنعاطملا ةيرق  يف 

وجلا حبصي  نیح  بھذأس  ٌدَّكؤم   ، يلجأ نم  هتیبھد  لسري  نأ 
عم ادج  ًةراح  َةبیط  تدجو  اذإ   . فیطلو ادج  ئفاد  نآلا  هنإ   .. اراح
ىلإ باھذلا  لواحأ  وأ  ةرھاقلا  ىلإ  ةدئاع  بكرأس  فیصلا  مدقت 
ءاوھ نع  ًةدعتبم  فیصلا  يف  ةعئار  اھنأ  عمسأ  يتلا  سيوسلا 
صیخر ماعط   ، عئار دراب  لزنم   .. انھ نوكأ  نأ  ادج  ٍرْغُم  هنكل   . ءارحصلا

اًدبزو اًزبخو  اًكمس  انم  ةثالث  ماعطإل  عوبسأ  لك  ًابيرقت  هینج   ، ادج
ال  ، يعم اھترضحأ  عبطلاب  ةلاقبلا  لك   . اًرضُخو اًضیبو  اًنبلو  اًمحلو 
حاير وھ  دیحولا  فوخلا   .. نورضحتم ناریجو  ةحار   . لكاشم

، صاخ لكشب  ءيش  نم  كعوتأ  ، ال  نسحتب رعشأ  ذإ ال  نیسامخلا 
ةكھنم نوكأ  ينكل  اًریثك  لقأ  لاعس   .. ديدش ءطبب  نكل  ضبني  مدلا 



ىلع ةردقلاب  رعشأ  ام  اًردان   . لمع يأ  ىلع  ةرداق  ریغو  اًریثك 
وأ بناج  يف  ةنوكلبلا  يف  سولجلا  نم  رثكأ  ءيش  لعف  وأ  جورخلا 

. لزنملا نم  رخآ 
ينكل ةردانو  ادج  ةئیس  ةرجأتسملا  ریمحلا   ، انھ رامح  َّيدل  سیل 

ةنعاطملا يف  يل  دحاو  ىلع  لصحيو  لواحي  نأ  هیینومل  تبتك 
ال  . اشاب میلحل  ةعباتلا  حمقلا   لقن  توخي  نم  تخي  يف  هلسريو 
نم لسرأ  نأ  َّيلع  ناك  اذإ   ، اًمئاد دعتسم  رامح  لثم  حيرم  ءيش 

كابترالا نم  ریثكب  رعشأو  لسكلاب  رعشأ  انأف  ىفطصم  ناصح  لجأ 
. باھذلا عیطتسأل 

سقط يأ   .. رياني نم  نماثلا  يف  ةيردنكسإلا  نم  ًاباطخ  تیقلت 
ًانایحأ  ، ةدرابلا ةثالثلا  عیباسألا  يف  انھ  هحبشب  انرعش  دقل  بعرم !

ال هنأ  فرعأ  نكل  نمثلا  ناك  امھم  كیلإ  دوعأ  نأ  َّيلع  نأب  رعشأ 
. يتیكاتك نمو  ِكنم  رثكأ  رابخأ  ىلإ  قاتشأ   . نآلا لواحأ  نأل  ىنعم 
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سور ةدیسلا  ىلإ 

رياربف 1864  8 رصقألا - 
.. ةبیبحلا يتلفط 

تنك  ، هلبق نیباطخو  عوبسأ  ذنم  ثلاثلا  ِكباطخ  تلبقتسا 
تنكو ةبیط  يف  ادج  دراب  سقطلا  نأل  ةباتكلا  يف  ادج  ةلوسك 
ىلع ةوقلا  كلتمأ  ال  ينكل  داح  ءيش  ينمجاھي  ال   . ادج ةبعتم 
تأدبو اًئفاد  سقطلا  راص  ةریخألا  ةعبرألا  وأ  ةثالثلا  مايألا   ، قالطإلا
ةطساوب ةرھاقلا  ىلإ  باطخلا  اذھ  تلسرأ   . نسحتلاب رعشأ 
لاشراملا ةنبا  تروكنیلوب  يد  مادم  ةلضافلا  ةرھاملا  ةدیسلا 

ِكِلباقت فوس   . اشابلا رخاوب  ىدحإ  يف  انھ  وھ  يذلا  يناللیتساك 
يفورحو ةیبرعلاب  ةباتكلا  ملعتأ  يننإ   ، ةيردنكسإلا ىلإ  بھذت  نیح 

ریثألا يزيزع  وھ  يخیش  نإ   ، ِكل دكؤأ   .. ةدیج ةباتكلا  يف  نآلا 
ءالؤھ . فارشألا نم  دیس " و" باشو  ةیبرت  رثكألاو  ةقاشر  رثكألا 
يبرع مد  مھيدل  ؛  ىلفسلا رصم  ناكس  نم  اًریثك  لضفأ  ةدياعصلا 
رثكأو الالقتساو  ةلوجر  رثكأو  مھباسنأب  نوظفتحي  مھقورع  يف 

. ةدیقعلا يف  اًحماست 
يلولا جاجحلا  وبأ  خیشلا  هدج  ةربقم  ىلإ  فسوي  خیشلا  ينذخأ 
ءاسم كلذ  ناك   ، يتحص لجأل  ةحتافلا  عیمجلا  أرقو  انھ  ریبكلا 
فرصتلا اذھل  اًشھدنم  رمع  ناك   . خیشلا دلوم  لالخو  ةعمجلا 

نواعم میظعلا  يقيدص   . تیملا خیشلا  ءاتسي  نأ  ًالیلق  اًفئاخو 
امك عیمجلا  نم  اًریثك  بوبحم  عئار  لجر   .. ادج قیقر  انھ  سیلوبلا 
اصع يطبقلا  ءاطعإ  أطخب  اًرورسم  نكي  مل  يذلا  يضاقلا  الإ  عمسأ 

؛ ةبعرم ةبوعص  دجأ  نكل  ًالیلق   ةیبرعلاب  ُِئتأتأ  تأدب   ، ملسملا
ملعتلا لعجي  باتك  َّيدل  سیل   .. ةبعص لاعفألاو  ةكبرم  عمجلا  ةغیص 

. اًمجعم يل  يرتشي  نأ  هیب  نایكیكھل  تلسرأ  دقل   . ًالھس
يف ادج  ًابسانم  نوكیس  لزنملا  نكل  نآلا  درب   - عئار انھ  لزنملا 



تقولا لك  انھ  ىقبأس  يننأ  دقتعأ   . جھبمو شعنم  راحلا - سقطلا 
ةيرقب ةعرزم  يف  قيدص  يدل   ، ادج حيرم  وھو  اًئیش  ينفلكي  نلف 
لثم يھ   .. ةنشخ تسیل  ؛  فيرلا ةایح  ةيؤرب  ادج  عتمتسأو  ةرواجم 
صقن وأ  ةيربرب  نود  نكل  ىطسولا  ایقيرفإ  وأ  دناليزوین  يف  ةایحلا 
باھذلل ينوعدي  هیینوم  ویسم   . سانلا كولس  يف  بيذھتلا  يف 

" هتیبھد  " يل لسري  نأ  ضرعيو  ةنعاطملا  يف  مھعم  ءاقبلاو 
. ادج ةلحرلا  بحأس  لعفلاب  اراح  سقطلا  حبصي  نیح   . ينلقنتل
اھيربخأو ينع  اًدیج  اًئیش  اھل  يلوق  وتسات  مادم  نيرت  نیح   .. ءاجر

نود ءادغلا  وھطي  رمع  نأ  عئار  هنأ  نظأ   . اًریثك تیبلا  بحأ  فیك 
! ةرفاكلل ناضمر  يف  اًماعط  وھطي  هنأ  هجعزي  َّالأ  مھملا   .. دقُع
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نودروچ فود  ردناسكیلأ  ریسلا  ىلإ 
رياربف 1864 يف 12  رصقألا - 

.. بیبحلأ كِیَلأ 

ةصرفلا هذھب  ةقیقح  عتمتسي  رمعو  نآلا  ناضمر  يف  نحن 
يلصي  .. ةيویحب لستغيو  موصي  هنإ  هللا؛  نم  هحورب  بارتقالاب 
ةعمج موي  لك  عماجلا  ىلإ  بھذيو  موي  لك  سمخلا  هتاولص 

. ةیلاثم ةبیط  حورب  رافكلل  ءادغ  وھطل  دعتسمو   ، اذھب ادج  دیعسو 
مھاوقتل نوئیسي  ال  مھنأ  نیملسملا  دنع  ةمیظع  ةزیم  اھنإ 

يننإ  .. اًمامت ةنجلا  لثم  مايأ  ةتس  وأ  ةسمخ  ذنم  سقطلا   . بضغلاب
ولحلا يلامشلا  میسنلا  برشتأو  ةریبكلا  يتنوكلب  يف  سلجأ 
تنأ َتنك  ول  طقف  ركفأو  يتھجاوم  يف  ةخماشلا  لابجلا  ىلإ  رظنأو 

. انتایح يف  ام  ىلحأ  اذھ  نوكیس   ، يعم انھ  يلافطأ -  - يتیكاتكو
ماعلا اذھ  رثكأ  ةببحم  نوكتس  اھنأ  نظأو  يلخاد  ومني  رصم  لامج 
رظانلا سیل  وھو   - نواعملا میظعلا  يقيدص   . تئافلا ماعلا  نع 
لزنم يف  شیعي  نیتنيزحلا - نینیعلا  اذ  حرملا  نیمسلا  يكرتلا 

 - ةكدلا ىلع  سلجأو  هترايزل  بھذأ  ام  اًریثكو  عئار  رظنم  همامأ 
يتأت سانلا  ىرأو  عیطتسأ  ام  ردقب  ملكتأو   تیبلا - مامأ  ةبطصملا 

ةيدیعصلا ةجھللا  نأل   ، يمامأ يرجي  امم  اًریثك  مھفأ  ال   . اھملاظمب
ريرقتب َكیلإ  تلسرأ  تنك  الإو   .. تابوعصلا فعاضتو  ةقفدتم 
هكولسب عیمجلا  رسي  نواعملا  نكل   ، ةبیط نم  رضحم -  - يسیلوب

. هنم نیفئاخ  نودبي  الو  مھعم 
، هسفن نیع  يذلا  وھ  لُق  وأ   .. انل ًاباوب  اًریغص  ایبص  اَّنَّیَع  دقل 

ةمخض اصع  عم  هسفن  مدق  دقل   . ادج عتمم  سفنلا  ةزعل  هضارتفاو 
ریغص  .. ًابيرقت ينير  مجح  يف  هنإ   ، رابج يراشكنا  لثم  فرصتو 
خبطم ةقرخ  نم  هتمامعو  رمسأ  بابلج  نم  ىقبت  ام  كلتميو  لیحن 



يف هارأ  نأ  بحأو  اذھ  ریغصلا  دمحأب  ادج  ةمرغم  يننإ   . ةقزمم
اياقب هب  اًقبط  اھیف  لمحي   [41] ولليرومل ةیحلا  تاحوللا  نم  ةحول 
ببسب مھلمحت  نكمي  ال  اوحبصأ  ناكملا  اذھ  لافطأ   . ماعطلا

نم ةنجل  عمجي  فوسو  نواعملل  توكش  يننإ  ىتح  شیشقبلا 
يفو  .. طقف انھ  ةرھاظلا  هذھ   . لضفأ كولس  ىلع   مھوربجیل  ءابآلا 

ال ةریغصلا  ىرقلا  ىلإ  بھذأ  نیح   . زیلجنإلا اھروزي  يتلا  نكامألا 
ثدح  . هبرشأل نبللا  يل  مَّدقُي  ابلاغ  لب   ، شیشقب ةملك  عمسأ 
سانلا ادبو   ، لباقم َعفد  َّيلإ  اوبلطي  ملو  ًاثالث  وأ  نیترم  كلذ 

. ادج نيرورسم 
ةافو دعب  ىلوألا  ةرملا  اھنإ   .. يترايزل فسوي  خیشلا  داع  سمأ 
امك يداع  لكشب  ثدحتي  ناك  هنكل  قیمعلا  هرثأت  اًحضاو  ناك   ، هیخأ

". تومنس انلكو  ةدارإ هللا  اھنإ   " تابسانملا هذھ  يف  ثدحي 
يف ىلحألا  قولخملا  هنأ  دقتعأ   .. فسوي خیشلا  ىرت  ول  ىنمتأ 

. لازغلا لامج  يفو  ًاطیسب  ًابذھم  هارأ  اًمئاد   ، هكولسو هرھظم 
ةنورم هل  سیل  يدنھلا  لثم  لیمج  ةیلاعلا  ةیبرتلا  وذ  يرصملا 
رتسم  . لفط نیعك  ةحيرصو  ةیفاص  يرصملا  نیع  .. ططقلا عادخو 
يبرعلا ملاعلاو  رصم  فرعي  يذلا  انھ - يواسمنلا  لصنقلا   - لْشور
مھیلع ودبي  امك  اًمامت  نودیج  مھنم  نيریثك  نأب  ينربخي   ، اًدیج

انھ يناملأ  دجوي   . ادج دیج  وھ  فیكو  فسوي  خیشلا  نع  ثَّدحتو 
Herr نیشیمود ّرھلا  وھ   .. ةیفیلغوریھلا تارفشلا  لح  يف  لمعي 
يف شیعیل  لینلا  ربع  بھذ  هنكل  ادج  لوبقم  لجر   Dummichen

، شوقنو دباعم  نع  ثحب  ةلحر  يف  ایبویثإ  يف  ناك  دقل   .. ةنرقلا
، هتبحص يف  ةیناث  ةرم  رباقملا  ضعب  ىرأو  هروزأو  بھذأ  نأ  َّيلع 

قطانملا هذھ  يف  دیج  حراش  ىلإ  جاتحأ  يننأل  عتمتسأ  فوسلف 
. رارسألاب ةئیلملا  ةضماغلا 

حضاو  . ةریخألا عبسلا  وأ  تسلا  مايألا  هذھ  يف  ادج  لضفأ  يردص 
دقل كلذ  نم  رثكأ   . ةدیج ينلعجت  ام  يھ  ةرشابملا  ةرارحلا  نأ  ادج 
براق يف  قيرطلا  يف  اًدیج  اًرامح  نأ  هیینوم  ویسم  نم  تعمس 
تاھینج ةسمخو  ةعبرأ  نیب  ام  ينفلكیسو   ، ةنعاطملا نم 



ترعتسا تنك  ول  عیطتسأ  امم  دعبأ  بھذأ  نأ  ىلع  يندعاسیسو 
ةدیسل هراعأف  هتراعتسا  يف  تددرت  يذلا  ىفطصم  ناصح 

. ىرخأ ةرفاسم 
وھ تقولا  سفن  يفو  يب  صاخلا  سئاسلا  نوكیس  ریغصلا  دمحأ 

ىفطصم نع  ةباینلاب  درايال  رتسم  عم  ثدحتت  نأ  ىنمتأ   ، باوبلا
وھو  ، ةنس نیثالث  يلاوح  ذنم  انھ  يزیلجنإ  لصنقك  لمعي  يذلا  اغأ 
مھل میقيو  ماعطلا  مھل  مدقي   . زیلجنإلا نيرفاسملل  دبع  ةقیقح 
سيرلا عم  ةیئانثتسالا  لامعألا  لك  لعفيو   .. ّظعي مھمِ  ، ةبدأملا
ينتعي مھل  ديرب  يعاس  هسفن  نم  لعجيو  مھل  نیمجرتملاو 
ریعيو مھل  تامدخلا  لك  مدقي   . براوقلا عم  اھلسريو  مھتاباطخب 

الو  . انھ سیسقلا  نوكي  نیح  داحآلا  مايأ  هیف  اوُّلصیل  رافكلل "  " هتیب
ةبسانم اھنوري  زیلجنإلا  نم  ايادھ  ضعب  الإ  هلك  اذھ  ىلع  هل  ةأفاكم 

ةعئار الو  ةمیظع  تسیل  اھنأ  تيأرو  اھنم  يفكي  ام  تيأر  دقلو   ، هل
، مظتنم بتار  ىلع  لصحي  اًئیش  لعفي  يذلا ال  انق  لصنق  نإ   . اًمئاد
.. زوجع نآلا  وھف   ، ءيش ىلع  لصحي  نأ  بجي  ىفطصم  نأ  دقتعأو 
بجي لقألا  ىلعو  هدعاسي  فظوم  نم  دب  الو  نھاو  هنأ  ىلع  ًالضف 
َسنت .. ال  ينم ةلاسرك  درايالل  اذھ  لق  َكلضف  نم   . هفلكتي ام  ةیطغت 
نامز لك  يف  يل  قیقر  قيدص  ًةقیقح  ىفطصم  نأل   .. كوجرأ اذھ 

. ناكمو
: رياربف نم  رشع  عبارلا 

يسأر تلقثأ   ، ءارحصلا نم  ةمداق  ةیبارت  ةفصاع  تناك  سمأ 
نیل قئار  مویلا   ، يردص ىلع  رثؤت  مل  اھنكل  نھولاب  رعشأ  ينتلعجو 
ةیفاك  .. رطملا نم  ادج  لیلقو  حابصلا  يف  طیسب  دعر  كانھ  ناكو 
هتبرجو ةیضاملا  ةلیللا  يرامح  لصو   . ةرذنم تودوریھ  اھربتعیل 
ةيرصملا ریمحلا  يف  لاحلا  وھ  امك  هرغص  مغر  هب  ةیضار  انأو  مویلا 
تاقولخملا يرجت  نأ  عئار   ، زاجحلا نم  اھنم  ةریبكلا  ریمحلا   ، ةداع

. اھنم ةدارإ  يأ  نودو  ةنكمم  ةلوھس  لكب  صخشلا  تحت  ةریغصلا 
ةلیقث ينأب  رعش  هنأ  ُدبي  ملو  تدعو  كنركلا  ىلإ  يرامح  تبكر 

داتعملا ال نع  اًریثك  يرجتو  اًریثك  ریمحلا  مادختسا  متي  نیح   ، هیلع



ریمحلا نم  هریجأت  متي  ام  لكف  مث  نمو  طقستو  اھمادقأ  لمحتت 
يف صخش  لك  ةدارإل  عاصنت  ةسئاب  تاناویح   ، ادج ًالقاثتم  يشمي 

. اھبكري نأ 
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ِنتسوأ ةدیسلا  ىلإ 

رياربف 1864  19 رصقألا - 
.. ةبیبحلا يمأ 

يف ةرھاقلا  ىلإ  ًالامش  يباھذل   ، ةلیلق ٍرطسأل  قیض  تقو  َّيدل 
نیصخشك اًدیج  نافورعم  امھنإ   ، توكثیھو تورتس  رتسم  بكرم 
امھیسفن ناعضيال  امھنأل  ةیقارلا  ةقبطلا  نم  صاخ  عون  نم  نيردان 

عم رياني  يف 21  بوتكملا  ِكباطخ  تیقلت  دقل   ، يلاعتلا فقوم  يف 
. مايأ ةثالث  ذنم  ينير  ةریغصلا  ةزيزعلا 

رطم انيدل  ناك  دقل   ، ديدج نم  اًدیج  راص  سقطلا  نأل  نآلا  لضفأ  انأ 
نم راصعإو  انھ - ةزجعم  هنإ  تودوریھ  هنع  لاق  يذلا   - مویلا لاوط 
تحت نفدُنس  اننأ  تننظ   . حلاصلا ءاجرلا  سأر  نم  مداق  بونجلا 

. حايرلا اھریطت  يتلا  لامرلا 
ادب  ، ةرھاقلا يف  يلدیصلا  زيزعلا  دبع  تيأر   .. ديدج نم  وحص  مویلا 

ليرفيرش ویسم  ميدقلا  يقيدص  ذیملت  وھو  ادج  اًدیج  اًصخش 
خیش  ، ةیبوروألا راكفألا  لك  نع  ةدیعب  انأ  انھ   . هقيرط نع  فرُعو 
يناعد انھ  ندملا  تویبب  هبشأ  تیب  هل  يذلا  ةدبابعلا  ةلیبقل  برعلا 
ةرايزلاب موقأ  نأ  تيونو   ، ءادوسلا میخلا  ىلإ  ءارحصلا  ىلإ  جورخلل 

.. لوغ اھیف  هتیب  ءانف  يف  ةینامور  رئب  دجوت   . اغأ ىفطصم  زوجعلا  عم 
لثم نم  لجخي  يذلا  ىفطصم  نم  ةصقلا  فرعأ  نأ  عطتسأ  مل 

ىفطصم تیب  يف  لفح  انيدل  ناك   . اھدجأس ينكل  ریطاسألا  هذھ 
. هعم نَمو  ریغصلا  تورتس  لجأ  نم 

ىمادقلا نم  ءازعألا  زیلجنإلا  ضعب   .. ادج تازاتمم  تاصقار  تایتف 
نأ فیك  تاشھدنم  تادیسلا   .. اًریثك كحضأ  ينولعج  نیبخاصلا 

ءاسنلا سبالم  نع  ادج  ةفلتخم  ًابایث  نيدتري  انھ  ءاسنلا 
تاَقِفشم طقف   . تالولغم نكي  مل  نھنكل  ةسئاب ! راكفأ   .. تايزیلجنإلا

ينیب تایحتلا  لدابت  لثم  اًریثك  ينھشھدأ  ءيش  ال   . تامودصمو



. يدنفأ میلس  نواعملا  نیبو 
ليوط مكلك  مكنع  ةدیعب  انأو  ىضم  يذلا  تقولا  نأب  رعشأ  تأدب 
يف ليوطلا  تقولا  يھ  يل  ةصرف  نسحأ  نأ  نظأ  ينكل   ، اًقح ادج 
ةرم ولو  دربلاب  ةباصإ  يأ  نود  ءاتشلا  اذھ  تربع  دقل   . ةیقیقح ةرارح 
ءالمإ نم  ةیبرعلا  بتكأ  انأ   . ولحلا سقطلا  لبقأ  نآلاو   ، ةدحاو
صفقلا عم  يربربلا  خأل  ةبوبحملا  ةميدقلا  ةصقلا   .. فسوي خیشلا 

فلأ فرعن  اًعیمج  اننأب  نوعمسي  نیح  ادج  نوُّرَسُي  برعلا   . يجاجزلا
نم ةملك  فرعي  ال  سردم  نم  ریسفت  ىلإ  ةجاحلا  نإ   ، ةلیلو ةلیل 

. ملعتأ فیك  اقالطإ  فرعأ  . ال  ادج بعص  رمأ  ةيزیلجنإلا 
امك عیباسأ  ةثالث  لالخ  ِكباطخ  ُتلبقتسا   .. انھ ىلإ  عيرس  ديربلا 
ىلع يشمي  ديربلا  يعاس   ، فحص يأ  ىلع  لصحأ  ينكل ال  نيرت 
يلاجر نم  دحاو   ، لیقث ءيش  يأ  لمحي  نأ  عیطتسي  وھو ال  هیمدق 

نإ لوقي   .. يتيؤرل انھ  ناك  ةفدلا - هِّجوم  ينالقسع   - يضاملا ماعلا 
يتأیس بیلیف  نأ  تعمس   . يضاملا ماعلا  ةدیعس  تناك  هتلحر 
ةدياعصلا ءالؤھ  مسریل  انھ  يتأي  نأ  هوعدأ  هل  تبتكو  ةرھاقلا  ىلإ 

نم انأ  تلعف  امك  يراخب  بكرم  يف  لوصولا  عیطتسي   ، نیمیسولا
روضحلا يعیطتست  نأ  ىنمتأ   . هفات غلبمب  يدنفأ  نینسح  لالخ 

، اًمامت ِكیلع  ةبعص  نوكت  دق  انھ  ةایحلا  ينیطعت  يتلا  ةرارحلا  نكل 
ثیح ةجرد  ىلإ 67  ةرارحلا  هیف  لصت  راظتنالا  ةفرغ  يف  رتمومرتلا 

. ةيداع ریغ  سمشلا  ةرارحو  سمشلا  لخدت  ال 
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نودروچ فود  ردناسكیلأ  ریسلا  ىلإ 

رياربف 1964  26 رصقألا - 
.. بیبحلا كِیّلأ 

دكؤم  ، رابخألا هذھب  ادج  ةدیعسو  ةرم  ثلاثل  َكباطخ  تیقلت  دقل 
ضرألا ىلع  سلجيو  يل  اًباطخ  رضحي  رمع  ىرت  نیح  رَسُتس  كنأ 
نورورسم نحن  هلل ." دمحلا   " لوقي مث  ةلئاعلا  رابخأب  هربخأ  ىتح 
ةدیسلاو دروللا   . ةیناث ةرم  هتالقمو  هیناوأ  ىلإ  دوعي  وھو  ادج 

ميركلا يزیلجنإلا  اذھ   ، نیبراق يف  هتخأ  امھعمو  انھ  رسنبس 
لحم وھو  رصم  ىلإ  لصو  ةراقلا  يف  هلوصأ  دتمت  يذلا  دتحملا 
يف ةمحر  مھيدل  نيذلا  ءالبنلا  زیلجنإلا  ءالؤھ   " .. ةبحمو ریبك  ریقوت 
ءاج يذلا  يضاملا  ماعلا  يل  ةراحبلا  دحأ  لاق  اذكھ  مھبولق .."
".. درول انھ  !. " يعیبطلا خيراتلا  يف  ةراس  ةقیقح  اھنإ   ، يدي لبقیل 

. ادج نوعتمم  سان  مھنإ   . رسنبس دروللا  نع  دمحأ  نلعأ  اذكھ 
يفو ةرھاقلا  يف  جلث  كانھ  ناك  هنأ  مویلا  تیناج  نم  تعمس 
ةرھاقلا راعسأ  لمحت  عیطتسأ  ال   ، ةیلاع راعسأو  ةعاجمو  اربش 

َلاعت جوزلا  اھيأ   . ةبیط يف  محللا  يوشأو  انھ  ىقبأسو  محللا  يف 
عنصت اھنإ  ؟  ءارمس بیبالج  انيدترا  ول  اذام   .. ةبیط لھأ  عم  اًدیعس 

. لضفأ ىرت  نأ  كادحتنو  لاجرلا 
درب دجويال   ، فیصلا سقطب  ةلماك  ةعتم  يف  نآلا  نحن 

تفتخاو يلاعس  أدھ   . موي لك  نسحأ  سقطلا  حبصيو  نیعوبسأل 
نوكتس اھنأ  ةقثاو  انأف  ةرارحلا  ينمزھت  مل  اذإو  اًریثك  ردصلا  مالآ 
برشأو ةمیظعلا  يتنوكلب  يف  سلجأ  يننإ   . يتئرل ادج  ةجلاعم 
سمشلا حبصت  نیح  ةریھظلا  ىتح  ركابلا  حابصلا  ذنم  ءاوھلا 

وأ نیعوبسأل  ةجرد  دنع 64  رتمومرتلا  فقو  دقل   . ينیطغتو اھلخاد 
براوقلا يف  سانلا  نكل  ىلإ 67  ًانایحأ  عفتري   ، عیباسأ ةثالث 

لوط ةئفاد  انھ   ، رھنلا يف  لیللا  يف  ةدراب  لازت  ام  اھنأب  ينوربخأ 



ىلإ يرلا  فاقيإ  يف  مئاھبلا  ةراسخ  ببستت  نأ  ىشخأ   . لیللا
هجولا  - ىلفسلا رصم  يف  داصحلا  نوكي  مث  نمو  دیعب  ىًدم 

يف دعب  رشتني  مل  ضرملا   ، ٍفاك ریغ  لیصاحملا  لك  نم  يرحبلا -
انھ مئاھبلا  راعسأ  عفترتس  دكؤملا  نم  نكل  ًالیلق  ناك  وأ  اینملا 
شورق ةعبرأ  نم  محللا  راعسأ  لصتو  اًزيزع  حبصي  انھ  ماعطلا   . اًضيأ
لوقأ نأ  حصألاو  هراعسأ  تعفترا  زبخلاو   ، لطرلل ةعبس  ىلإ  فصنو 
نحطتل ةأرمال  عفدأ  يننإ   . انھ نوزابخ  دجوي  ال  هنأل  حمقلا .." "

نم   . ادج معطلا  ولح  نوكيو  هيرتشأ  يذلا  حمقلا  يل  زبختو 
دھعلاب هبشأ  انھ  ةایحلا  يف  كولس  لك  نأ  فیك  لوقت  نأ  بعصلا 
ءرملا اھنع  أرقي  نیح  اًمامت  ةديدج  يھ  فیكو  لیجنإلا ! نم  ميدقلا 

ال  - ةقیقح كحضأ  ينلعج  نوعرفلل  ميدقلا  بوقعي  باطخ  نإ   . انھ
مايألا  " .. اشابلل حالفلا  هلوقي  ام  هسفن  وھ  هنأل  ةمدصلاب - رعشت 

، هكولس ناك  اذكھ  نكل   .. ايوق ًالجر  ناك  بوقعي  ةريرشو ." فاجع 
نأ تدتعا  يذلا  بوقعي  عم  فطاعتلاب  رعشأ  انأو  كلذ  لوقي  نأ 
يدیس ةعرزم  ىلإ  بھذأ  نیح   . اطخاسو ادحاج  ناك  هنأ  دقتعأ 

نأ ديريو  "؟  اًزوبخم اًكعكو  اًبیط  اًمحل  نآلا  يلك   " لوقي نلأ  رمع 
ةثالثلا لاجرلا  هلكأ  ام  يھ  دبزلا  نم  ریثك  عم  ةریطف  اًمالغ ! لتقي 
يتلا ةقيرطلا  يھ  هذھو   .. میھاربإ يبنلا  ىلع  اودفو  نيذلا 

[42] اكیبرب قحسإ  جاوز  ربدي  وھو  هلیكوو  میھاربإ  كولمم  اھب  فرصت 
باتكلا تاياكح   " ضغبلاو رھطتلا  عم  ةجوزمملا  طباورلا  لك 

ریغ قدصلا  رھظيو  انھ  ًالیلق  اھعانق  طقس  هروصو .." سدقملا 
ودبتو دیكأتلاب - نینھادملا  ریغ   - سانلاو ةایحلل  دیلقتلل  لباقلا 
هتوخإل هبحو  فسوي  عومد  نإ   . سوریموھل ةمحلم  لثم  انھ  ةایحلا 
ىري ناسنإلا  طقف   .. اًمامت ةبسانم  يھ  مألا  سفن  نم  نيدولوملا 

وأ لیعامسإ  ينبب  هتنراقمب  لیئارسإ  ونب  موقي  ریقح  قابس  يأ 
ةنراقم ادج  داحلإ  ْيَرفِس  ةینثتلاو  نیيواللا  ْيَرفِس  نإ   . نیيرصملا

اوناك لئاوألا  دوھیلا  نأ  قحلا   ، میھاربإل ىلوألا  مايألاب  وأ  نآرقلاب 
كوجرأ  .. مھل ةيرورض  ةیسیلوب  دعاوقب  نومكحي  اوناك   .. ةدساف ةمأ 
يلناتس عم  يقرح  متیس  الإو  ةماع  تاظحالملا  هذھ  لعجت  ال 



خیشلل اًحارتقا  يناعأ  ال  ىتح  )  Stanley and colenco وسنیلوكو
(. مالسإلا لخدأ  نأب  فسوي 

ءاسم انیضمأو  ةیضاملا  ةلیللا  انھ  هیجور  يد  ویسمو  وھ  ناك  دقل 
نأ اًرھاب  ناكو  ملاعك  اًمامت  باجعإب  ملكتي  هیجور  يد  ویسم   ، ايرصم

هسفن دجي  ذإ  ادج  ةرورسملا  ةلیمجلا  فسوي  خیشلا  ةَّلط  ىرأ 
تنك  . نیقومرم نییبوروأ  ةیحان  نم  سردمو  ناملتنجك  لَماعُي 

ةیفیلغوریھلاب هیجور  يد  ویسم  ةفرعمل  اًمامت  ةشھدنم  ةأرماك 
. ةیبرعلا ىحصفلاو 

صخشلا راكفأ  هيدلو  أرقي  نم  برعلا  نم  ىرت  نأ  ادج  ٌّراس  هنإ 
نینثا ذنم  جوزت  دقل   .. هتجوز دقف  فسوي  خیشلا  وخأ  مامإلا   ، يقارلا
فطاعتلا نم  ةمودصم  تنك   . ىرخأ يف  ركفي  ملو  اماع  نيرشعو 

سانلا لك  لوقي  امكو   ،" ةيزیلجنإلا ةناطلسلا   " عم هنع  ربعي  يذلا 
ةراھطلا جرخُت  نأ  ریثم  هنإ  ؟"،  ةیناث جوزتت  ال  اذامل   " نیملعتملا ریغ 
فسویل ترذتعا   . ةيوامسلا عئارشلا  لك  تحت  اھسفن  رعاشملا 

ریغ يرابتعاب   - ينأو رمعل  اھلاق  يتلا  مكیلع  مالسلا  در  مدع  نع 
لبق مث  يدي  سملو  هھجو  َّرمحا  دقل   . اھیلع قفاوأ  ال  دق  ةنمؤم -

. يرعاشم زییمتلا  حرجي  نأ  ىشخي  اًعوجفم  ناكو  هدي 
نم شعترأ  ينطو  يف  يتونھكلا  قافنلا  يف  ركفأ  نیح 
ماق فیك  ينربخأ   ، تافارخلاب نمؤي  ناك  فسوي  نكل   .. فالتخالا
راشأو  ، فحصملا ىلع  بصي  ءامب  هترقب  جالعب  رھنلا  لفسأ  صخش 

. يتحص يمحي  باجح  لمعل  يلجأ  نم  نآرقلا  نم  ءزج  ةباتك  ىلإ 
نع ثيدحلا  بحيو  هیجور  يد  ویسم  لمعبو  تاكیتنألاب  نوتفم  هنإ 
ةیمھأ يف  يلاغيو  ىسوم  بتكو  ةميدقلا  رصم  نیب  لاصتالا 

. عبطلاب ىسوم  اندیس 
ضعب ىلإ  تاباطخ  ذخآس  ديدج  نم  ةرھاقلا  ىلإ  ُتبھذ  اذإ 

نم دحأ  هري  مل  ام  ىرأسو  انھ  ثراولا  دبع  مامإلا  نم  كانھ  ءاملعلا 
. نیل مایلو  دراودإ  الإ  نییبوروألا 

سفن نمو  مھسفن  لاجرلاو  همايأ  نع  تریغت  ءایشألا  نأ  دقتعأ 
مث نمو   ، تقولا كلذ  اوناك  امم  مھیلإ  لوصولا  يف  لقأ  اوراص  ةقبطلا 



ةملعتمو يرمع - نم  نیتسلا  يف  يننأ  دقتعي  فسوي   - زوجع ةأرما 
ةغلب نوثدحتيو  راجت  انھ  نییبوروألا  لك   . مھیلست لب   .. مھمدصت ال 
اوأر اذإ   ، نیبذھملا نیيرصملا  لاجرلا  ةفرعمل  نومتھي  الو  ةفرجعتم 

ال  . نیيرصملا راجتلا  وأ  طقف  كارتألا  مھف  مھمدخ  نم  ىلعأ  اًئیش 
اًدیج مھفأ  نكل   .. ُدعب ةلوھسب  ثيدحلا  عیطتسأ  ينأ  لیختت 

. ًالیلق مثعلتأو 



-36-
ِنتسوأ ةدیسلا  ىلإ 

سرام 1864 يف 1  رصقألا - 
.. ةبیبحلا يمأ 

ةلیلق مايأ  لالخ  تاباطخلا  لاسرإل  ةصرف  يدل  نوكتس  هنأ  دقتعأ 
تحمس اذإ  باطخ  يف  أدبأس  اًضيأو   ، عيرس يراخب  بكرم  ةطساوب 

نآلا خانملا  ةعور   . اًریثك ةنیفسلا  ترخأت  اذإ  ديربلاب  هلسرأو  ةصرفلا 
لزنملا نم  جرخأ  يننإ   ، موي لك  نسحتب  رعشأو   ، فصولا قوف 

مث لیئضلا  رمسألا  يرامح  قوف  ةنماثلا  وأ  ةعباسلا  يف  ةركبم 
يف ةیناث  ةرم  جرخأو  ًابيرقت  ةرشاعلا  يف  يروطف  لوانتأ  دوعأ 

. رھظلا دعب  ةعبارلا  ةعاسلا 
رعاشملا نإ   .. كیلإ اھلسرأو  فسویل  اًروص  طقتلأ  نأ  ديرأ 

اًئیش مھنع  اھتفرع  امك  نیبذھملا  برعلا  دنع  ءايربكلاو  تازیحتلاو 
دحاو لجر  نم  اھمیمعت  نكمي  . ال  ةنراقملا جراخو  ةشھدم  اًئیشف 
ءيش رثكأ   ، ةديدج اًراكفأ  يطعي  اًدحاو  اًصخش  نأ  ول  ىتح   ، عبطلاب
اذھ  - صخش يأ  ءاذيإ  نم  بعرلاب  روعشلا  ةقرو  ةوالح  وھ  ریثم 

- همیمعت متي  نأ  ادج  دیجلا  نم  نكل  عبطلاب  ايدرف  نوكي  نأ  نكمي 
مالسلا  " يدر مدع  ببسب  نیموي  ذنم  فسوي  خیشلل  ترذتعا  دقل 

. هنع رمع  ينثدح  ام  اذھو   ، انیلإ ىتأ  نیح  دصق  ریغ  نع  مكیلع "
ركف هنأ  دب  ال   ،" ِكیلع مالسلا  بـ" ينبطاخو  انیلإ  ءاج  سمأ  ءاسم 

. أطخ نكي  مل  ثدح  ام  نأ  ةجیتن  ىلإ  لصیل  يل  كلذ  لوق  هیلع  نأ 
مالسلا اوغلبي  نأ  هللا  تاقولخم  لكل  دیكأتلاب  نسح  رمأ  هنإ   " لاق

هذھ ىلإ  ملعتم  ریغ  ملسم  لصي  مل  نآلاو  اًضعب .." مھضعب 
نم ءيش  يأ  لعفيو   ، بذكي  ، لمعي  ، يلصي دق  رمع   ، ةجیتنلا

مالسلا  " لوقي هنأ  يف  كشأ  نكل   ، لاملاب يحضي  لب   ، يلجأ
ىلع مالس   " رعشأ امك  تبواج   . ملسم ریغ  صخش  يأل  مكیلع "
اًسیسق نأ  ول  امك  ًابيرقت  رمألا  ناكو   ، !" هللا كل  كرابیلو  يخأ 



نم صخشل  ينابرلا  ءاشعلا  ميدقتو  ریخلا  لمعل  اًعوفدم  ایكیلوثاك 
ام هتلأسو  هیلع  ةديدج  تناك  قالحلا  ةصق  نأ  تظحال   . هتلم ریغ 
، ةدیقعلا صخي  ام  سَرَد  طقف  وھ   .. .. ال ةلیلو ةلیل  فلأ  فرعي  ناك  اذإ 
نحن  " .. نيدلا لجرل  ةبسانم  نكت  مل  ةفیفخلا  عتملا  هذھ 
انسفنأ عاتمإل  تناك  انتدیقع  امنیب  عبطلاب  كلذ  فرعن  مل  نییبوروألا 
كحضلا صصقب  وأ  اقیسوملاب  وأ  ٍّلسم  وھ  امب  دعسي  ال  وھو 

ةنبا هيدل  نیكسانلا ..! لك  دنع  لدابتملا  لھجلا  ىلإ  رُظنا   ، ةباعدلاو
دقتعي وھو  بتكتو  أرقت  نأ  اھملعي  ةعباسلا  وأ  ةسداسلا  يف  ةریغص 
ءاملعلا تانب  نم  ریثك  ثیح  كلذ  يف  ركفي  ةرھاقلا  جراخ  دحأ  هنأ ال 
رھشأ ةتس  ذنمو  نیماع  ذنم  هتجوز  تتام   . كلذ لضفي  وھو  نملعتي 
خیشلا اھرمع ! نم  ةرشع  ةنماثلا  يف  ةجوزب  ديدج  نم  جوزت 

وأ ةیناثلا  يف  ودبي  وھو  هرمع  نم  نیثالثلا  يف  هنإ  يل  لاق  فسوي 
! ةجوز نم  اھل  ايو  ةبیط  بأ  ةجوز  نم  اھل  اي   .. نيرشعلاو ةثلاثلا 

قرغتسي اذھ   .. هدي يف  فحصم  نود  نآرقلا  لك  ولتي  نأ  عیطتسي 
لیجنإلاو ميدقلا ) دھعلا   ) ةاروتلا أرق  دقل  هنم ! ةعاس  ةرشع  يتنثا 

ةقداص ةقیقح  ىسیع  اندیس  تاملك   " .. امھؤرقي ِملاع  لك  عبطلابو 
نحن دقتعن  اذكھ   ، اھانعم اودسفأو  اھوریغ  نییحیسملا  نكل 

نوملسملا يمسي  لھ  هتلأس  راغصلا ." ءانبأ هللا  انلك   .. نیملسملا
.. دیبع مأ  ءانبأ   .. دحاو نانثالا   " باجأ هللا؟  دیبع  مأ  اذكھ  مھسفنأ 
ظحال كلضف  نم  ؟ .." امھالك هینعي  امب  دیجلا  ناسنإلا  متھي  لھ 
ركذتو هیف  ءاردزا  الو  يفطاع  حلطصم  دبع "  " ، انھ يقرشلا  روعشلا 
لضاف نم  عمس  دقل   [43]" هَدبَع همداخ "  بحأ  يذلا  ةئاملا  دئاق 
ىلفسلا رصم  يف  عئاشلا  ءابولا  نم  ةرقب  تیفُش  فیك  اشاب 

دقلو اًقداص  اذھ  ناك  كش  البو   ، فحصملا ىلع  ءاملا  شر  ةطساوب 
ال مھلك  نیيرصملا  ءابطألا  نأ  دقتعي  وھ   . اشاب لضاف  هلعف 

. نآرقلا تايآ  نومدختسي 
، ءاسم تاذ  انھ  ىلإ  ىتأ  ریبكلا  تايرصملا  ملاع  هیجور  يد  ویسم 

اًرورسم ناك  يذلا  فسوي  خیشلاب  ُّرسُيو  اًمامت  ةیبرعلا  ثدحتي  هنإ 
اًئیش دجو  دق  ناك  اذإ  ام  فرعي  نأل  قوشتيو  ةفیلغوریھلا  ةمجرتل 



ةمیقلاب اًرعاشو  اًرورسم  ودبي  ناك   . فسوي وأ  ىسوم  اندیس  نع 
يد ویسم  لثم  ِملاع  ةیحان  نم  سردمو  ناملتنجك  لَماعُي  وھو 
ىلع فرشم   - بتاكك لمعي  هنألو   ، يلثم ةخیش " و" هیجور 

الو رمسأ  اًميدق  ًابابلج  يدتريو  انلصنق  لیكو  ىفطصمل  لامعألا -
ضعب هجاوي  نأ  اًردان  سیل  هنإ  لوقلا  عیطتسأ   .. ةيزیلجنإلا ثدحتي 
ةميدق تاحفص  نم  ًالیلق  مدق  دقل   . ماتلا لھاجتلا  نم  ةناھإلا 

.. اھانعم يف  هیجور  يد  ویسم  راشتساو  يفوكلا  طخلاب  نآرقلل 
مل ریخألا  نكل  يسنرف  لجرل  يبرع  ِملاع  نم  ءارطإلا  نم  لیلق 

يترسأ نع  ریغتت  ال  ةلئسأ  نع  ةباجإ   . اذھ تيأر   . كلذب رعشي 
ام مدختست  يمأو  نوناقلا  يف  ریبك  ملاع  يبأ  نأب  ةرم  هتربخأ 

دقتعي هنأل  يمأ "  " لوقأ انأو  اًشھدنم  ناك   . ةعابطلل همدقتو  هبتكي 
لضف دقل   " .. ةركفلاب اجھتبم  ناكو  نیتسلا  وأ  نیسمخلا  يف  يننأ 
كتدلاو ةخیشلا  دي  ِلّبقأ  نأ  ىنمتأو  ةفرعملاو  مھفلاب  كتلئاع  هللا 
لوقيو سيرومل  ةروصب  سامحب  بجعي  هنإ  اھیف .."! كرابي  هللا  لعل 
كیلع دیعأو   ، هھجو يف  هكولسل  ةلیمجلا  تافصلا  ىري  ناسنإلا  نإ 
اعدو نیتفطاعتم  نینیعب  ةروصلا  ىلإ  اعلطتم  سلج  نیح  هءاعد 
هدیب ذخ  مھللا   " ةحتافلا أرقي  وھو  لیمجلا " عدجلل   " حوحبم توصب 
خیشلا يف  ءيش  كانھ  لاوحألا  لك  يف   ، !" نیضارلا نم  هنع  نكو 

يلسرووب ينركذي  فسوي 
. لافطألا ةءارب  ىلإ  ةفاضإلاب  ءاكذلاو  حورلا  ءاقن  سفن  .. Worsly
نكل ال رظنملا  سفن  مھل  ىطسولا  روصعلا  نابھر  ضعب  نأ  ضرتفأ 
هیف ىرأ  ينإ   .. ٍعدم ریغو  اذكھ  اًملاسم  ودبي  هتيأر  يكیلوثاك  دجوي 
هدحوت كشلا - قرط  نوفرعي  ال  نيذلا  سانلا  لك  يف  ىرأ  امك  -
ناضمر نع  رمع  عم  َتاكنلا  قلطي  هعمسأ   . ةدیقعلا عم  لھسلا 

اذھ كیطعي  دق   . هبلق نم  كحضي  ناكو  ةرمتسملا  رمع  تاولص  نعو 
فصت نأ  ادج  بعصلا  نم   . كیلع ديدج  صخش  نع  ةركف  يأ 

نأ يھ  يتصالخ   . ديدجلا نع  اًعابطنا  كیطعي  يذلا  كولسلا 
بولطملا لك   . أطخ  .. فیضأو ثبع  انھ  هدجت  نأب  ملحت  يذلا  دحلملا 

. اھسفن ةیمنتو  ریھطتب  ةدیقعلا  موقتسو  میلعتو  ةماع  ةفرعم  وھ 



اًمئاد وھ  امك  ةنوھرم  ةیحیسملا  رصانع  عم  ةیھامتم  رصانع  هذھ 
سیلو ةطیسب  ةدیقعلاف  ىرخألا  ةیحانلا  نم   ، حماستلاو دھزلاب 

عم عئار  لكشب  ًالوبقم  لظ  نيدلا  نأ  دقتعأ   ، ةالصلاب نوزیمم  اھیف 
فیضأس  . هب اوكسمأ  نيذلا  كئلوأل  ماتلا  لھجلا  رابتعالا  يف  ذخألا 
لیمجلا ءيشلا  يھ  ةالصلا   " نأ ةیلمعلا  يلاس  ةظوحلم 

نوكت مث  ةيادبلا  يف  اولستغي  نأ  نیلصملا  ىلعف   .. ىلاسكلل
ضھني نیح  يلاس  هلوقت  امب  ىلستتس  دب  "، ال  اًریبك ًابيردت  ةالصلا 

 - ناضمر يف  رجفلا  لبق  لكأيو  يلصيو  دعوملا  يف  لاستغالل  رمع 
َحصا رمع  اي  ایھ   " ةالصلا نذؤم  لثم  فرصتتو  هباب  قدت  اھنإ  رحستي -
مونلا تقو  هنإ   .. روطفلا وھ  انھ  روحسلا   ،" رحستو ِّلصو  ميان  اي 
لمع ناضمر   ،" مونلا نم  لضفأ  ةالصلا   " ًالئاق نذؤملا   عمست  نیح 
باحصأ رجاشت  سمأ   . نالسك وھو  كرحتي  صخش  لكف  بعص 

لاقف اذھ ! لك  اذامل  تلأسو  يتنوكلب  تحت  مویلا  لوط  لاِمجلا 
امو ناضمر  رھش  هنإ   ، ءيش ال  لجأ  نم  اذھ  لك   " اًكحاض رمع 
مویلا راح  وجلا   ، اًضيأ انأ  ام  صخش  عم  رجاشتأ  نأ  ديرأ   .. مھب هلعفي 
نيریثكلا ةحص  حرجي  هنأ  دقتعأ  كلذ  نم  رثكأ   ،" شطعلا ببسيو 

كانھف سانلا  نویع  يف  ةیمھأ  رثكألا  ءيشلا  هنإ  عبطلاب  نكل  اًمئاد 
نوموصي ال  نیلیلقلا  نكل  داتعملا  تقولا  يف  نولصي  ال  نوریثكلا 

يدنلتكسإلا تبسلا   Scotch Sabbath نع ةباجإ  هنإ   ، ناضمر
[44] يلاس نع  ةذوخأم  اًضيأ  ةنراقملاو 

: ةعمجلا موي 
عم دیجلا  هلماعتو  هنوؤش  نع  انھ  يدنفأ  میلس  يقيدص  ثدحتي 

و"ال" معن - يأ  " - اويأ  " لوقأ ةداع  انأو  يوق  ثدحتم  هنإ   ، نيدلا
نیتيراج ىرتشا  هنأب  ينربخأ   . تاداعلاو كولسلا  ملعتأو   ،" حص و"

امھل اًھینج  وحنب 35  يطبق  نم  اھتنباو - مأ   - ءاسنلا نم  نيوادوس 
نأ بحت  هتجوز ال  نإ  ثیح  هريرسل  ةنبالاو  ةزاتمم  ةیھاط  مألا   . اًعم

صخشلا يطعي  اذھ   . كانھ ةسردملا  يف  اھؤانبأو  ةرھاقلا  كرتت 
ماظنلا اذھ  لثمب  هربخي  اًمرتحم  ًایضاق  عمسیل  هابتنالا  نم  اًعون 



،" ةریبكلا تسلا   " عم ضقانتي  ال  اذھ  نأ  فاضأ  دقل   ، يلزنملا
نأ يف  اًدبأ  نوركفي  ال  سانلا  ءالؤھو  طقف  ةيراج  ءادوسلا  تنبلاف 
هبتارب حاجنلا  عیطتسي  هنإ ال  لاق  كلذ  نم  رثكأ   . نیفاك ًالافطأ  مھيدل 
ءاسنلاو انھ  يقیقح  وھ  يذلا  هتیب  هل  نظفحي  ءاسن  نود  ریغصلا 
ةیلاعلا هتعمس  هل  میلس   . ریياعملا هذھب  لجرلا  لزنم  يف  تامرتحم 

اب دحومك  اًریثك  هیلع  لَّوعيو  داج  ملسم  هنإ   .. سانلا لكأي  هنأب ال 
نم مھدقتعي  امك  نییثبعلل  ریبك  ءاردزاب  رعشيو  اذھ  لعفي  نأ 
وھف  .. ةیھارك الب  نكل  نویحیسم "  " لوقي ادج  بذھم  وھ   . طابقألا
نأ نكمي  فیك  مھفي  نأ  عیطتسي  ال  وھ  طقف   . زیحتلا مدعب  فورعم 
نم دیج  عون  هنإ  هل ! ىنعم  ال  يذلا  اذھ  لثم  يف  سانلا  دقتعي 

ملسملا ةدحاو  ةملكبو  ةدعاسملل  دعتسم   ، نیمأ  ، ءالضفلا
لك كلمي  يذلا  فسوي  خیشلا  بیطلا  يقتلل  يوقلا  ضیقنلا 
، ةریبك ةجرد  ىلإ  ةیحیسم  ریخ  لامعأ  اھیمسن  يتلا  رعاشملا 
يأ كلمي  ال  يذلاو  بوبحملا  يراوحلا  هجو  هبشي  هھجو  يذلاو 
ةماع ةركف  كانھ   . لضافلا میلس  لثم  ةیبھذملا  بطخلاب  قلعت 

نیملسملا نوھركي  نییحیسملا  نأ  يھو  نیيرصملا  نیب  ادج 
. ةميدقلا ةیبیلصلا  حورلا  مھل  نولمحي  مھنأو 

انتيرخس نم  اًفوخ  يلصي  وھو   ، يلصیل رمع  انكرت  ادج  اًرخأتم 
يف يلصي  هارأ  ام  اًریثكو  كلذك  سیل  رمألا  نأ  دكأتم  وھ  نآلاو 

. ًائداھ اًفیظن  ًاناكم  اھرابتعاب  ةلغشنم  يلاس  سلجت  ثیح  ةفرغلا 
مدقو هعم  ىلصو  كانھ  سمأ  ءاسم  هب  قحلو  ءاج  فسوي  خیشلا 
يف اھلمعو  اًقلطم  يلاس  جعزت  مل   ، ةینيدلا میلاعتلا  ضعب  هل 
يندعو  . نیملسملا هركأ  ينوكل ال  ةروكشم  اًمئاد  انأو  ةربإلا  لغش 
رھزألا يف  ءاملعلا  ضعب  ىلإ  تاباطخلا  ضعبب  فسوي  خیشلا 
ينأب رمع  هربخأ   ، رھزألا ىرأ  نأ  َّيلعف  اھیلإ  دوعأ  نیح  ةرھاقلاب 
ىلإ ءيسأ  نأ  اًفوخ  ةیلصنقلا  نم  يراشكنا  عم  بھذأ  نأ  تضفر 

هءاقدصأ نإ  لاق   . ادج كلذل  نوشھدنیس  نمم  ملسم  صخش  يأ 
تلأس  ، رھزألا ىلإ  ينوذخأيو  مھتاجوز  سبالم  ينوحنمي  فوس 

نم فالآ  كانھ  طقف  ال"،   " لاقف يتنايد  يفخأ  نأ  َّيلع  لھ 



يھجو يف  اوقلمحي  َّالأ  رثكأ  بدألا  نم  نوكیسو  بابشلا 
. هنع نوثدحتيو  فوشكملا 

" يبنلا ـ" لاو نبالا "  " نع يوحنلا  لدجلا  نم  ریثكب  میلس  ينثدح 
ةمالع يلع  اًدمتعم  لیجنإلا  تايآ  يف  حیسملاب  قلعتي  ام  يف 
بتك لیجنإلا  نأب  هترَّكذ  نیح  درش   . يبنلا قوف  ةّدَش -  - ةفعاضم
لیجنإلا نإ  تلق  اذإ  انيدل  ةاوھلا  نيدلا  يثحابل  ثدحي  امك  ةینانویلاب 

نم اًریثك  نأ  نع  هتثدح  كلذ  مغرو   . ةيزیلجنإلاب بتكي  مل 
اندیس نأ  نودقتعي  ال  اكيرمأو  ایناملأو  ارتلجنإ  يف  نییحیسملا 
نم يسفن  انأو  مظعألا  ملعملاو  يبنلا  طقف  نكل  اھلإ  ناك  ىسیع 

ةيادھلا  " اولبقتسا دقلف  يفكي  اذھ  نأ  نلعأ  روفلا  ىلع   . عونلا اذھ 
يف نییحیسملا  ءالؤھ  لثم  دقتعا  دقل  نيركانلا ." نم  اونوكي  ملو 

ةسواسقلا ةكلذف  تسیلو  ةقداص  تناك  يتلا  حیسملا  میلاعت 
بالط لوقي  امك  اھدنع " نوفقي   " اًمئاد ةفقاسألا   - ةفقاسألاو
بصعت يأ  يدبي  ال  هتوق  مغر  هنأ  ادج  ةشھدنم  تنك  سرادملا -

" نيدحوملا  " نم تعمس  امم  لقأ  ةرارمب  ثدحتيو  طابقألا  دض 
نل هنأ  ةرارحب  دكؤأ   . ةعئاشلا تاشقانملا  نم  عونلا  اذھ  نيدُيو 

، مالسإلا عابتأ  نم  اوربَتعُي  نأ  نيدحوملا  نم  ریثك  نیب  اًغئاس  نوكي 
الو حوتفم  بابلاف  نسحألل  لوحتلا  يف  اقح  سانلا  بغر  اذإ  نكل 

. رخآ ءيش 
. عباسلا مویلا  نینثالا :

نأ َّيلع  مث  نمو  اًدغ  لحرأ  نأ  ضرتفأو  يراخبلا  بكرملا  ىتأ  دقل 
ذنم تاباطخ  يأ  لبقتسأ  مل   . هب بھذأل  باطخلا  اذھ  نم  يھتنأ 
جورخ الو  ئفاد  وج  يف  نورقتسم  نآلا  نحن   ، ديربلل قاتشأو  ةرتف 
ةینامث ىرأو  جرخي  نَم  يوشت  نآلا  ایندلا   . مویلا فصتنم  يف  ریثك 
بالك لثم  عملي  مھدلجو  حرمب  نوزفقيو  نوحبسي  دوس  لاجر 

، دیبعلا دھعتم  براق   .. بَّالجلل نوكولمم  مھنإ   ، لتبت نیح  رحبلا 
نیب لمعلا  يف  لافطألاو  لاجرلا  ىرت  نأ  وھ  لیمجلا  ءيشلا 

، اًمامت ةارع  مھلك  لافطألاو  ةارع  فصن  لاجرلا   ، ءارضخلا لیصاحملا 
ربنعلا نول  يف  تناك  ول  امك  ودبت  ءارمسلا  مھترشب  سمشلا  تحت 



. اقح لیمج  مھدھشمو 
اًدغو دیعلا  نوكیس  ءاعبرألا  موي  يف  هنإ  لوقأ  نیح  جھتبأ  يننإ 
عادصلا يناعيو  ًابحاشو  ادج  اًفیحن  راص  رمع  ناضمر !  تومیس " "

نم الدب  اًعیمج  مكارأل  تبھذ  ول  بغرأ  مك   . هارأ نم  لك  كلذكو 
يذلا ءيشلا  يھ  ةرارحلا  هذھ  نأ  حضاولا  نم  نكل  تاباطخلا 
. كلذ هنكمي  رخآ  ءيش  كانھ  ناك  اذإ  ةدیج  ةحص  يف  ينلعجي 
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نودروچ فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ 

سرام 1864  7 رصقألا - 
.. بیبحلا كِیَلأ 

سمشلاو  ، أدب دق  زیلجنإلاك - ثدحتأ   - يقیقحلا راحلا  سقطلا 
ىشالت يلاعس   ، ةایحلا ىلع  ثعبيو  عتمم  يفاصلا  ءاوھلاو  ةولحلا 

راھنلا فصتنم  يف  جورخلا  عیطتسي  ناسنإلا ال   . ءطبب ديازتت  يتوقو 
يف  . يراوج لورھي  ریغصلا  دمحأو  اًرخأتمو  اًركبم  يرامح  بكرأ  انأو 
ءالمإلا عم  ةعاسل  طبختأو  فسوي  خیشلا  زيزعلا  يتأي  تاءاسملا 

رِّدقأ  ،( يجاجزلا قودنصلاو  وھ   ) يربربلل سماخلا  خألا  ةصق  ةءارقو 
نم ةقیمع  ةدومب  يتیحت  متت  ام  اًمئاد  ينأل  اًضيأ  ينبحي  فسوي  نأ 

ةلئاعلا ىلإ  هلثم  نومتني  ءارضخ  اًممع  نودتري  نيولح  لاجر  لِبق 
ةیحصلا يتلاح  ةقرب  نوعباتي  مھنإ   . جاجحلا وبأ  خیشلل  ةسدقملا 

. مھنیب ءاقبلا  يف  رمتسأ  نأ  نونمتيو  يلجأ  نم  نولھتبيو 
Cosas de  " . نابسإلا عم  هباشتلا  نم  انھ  اًریثك  مدصت  امبر 
Don Fulano ونالوف نودو  برعلا " لغش   " طبضلاب يھ   ،"Espana
". هللا ءاش  نإ   " يھ  Ojala كلذك نالُف ."  " ةملك يھ  ةیبرعلاب 

. ةینابسإلا هبشي  اضيأ  انھ  صقرلاو  اقیسوملا 
سرام 1864  10

كلتمي صخش  لك  جرخ  ءاثالثلا  ءاسم  يف   . رطفلا دیع  ناك  سمأ 
لك تمدختسا   ، ءاضفلا يف  صاصرلا  قلطي  اًسدسم  وأ  ةیقدنب 

.. تام ناضمر   " عراوشلا يف  اوفتھ  لافطألا  لكو   ، ةَّكُبَرَد لكو  ةلبط 
، دیعلل ةركبملا  ةالصلا  ىلإ  رمع  بھذ  مویلا  رجف   ،" تام ناضمر 

مھذخأ عماوجلا  مھبعوتست  ال  سانلا  نم  تاعمجت  كانھ  تناك 
مدقي ةیلاع  ةبت  ىلع  فقوو  رباقملا  نیب  ةالصلل  فسوي  خیشلا 
ةبطخلا نع  هلك  ًالجترم  اًريرقت  يل  رمع  مدق    . هتظعو هتبطخ 

ءالؤھ بھذ  نيأ   " روبقلا ىلإ  فسوي  راشأ  ةيادبلا  يف   .. يلاتلاك



ِتأي ملأ  ؟  اھونب نم  نيأ   " لاق مث  ؟ .." ةميدقلا دباعملا  نيأ  مث  ؟  موقلا
اوبجعيو اھودھاشیل  كانھ  ثثجلا  اوذخأيو  ةدیعبلا  دالبلا  نم  ءابرغلا 

نوملسملا اھيأ  نذإ  اذام   . خلإ خلإ  ؟  اھتمظع تدافأ  اذامب  ؟  اھب
يأ بلسي  نلو  لداع  هللا  اقح  ؟  عیمجلل ردقلا  يتأي  نیح  دیفیس 
اًدحأ ينثتسي  نلو  باوصلا  تلعف  اذإ  كئفاكي  فوسو  هقح  صخش 
يف الو  هترسأ  يف  الو  هصخش  يف  اًدحأ ال  اوملظت  الو  اودسفت  الف 

عشجلا نعو  لاجرلا  اھيأ  اًضعب  مكضعب  عادخ  نع  نذإ  اوفقوت   . هلام
ميدقت وأ  مایصلا  وأ  ةالصلا  وأ  ةقدصلا  هل  عفشت  كلذ  نأ  اونظت  الو 

اذإ كل  ةیفاك  يھو  نم هللا،  يتأت  معنلا   .. عماجلا مدخ  ىلإ  ايادھلا 
" اًریغص وأ  ةأرما  تاذلابو  صخش  يأ  حرجت  مل 

رمع لاق  امك  اھتدام  تناك  هذھ  نكل  ةليوط  ةبطخلا  تناك  عبطلاب 
عیمجلل ةدئاف  تاذ  ًَةظِعو  يل  تدب  امك  اًضيأ  ادج  ةیقالخأو   ، يل

. لوھ رتسكإ  يف  ریخلا  يبحم  نم  عمج  يف  ىَقلُت  نأ  قحتستو 
ىلع أفاكیس  لكو   .. مالسإلا يف  ةيربج  دجوت  ال  . Exeter Hall

. هلامعأ
ناميإلا عبطلاب   . نآرقلا لوقي  اذكھ  مھملظي هللا .." نل  رافكلا  ىتح  "
داقتعالا نم  عونلا  سفن  ىلإ  دوقي  ريدقتلاب  ةريدجلا  لامعألا  ةدئافب 

، مایصلا  ، ریخلا لعفب  درفلا  حور  صالخل  يعسلا   ، نییكیلوثاكلا نیب 
رشلا لمع   مدع  ىلع  فسوي  زیكرت  نإف  كلذلو   . خلإ  ، تابھلا

. ريدقتلا قحتسيو  قیمع 
اوفتلاو هیمدقو  هيديو  هسأر  لیبقتل  عیمجلا  عفدنا  ةبطخلا  دعب 
يبشخلا هفیسب  مھدعبي  نأ  هیلع  ناكو  بیھر  وحن  ىلع  هلوح 

كلذ دعب  ىتأ  دقل   . ةعمجلا موي  نویمسرلا  ءاملعلا  هلمحي  يذلا 
كحضو ادج  اًسمحتم  ادبو   ، ةداتعملا ةبیطلا  تاینمألا  يل  ىنمتیل 
قناعتت سانلا  لك   . اھلّمحت يتلا  ةبعرملا  تالبقلا  نم  بلقلا  نم 

. دیعلاب لافتحالا  يف  ءاقللا  دنع 
، يئاقدصأ يل  هلسرأ  يذلا  ريدتسملا "  " كعكلاب ءيلم  خبطملا 

دباعملا يف  ةھلآلل  ةقدصك  مدقي  هارن  يذلا  كعكلا  سفن  وھو 
نم ریثكلا  تدجوو  نواعملا  ىلإ  ءاسملا  يف  تبھذ   . رباقملاو



سیسق مھنیب  ًاطابقأ  اوناك  مھفصن   ، مھبایث نسحأ  يف  سانلا 
نمو  ، يدنفأ میلس  عم  ةینيد  ةشقانم  يف  لخد  میسو  باش 
نم بیطلا  كولسلاب  تمستا  ةشقانم  تناك  اھنإ  لوقأ  نأ  بيرغلا 
هوبرض اًصوصل  نإ  لاق  هتعرزم  نم  لماعب  يطبق  ءاج  مث   . نیبناجلا
ماقف تاملك  رشع  يف  ةلأسملا  يطبقلا  صخل   ، هلقح اوقرسو 

صاخشألا ىلع  ضبقلل  هعم  هدنع  نم  لاجر  لاسرإب  نواعملا 
مھبرض متي  نأو  سمشلا  قورش  دنع  مھتمكاحم  متتو  نیمھتملا 

. هودسفأ ام  حالصإ  ىلع  مھرابجإو  نیبنذم  اوناك  اذإ 
نینیع وذ  زوجع  قینأ  يركسع   ،Hay ياھ لارنجلا  سمأ  ينءاج 

نوعتمتسي يعم  نوسلجي  نیحالفلا  نم  ریثكلا  دجو   ، نيواقرز
نأ مھیلع  طغضن  مل  نیح  ادج  ءادعس  اوناكو  نیخدتلاو  ةوھقلاب 
لوخد دنع  عزف  يف  عیمجلا  فقو  نیح   . مھسفنأ اوجعزي  وأ  اوموقي 
نوملي اوؤدبو  میظعلا  رھظملا  يذ  يزیلجنإلا  اذھ  لثم 

ادج ةمرتحم  اندالب  يف  عرازملا  ةنھم  نأب  مھانربخأ   . مھدیجاجس
.. هعم ذیبنلا  اوبرشيو  اوسلجي  نأ  هیعرازم  ىلإ  بلطي  لارنجلا  نأو 
ّلبقو حالفلا - يقيدص   - زوجعلا رمع  لاق  ریتك " بیط   .. هللا ءاش  ام  "

. ریبك فطاعتب  ياھ  لارنجلل  ةیحت  هدي 
هنإ سمأ  ءاسم  میلس  لاق   ، دیكأتلاب انھ  نوبوبحم  زیلجنإلا  نحن 

،" يرغود  " اًمئاد مھدجيو  زیلجنإلا  عم  لامعأب  موقي  ام  ًابلاغ 
نییبوروألا لك  نوھبشي  الو  بانطإ  نود  ةدحاو  ةملك  باحصأ 

نوتأي نیبدؤملا  زیلجنإلا  نم  ًالیلق  نأ  ةقیقحلا  نییسنرفلا ! ةصاخو 
يھ رصمو   ، تارمعتسملا ىلإ  نوبھذي  داغوألا  امیف  انھ  ىلإ 

. ابوروأ بونج  يمرجم  اياطخ  لك  لسغ  ضوح 
" قرولا نم  ةعطق   " ىلع لصح  سردات  همسا  انھ  مرتحم  يطبق 

ىشم نأ  دعبو   ، يزیلجنإ لجرل  فحت  اھب  تعیب  اًھینج  نيرشعب 
عیطتسي فیكو  يھ  قرولا  نم  عون  يأ   . يل اھرضحأ  يزیلجنإلا 
ناملتنجلا هیلإ  لسري  ىتح  اھب  ظفتحي  نأ  هیلع  نأ  مأ  اھفرص !

يف ةبوعص  تدجوو  ةیلام  ٌةلاوح  ةقرولاف  اًریحم  رمألا  ناك  لاملا !
يف هاكرشو  زجيرب  فرصم  ىلإ  اھلسرأ  نأ  هیلع  تضرعو  اذھ  حرش 



هیلإ لسرتس  ىتم  فرعأ  ال  ينأل  اًدقن  اھیلع  لصحيو  ةرھاقلا 
. هعم اھنولسري  نیمأ  صخش  راظتنا  يف  نونوكي  امبرو   ، دوقنلا

اھديرأ ينأ  َدقتعاف  ةلاوحلا  رھظ  ىلع  همسا  بتكي  نأ  هیلإ  تبلط 
نيرشعلاب لاصيإلا  بتكي  داكو  دعب  لصت  مل  يتلا  دوقنلاب  لاصيإك 

اًصيرح نوكي  ةداع  يطبقلا   . يب قثي  وھف  يدنع  ةنامأ  نوكتل  اًھینج 
الأ ىنمتأ   . زیلجنإلا نم  ءيش  يأ  لبقي  هنكل  هبیجب  قلعتي  ام  ىلع 

. لجرلل عادخ  يأ  ةلأسملا  يف  نوكي 
وھ يقبو  لالشلا  يف  هبراق  قرغ  نیح  هنأب  زولك  رتسم  ينربخأ 
لاجر ةعبرأ  ىتأ  ةلیلق  ولو  دوقن  يأ  نود  روخصلا  ىلع  ٍراع  فصن 
يف تنك  نیح   ، هیلإ جاتحي  ءيش  يأ  هوریعیل  مھدادعتسا  اودبأو 
مث يزیلجنإ  لجر  ةمدخ  يف  رمع  لمع  يضاملا  ماعلا  ارتلجنإ 

اھارتشا ءایشأل  اًنمث  تاھینج  ةعبس  هیلعو  يزیلجنإلا  اذھ  رفاس 
اھلعفو راجتلا  لكل  عفدلل  يفكت  دوقن  رمع  عم  ناك   . راجتلا نم 
راعلا  " نيرخآلا نییبوروألا  نم  دحأ  لوقي  ىتح ال  ارس  رمألاب  ظفتحاو 
لجرلا لسرأ  ظحلا  نسح  نم   . هتلئاع ربخي  مل  هنإ  ىتح   ،" زیلجنإلل

تانامجرتلا خیش  ىلإ  تلصوو  اطلام  نم  مداق  ديرب  لوأب  دوقنلا 
. كلذ يف  ثدحتي  مل  اًضيأ  هنكل   ، اھايإ رمع  ىطعأ  هرودب  يذلا 

ةحیضفلا  . ينيد بجاوو  ريدقتلاب  اًريدج  دعي  اذھ  رشلا  ىلع  رتستلا 
ةقالع يف  حضاو  رمألاو  نیيرصملا  دنع  ةیمھأ  رثكألا  ةميرجلا  يھ 

،" َّنھل ٌسابل  متنأو  مكل  ٌساِبل  َّنُھ   " لوقي نآرقلاف   ، ةأرملاب لجرلا 
نأ امكف   ، نیفرطلل ةدحاوو  ةھباشتم  ةفعلا  لجأ  نم  دویقلاف  اذكھو 
سفن ءاسنلا  لعفت  ةفعلا  نع  جورخلا  يف  ةبوعص  نودجي  لاجرلا 

نم تائم  نود  ةأرملل  كولس  ءوس  نع  ُّطق  عمسأ  مل   . ءيشلا
وأ زوجع  وھ  امبر   .. تانبلا نم  َيراوج  اھجوز  كلمي  امبر   ، راذعألا

فینعلا بحلا   . ةئیطخلا مواقت  نأ  عیطتست  ال  وأ  هبحت  ال  وأ  ضيرم 
لجرلا ىلعو   ، ةمكحملا يف  انوماحم  لوقي  امك  هللا  ردقك  يتأي 

يف ناتسرامیبلا  يف  نآلا  ریغص  باش   . اتومي وأ  هب  ایضري  نأ  ةأرملاو 
اھل اًمداخ  ناك  ةيزیلجنإ  ةدیس  ناسل  ةوالحو  لامج  ببسب  ةرھاقلا 

ءاضق هللا. اذھ  ؟  كلذب رعشي  َّالأ  هل  ناك  فیك   .. اھبحأو



يتلا  Lady Ellenborough [45] وروبنیلإ يدیللا  نع  عمسأ  ام  اًریثك 
. قشمد يف  شیعتو   Palmyra [46] اریملابل برعلا  خیشب  تجوزت 
نأ تايزیلجنإلا  تادیسلا  نم  يناسنإ  ریغ  هنأ  نودقتعي  برعلا 
عم شیعتو  تجوزت  دق  لاوحألا  لك  يف  يھو  تبات  امبر   . اھنبنجتي
لعفت هتجوز  ىأر  اذإ  هاخأ  ربخي  نأ  نكمي  لھ  رمع  تلأس   ، اھجوز

الإو  .. ال دیكأتلاب   " لاق اھقیطي ) ال  وھ  ةظوحلم :  ) .. أطخ ءيش  يأ 
برعلا  - ءارحصلا برع  نیب  هنإ  اًضيأ  يل  لاقو   ،" يتءابعب اھرتسأ 

. مھمایخ دصقي  قيرطلا  هبعتيو  رفاسم  بعتي  نیح  نییقیقحلا -
عم مايأ  ةثالث  كانھ  هنوكرتيو  ميرحلا  ىلإ  هنولسريو  بجاو  هتفایضو 

هنكلديو ءاسنلا  هنممحت  نأ  دعب  ديري  ام  لعفي  نأب  لماك  حيرصت 
هكلِم لثم  هل  نھف  ميرحلا  نع  ثدحتي  نأ  بجي  ال  نكل   ، هنشعنيو
اذھ نولعفي  برعلا ال  نكل   ، جاوزألا هلتقي  ملكت  اذإ   . مھمارتحا بجيو 

نوفاخي الو  ءاسنلا  عم  نوُّفاج  نییبوروألا  لك  نأل   " .. اًدبأ يبوروأ  عم 
لاجرلا رثكأ  نإف  ةصقار  تبات  اذإ  مھمئارج ." نع  نوفشكيو  هللا 
بعصلا نم   . هنم كحضي  وأ  همولي  دحأ  الو  اھجوزتي  نأ  نكمي  اًمارتحا 
قالخألا دعاوق  ىري  نأ  يحیسمل  لھذم  وھ  فیك  فشتكت  نأ 

برعلا ثدحتي  فیك  عمسي  نأو  نیسنجلا  الكل  مات  زیحت  نود  قبطت 
قسف يأ  انھ   . مھئاسنل ةبعصلا  مھتلماعمو  زیلجنإلا  ةریغ  نع 

يف ثدحت  يدنفأ  میلس   . ءاسنلاو لاجرلا  ىلع  نكل   .. مارحو أطخ 
نھلھج ببسب  ءاسنلل  ریبك  لیلدت  ىلإ  لیمي  ادبو  عوضوملا  اذھ 

نأ دقتعأ   . نیيرصملا نع  طقف  ثدحتأ  يننأ  َسنت  ال   .. نھفعضو
رصمف ميرحلل  مھماظن  يف  يھ  امك  ةفلتخم  ةیكرتلا  راكفألا 

. نیملسملا لكل  ةدعاق  تسیل 

رشع يناثلا  تبسلا :
هدنع ناك  ديدج  نم  يذلا  ىفطصم  عم  ةقباسلا  ةلیللا  تیشعت 
بیبطلل بھذ  يدنفأ  میلس   ، زیلجنإلا ضعب  نھدھاشیل  تاصقارلا 

بلط  . هتلاح صیخشت  هیلإ  بلطو  لفحلا  يف  اًدوجوم  ناك  يذلا 



ردقب ءودھب  ةبعتملا  هتدعم  نع  ءيش  لك  هل  مجرتأ  نأ  َّيلإ 
تارتف يف   .. ةبنكلا ىلع  يراوج  سلجي  ناك  ةداعلاك   ، ناكمإلا
يتأت نأ  ةصقار - لضفأ  " - ةیبرغملا  " ىدان صقرلا  نیب  ةحارتسالا 
يفو انمامأ  اھیبعك  ىلع  تسلجو  يدي  تّلبق   ، انعم ثدحتتو  انیلإ 
ادج اًدیج  تثدحتو  كولسلل  ةیفارتحالا  ةجھبلا  نع  تلخت  لاحلا 

، ةأرملاب اھنم  رثكأ  لجرلاب  اًھبش  رثكأ  تدبو   ، ةعئار ةیبرع  ةغل  يفو 
وعدي وھو  مرتحم  ٍضاق  يف  هدقتعنس  يذلا  ام   . ادج ةیكذ  تدب  دقل 

! ةدیس عم  ثيدحلل  عونلا  اذھ  نم  ةاتف 
قبسألا ءاسملا  يف   ، راس ریغو  بيرغ  لمع  موي  ناك  سمأ 

اناك نیلجر  ةطساوب  كنركلا  يف  يتسیك -  - يتظفحم تقرُس 
نیب لوستي  يجطلب  يناثلاو  اًرئاط  عیبیل  دحاو   ، يلوح ناعكستي 
هلثم نورذقلاو  ىلاسكلاو  ةبيرغ  ءایشأ  وأ  ءام  عیبيو  لالطألا 
خیشل لاحلا  يف  بتك  يذلا  میلس  ىلإ  تبھذ   . عبطلاب نوریثك 

يف حابصلا  يف  اًدغ  هیلإ  نوبھاذ  اننإ  لوقیل  كنركلاب  صاخلا  دلبلا 
حابصلا يف   ، نیمھتملا ىلع  ضبقیلو  رمألا  ثحبنل  ةنماثلا  ةعاسلا 

! ةيزیلجنإلا حلاصملل  ًالثمم  انعم  ىفطصم  ءاجو  انبھذ 
هودب نم  ةعبرأ  عم  ةدبابعلا  خیش  انب  قحتلارصقألا  نم  جرخن  امنیب 
نم ًابضاغو  اًعوطتم  ناك   .. بارح مھعم  نيریثكو  ةليوطلا  مھقدانبب 
انھ ثدحت  ةرم  لوأ  اھنإ   ، اھتقرس نكمي  ةبيرغ  ةدیس  نأ  ةركف 
ذخأ تررق  يننإ  ىتح  ةریبك  تناك  نیمھتملا  برض  يف  ةبغرلاو 
كلذ نوك  صاخ  لكشب  اًشحوتم  ناك  صخش  لك   ، نیمھتملا بناج 
عم ةقیمعلا  اھتقادصب  اًدیج  ةفورعملا  ةیصخشلا  انأ  يل  ثدح 

. نیملسملا
ريدلاب هبشألاو  بناوجلا  نم  جَّیَسُملا  نادیملا  انلخد  انلصو  نیح 

يف نیسئابلا  نیلجرلا  راضحإ  متو  سلجنل  داجسلاب  شورفملاو 
ول اذام   " تلقو ُتججتحا   ، ًالعف ابرُض  امھنأ  تدجو  يبعرل   ، دویقلا
دجن ىتح  ةيرقلا  لك  برضنس   .. شلعم ".. " ؟ أطخلا نیلجرلا  متبرض 

".. اذھ فقوت  نأ  كیلعو  ثدحي  نل  اذھ   " ىفطصمل تلق   ،" كتظفحم
ىلع هنأ  ىلع  نواعملا  عم  قیسنتلاب  ىفطصم  قفتا  مث  نمو 



ةظفحملا ةمیق  يل  اعفدي  نأ  بئارخلا - سراح   - ریفخلاو دلبلا  خیش 
يل لسوتلا  نیب  ام  جاعزنا  يف  كنركلا  لھأ  ناك  امنیبو   ، اھیف امو 
دیسلل اًدیج  اًسرد  نوكیس  كلذ  نأ  يف  تركف  ثدحي  امم  قلقلاو 
تقفاوو  ، تالاحلا هذھ  لثم  يف  لضفأ  اًماظن  َعضیف   ، دلبلا خیش 

اذإ اھقوف  نویلبان "  " عفدأ نأو  اھدیعأ  نأ  دعو  عم  دوقنلا  ذخأ  ىلع 
دلبلا خیش  بطخ   . نویلبان فصنو  ةثالث  اھتايوتحمب  ةظفحملا  تداع 

مھامسو ميرحلا "  " عم ئیسلا  مھكولس  نع  اثدحتم  سانلا  يف 
. دلبلا خیش  هنوك  ىلع  اًسایق  اًرابجو  توصلا  يلاع  ناكو   ، ةیمارحلاب

ىفطصم ةكرات  ةيرقلا  يف  ةیكرت  ةدیس  ةرايزل  تبھذ  كلذ  دعب 
نم ةرشع  وأ  ةینامث  اوبرض  يفارصنا  دعب   ، ةلأسملا يفصي  مھعم 

. نیلجرلا لجأ  نم  نولسوتيو  يننوطیحي  اوناك  نيذلا  دالوألا 
نكل اًریثك  اوَذؤُي  مل  مھنأ  ىریل  يقب  برضلا  بحي  يذلا ال  ىفطصم 
نالجرلا لسرُأ  اًضيأ   ، دیعبلا ىدملا  يف  مھل  اًسرد  نوكیس  اذھ 
نالظیسو ةیناث  ةرم  دلبلا  خیش  مھبرضي  نأ  اًفوخ  انھ  نجسلا  ىلإ 

نآلا يفوخ  نكل  دیعب  دح  ىلإ  دیج  رمأ  هنإ   ، تقولا ضعبل  نجسلاب 
نالجرلا ْدِعُي  مل  اذإ  دوقنلا  عمجل  ءايربأ  سان  ىلع  طغضُي  نأ 
نالجرلا رصأ  اذإو  لاحلا  بقاري  نأ  فسوي  خیشلا  تثدح   ، ةظفحملا

اھعمج نم  ىلإ  دوقنلا  دیعأس  ةظفحملا  ادیعي  ملو  امھفقوم  ىلع 
ال  .. لجأ  .. كنركلا عماجل  ةبھ  اھحنمأس  وأ  دلبلا  خیش  مھنم 
كلذ يف  نوكیس  اھتذخأ  ول  ينأ  تركف  ينأ  مغر  اھلبقأ  نأ  عیطتسأ 

. كنركلاب ةئیسلا  لاعفألا  نم  ريذحت 
نسح صخش   - ةدبابعلا خیش  ىتأ  لزنملا  ىلإ  دوعن  امنیب 
يكحت الف  ةبیط  ةدیس  ِكنأ  فرعأ   " لاقو يراوج  بكرو  رھظملا -
اشاب لیعامسإ  انيدنفأ  اھب  عمس  اذإ   .. دلبلا اذھ  يف  ةصقلا  هذھ 
ءاجو بعر  يف  تبجعت   ،" ةيرقلا وحميو  ةشقمب  كسمي  امبرف 
خیش  .. رصم يف  دحأل  يلوقت  ال   " لاقو روفلا  ىلع  ىفطصم 
نم ریثك  اھنمث  عفدي  دق  ةلأسملا   ، اًمامت قح  ىلع  ةدبابعلا 

. نزحو بعر  يف  ينلعج  ءيش  لك   ،" ءایحألا
تيدبأ اذإو   ، ًالامِشو اًنیمي  سانلا  نوبرضیس  اوناك  كانھ  نكأ  مل  اذإ 



ىفطصم فرصت   . نیلجرلا نولتقیس  اوناك  دحأ  باقع  يف  ةبغر  يأ 
ةریبك رعاشمو   .. اًمسحو  .. اًمھف ىدبأ    دقل   ، اًمامت دیج  وحن  ىلع 
اًئیش تلعف  نوكت  نأ  كِیَلإ  وجرأ   . هنم هتعقوت  امم  رثكأ  ةیناسنإلا  نم 

ةرھاقلا يف  لصانقلا  ضعب   ، ًابسانم ایلام  ًابتار  صخي  ام  يف  هلجأل 
نم ریثك  هيدل  ىفطصم  نكل  نسحلا  كولسلا  ریغ  نومدقي  ال 
اذھ نینامثو  ةسمخ   - ةیلینلا براوقلا  لك  لجأ  نم  لمعيو  ءابعألا 
مھل ةیقیقح  ةيامحو  زیلجنإلل  دیفمو  دودح  الب  قیقر  وھو  ءاتشلا -

. خلإ  .. ةنایخلا وأ  عادخلا  مامأ 
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.. موت يزيزع 

ارول عم   ًالیمج  َّرم  ءيش  لك  نأل  يجاھتبا  كل  فصأ  نأ  عیطتسأ  ال 
نأب رمع  تربخأ  نیح  اھیف ! كرابي  انبر   .. ءاش هللا ام   . ةریغصلا كتنباو 
نأ حرتقا  ةفلطب  قزُر  دق  نیيرصملا  لوقي  امك  ايوخأ " يز   " اًقيدص
نم  . ءاوھلا يف  تاسدسملا  لك  نم  رانلا  قلطنو  انلزنم  ءيضن 

. اروُلل يتاینمأ  لمجأو  يبح  ِغلبأ  كلضف 
روازتأ  ، ةراحلا ةبیط  يف  ةملاحلا  ةایحلا  نم  عون   ، ةئداھ انھ  شیعأ 
رثكأو نسحأ  نم  ام  دح  ىلإ  ةیبرعلا  ملعتأو  يناریج  عم  ًالیلق 
ةظعو ةبطخ  مدقي  يذلا  فسوي  خیشلا  باشلا  وھو  ًابدأ  لاجرلا 
رمسألا هھجو  مسر  عیطتسأ  نأ  ىنمتأ   . رصقألا عماج  يف  ةعمجلا 
تعطتسا ول  ىتح  نكل   . ةرمسلا اھنم  لطت  ةروص   .. عئارلا قیقرلا 

يدنفأ میلس  سیلوبلا  نواعم   . اھب حمسي  نلو  ادج  نيدتم  وھف 
دقتعأ امیف  هنكل  بذھم  صخش  يضاقلاو   ، اًضيأ يل  میظع  قيدص 

ادج راح  نآلا  نيرفاسملل  وجلا   . ةرفاكلا ميرحلا  ًالیلق  رقتحي 
رھنلا لامش  ىلإ  اھقيرط  يف  نآلا  انھ  ةیقابلا  ةلیلقلا  تایبھدلاو 
. يلاس هجو  ءانثتساب  رھشأ  ةدعل  ضیبأ  اًھجو  ىرأ  نل  كلذ  دعبو 
روص نم  ةعوبطم  ةروص  ىلع  هبلق  نم  فسوي  خیشلا  كحض  دقل 

اندیسل ًالیكو  ميدقلا  مداخلا  اھعمو  رئبلا  دنع  اكیبير  نع  نوتلیھ 
يھ  ، هسأر ىلع  ةمع  نود  قمحأ  زوجع  لثم  اھمامأ  عكري  میھاربإ 
نب قحسإل  ةجوز  نوكتل  اھنع  ثحبلل  میھاربإ  هلسرأ  يتلا  ةاتفلا 
ةعئار سبالم  يف  تايرخألا  تایتفلاو  اكیبير  امنیب   ،[47] میھاربإ
ناك اذإ   " فسوي خیشلا  لاق   . ريزانخلا لثم  موطخ  لاِمجللو  ةبيرغ 
ةقیقح ودبلا  ودبي  فیك  ىریل  ماشلا  ىلإ  باھذلا  عیطتسي  ماسرلا 
تاحالفلا لثم  تایتف  اھلوحو  ارتلجنإ  يف  اًرئب  مسري  مل  اذاملف 



يزیلجنإلا دھاشملل  ایعیبط  اذھ  ودبیس  لقألا  ىلع  ؟ تايزیلجنإلا
خیشلا َدقن  ّدوب  ٍ تقفاو   ،" هتعبق علخ  اذإ  نونجمك  لیكولا  ودبي  نلو 
ةیقرشلا تاعوضوملل  ةیلایخلا  ةریثملا  روصلا  نإ   .. ينفلا فسوي 

تلصح دقل   . اًضيأ ةیلایخلا  دئاصقلا  كلذكو   ، ثبعلا نم  عون  يھ 
orientales تایقرشلا "  " وجوھ روتكیف  ناويد  نم  خسن  ىلع 

. تكحض امك  لبق  نم  يتایح  يف  اًریثك  كحضأ  مل  ينأ  دقتعأو 
لالخو  ، ءارضخ لازت  ام  نكل  ماتلا  اھمجح  يف  نآلا  بوبحلا  راجشأ 

دحأل نرج  ىلإ  باھذلا  َّيلعو  داصحلا  متیس  اًموي  رشع  ينثا 
لاقي  . انھ نم  نینثا  وأ  ًالیم  دعبت  ةيرق  يف  نیحالفلا  نم  ءاقدصألا 
اھلعف يتلا  رئاسخلا  دري  لینلا   .. تقو يأ  نم  لضفأ  نآلا  بوبحلا  نإ 
يتلا ةیقیقحلا  ةثراكلا  نإ   . لوقحلا ىلع  ضافو  اًریثك  عفترا  نیح 

- ُتعمس امك   - تأدب  ، ةرمتسم لازت  ام  يتلا  مئاھبلا  ضرمب  ترج 
ةثراكلا نم  فوخلا  نكل  دعب  اینملا  بونج  رشتنت  مل  اھنإ   ، ضفخنت

. بعرمو رمتسم 
.. اًریثك اننوھبشي  ال  سانل  ماتلا  مھفلا  ةبوعصب  ادج  اًریثك  رعشأ 
لثم ينمدصت  يتلا  ءایشألا  دحأ   . مھتفرع نمم  نيریثكلا  ينعأ 

نییبوروألا لصفت  يتلا  ةریبكلا  ةوجفلا  نوعي  ال  مھنأ  لفط 
نأ لواحن  ال  نحن   . دقتعأ لقألا  ىلع  اذكھ  وأ   ، مھنع نیملعتملا 
ظفحت يأ  فشتكأ  نأ  عیطتسأ  ال  ينكل   ، مھل انراكفأ  حرشن 
ةقالطب نوملكتي  نيذلا  مدصي  اذھ  ناك  اذإ  ام  شھدنأ   . مھدنع

يف يفطاعت  ىلإ  نوبذجني  مھنأ  دجأ   . ينم لضفأ  مھنوفرعيو 
ىرخألا رعاشملاو  ةدیقعلا  نع  نوثدحتيو  عئار  لكشب  تامزألا 

ریغ مھف   ، مارتحا لكب  مھضعبل  نوثدحتي  امك  ةيرح  يف  حوضوب 
اذھ نم  رثكأو   ، قرطلا لكب  نوعئارو  ادج  ءایكذأو  انلثم  نيربكتم 
اذھ تفشتكا  ينأل  جھتبأ  انأو  بيرغ  لكشب  لافطألاك  نوفرصتي 

. هیف ریثكلا  لقي  مل  هنأ  مغر  نیل  دراودإ  باتك  يف  عابطنالا 
قيرط نع  ينلسار  كلضف  نمف  موت  يزيزع  يل  بتكتس  َتنك  اذإ 
كنم عمسأ  نأ  ةدیعس  نوكأس   . ةرھاقلاب هاكرشو  زجرب  فرصم 

. كنعو



كانھ نكت  مل  اذإ  اًضيأ  كلذ  لعفأسو  ارتلجنإ  ىلإ  رفاستس  تیناج 
لعفأ الو  ادج  ایحص  ةحاترم  انأ  نآلا   . اھیف لمأ  الو  ةبرجتلا  نم  ةدئاف 

. قاھرإو فعضب  رعشأو  ًاطیسب  اًملأ  يناعأ   . ئفاد سقطلاو  اًئیش 
عبطلاب ریثك  دسحلا   .. ةیبطلا ةسرامملا  يف  ةعساو  ةربخ  يدل  نإ 
يئاقدصأ لكل  يتایحتو   ،" ستاو لـ" يتبحم   ، ناكم لك  يف 

هتانب ىلع  رثكأو  اًریثك  ياریكاث "  " ىلع تنزح  دقل   . نيرخآلا
. نآلا تادیحولا 

ةاواسملا نم  صاخلا  عونلا  اذھب  لعفأ  امك  عتمتستس  كنأ  دقتعأ 
انھ  ، ةیسنرفلا ةاواسملل  يقیقحلا  ضیقنلا  هنإ   .. انھ عیشي  يذلا 
دحأ ال  نكل   ، ثادحألا لك  يف  رھاظ  رثكأ  ريدقتو  ءايوقألل  میظعت 
ىلع سلجيو  يدي  ِلّبقيو  يتأي  لجرلا   ، مھمامأ صقنلاب  رعشي 
بيابلا نخدي  هنكل  مارتحالا  نم  عونك  ةداجسلا  قوف  ضرألا 

ناك ول  امك  ةيرُِحب  ةلئسألا  لأسيو  ثدحتيو  كحضيو  هتوھق  برشيو 
. ریقفلا يخأ  هنكل  ينم  لقألا  سیل  هنإ   . ةحالفلا انأو  يدنفأ  وھ 

مارتحالا رھاظم  نم  ریثكب  يننولبقتسي  يئاقدصأ  تویب  يف  مدخلا 
يف ةيرحب  نوجزتمي  مھنكل  راقوب  ءاشعلا  دنع  نوفقيو   ، ةقیمعلا
وأ تاصقار  تایتفو  اقیسوم   ، عتمي ام  لك  يف  نوكرتشيو  راوحلا 
يف ةيرحلا  اھلف   ، ةذوبنم تسیل  ةصقارلا  ىتح   . نآرقلا ةءارق 

، ءوسلا غلاب  ينيد  رمأ  اھل  روفن  وأ  راقتحا  يأ  رھظُت  نأو  َّيلإ  ثيدحلا 
ىلإ مداقلا  وأ   ، سلاجلا ّیحي  يِ راملا   . عیمجلل ةدحاو  بدألا  دعاوق 
يیحأ نیح   ، دحأل زییمت  يأ  نود  اھیف  نيدوجوملا  يیحي  ةفرغلا 
نومتھي ةیحت ال  نود  مھیلع  تررم  اذإ  نكل  نوفقي  اًضيأ  مھ  لاجرلا 

دق صخش  يأ  نإ  ةقیقح   ، رشلا نم  سیلو  عئارو  رسي  اذھ  لك   . يب
دبعلل رثكأ  نوكت  ةیقرتلا  نأل  ةدیج  تسیل  اشاب  وأ  هیب  اًدغ  نوكي 
ةفيرشلا ةقبطلاف  مث  نمو   ، يكذلا رحلا  لجرلل  تسیلو  ئیسلا 
ةقبطلا نم  هیلإ  نوعلطتي  ءيش  مھل  سیل  نيذلا  كئلوأ  مھ 

. كلذل ببسلا  مھيدل  عیمجلا  نأل  فیخي  اًئیش  لوقأ  نلو   ، مظعألا
نیلقتسملا راجتلل  يھ  ربكألا  ةقرلاو  ریبكلا  مارتحالا  نإف  يلاتلابو 

نیيرصملا ماكحأل  ًالیلق  زیلجنإلا  شھدنیس   . ةموكحلا نع  اًریثك 



مھنكل ماع  لكشب  اننوبحيو  انتنامأو  انقدصل  نوبجعي  مھنإ   ، مھیلع
ةقيرطل نومدصُي  مھنإ   .. ءاسنلل مھتلماعم  ىلع  لاجرلا  نومولي 

نأ نودقتعيو  مھنیب  امیف  ميرحلا  نع  يزیلجنإلا  لجرلا  مالك 
لكشب ءاسنللو  تاجوزلل  هتلماعم  يف  قیقر  ریغو  بعص  يزیلجنإلا 
دقتعي يرصملاو  ریبك  لكشب  تالوبقم  تايزیلجنإلا  ميرحلا  نإ   . ماع
يلاسل اًضرع  تیقلت  دقل   ، ةيزیلجنإ ةاتفب  جوزت  اذإ  دیعس  لجر  هنأ 
رایتخا يف  اھتيرح  نأ  اًحرتقم  هنبال  انھ  يسیئرلا  لجرلا  نم 

نم رثكأ  بناجألا  ریثأت  نأ  دقتعأ   . يعیبط رمأ  اھتاداعو  اھتدیقع 
رھظي كارتألا  دنع   . كارتألل هنم  نیيرصملل  عفان  نم  رثكأو  يقیقح 
نويرصم ءابطألاو  نیسدنھملا  لك  نكل   .. ًالثم مھبایث  يف  رثكأ  كلذ 

امنیب ایلمع  اًئیش  ملعتي  يكرت  دجوي  . ال  اًضيأ ادج  ةدیج  تایصخشو 
زیلجنإلا لبق  نم  نیمدخَتسملا  مدخلاو   حایسلا - ءالدأ   - تانامجرتلا

اھنوقحتسي امإ   .. هتنامأ نم  يتأي  صخشلل  ریبكلا  ريدقتلا  نأ  اوملعت 
قافرب ةنراقملاب   . اھنوقحتسي مھنم  نوریثكلاو   ، اھنوقحتسي امإو ال 
سانلا ءالؤھ  فقي   .. ابوروأ يف  نيدایملا  يف  نیبودنملا  وأ  ةحایسلا 

نمو  ، كرحتیس براقلا  نأب  ينربخي  ينءاج  رمع   . ىلعأ ةجرد  يف 
. كیف كرابو هللا   ، ءاقللا ىلإ  .. مث
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نأ سانلا  ىلع  نأ  يف  ركفأ  ًانایحأ   ، يتاباطخب كرورسب  ةدیعس 
يل ةلمم  تسیل  اھنإ   ، ةیقرشلا ةایحلل  عساولا  للملا  سفنتت 
مھيدل سیل  نيذلا  لاجرلا  اھلمحتي  فیك  نكل   ، ةیلوضف ةدھاشمك 

. شھدم رمأ  هنولعفي ! ٌءيش 
نبا  ، ادج قیقر  هنإ   .. كنركلا يف  ایكرت  ًالجر  لباقأل  سمأ  تبھذ 
كلتمي هنإ   . هزازتباو هتوسقل  دقتعأ  امیف  لتُق  يذلا  قباسلا  ريدملا 
نیطلا نم  لزنم  يف  شیعيو   . ضرألا نم  ًالیلق - رثكأ  امبر   - نادف فلأ 
ةدحاول خأو  نیتجوز  عم  حالف  يأ  لزنم  نم  لضفأ  سیل  هنكل  ریبك 

ناك  .. ينشھدي اذھو  اًعیمج  هیحالفل  ةعرزملا  كرتي  هنإ   . امھنم
.. هانعمب ينربخي  ملو  هناونع  أرقأ  نأ  عطتسأ  مل  يكرت  باتك  هدنع 
سرف ال   ، ةلیجرانلا الإ  تقولا  لتقل  لئاسو  كانھ  نكي  مل  راصتخاب 

نیترمنتم اتناك  ناتأرملا   . اًرجضم اذھ  ُدبي  ملو   ، ءيش .. ال  ةیقدنب الو 
نكل  ، سرادملا تانبك  نافرصتت  بخصلا  يتديدشو  يترايزل 
لجرلا يناطعأ   . ةدیج ةعیبط  امھل  نیتزاتمم  نیتقيدصك  ناترھاظ 

تنك ريرحلا  نم  ةعطق  نیتأرمالل  تذخأ  تنكو  ةیفوك  ناملتنجلا 
ةروص ىلع  هقیلعت  لثم  لیمج  ءيش  يأ  عمست  مل  كنإ   ، اھكلمأ

". درولا يز  هللاو   .. ءاش هللا ام  ءاش هللا  ام   " .. سيروم
نحن اننوبحي  ال  مھنأب  رعشأ  اًمئاد  ؛  كارتألا مھف  عیطتسأ  ال 

نومدقیف باجعإلا ! نم  اًریثك  مھئادبإ  مغر  رسلا  يف  نییبوروألا 
ىلإ تعمتسا  دقل   . اًریثك برعلا  هلعفي  ال  امم  ةیصخش  تایحت 
يف اًموي  تايزیلجنإلا  تادیسلا  نع  ناشقانتي  رمعو  يدنفأ  میلس 
الو میلس  ةيراج  ةاتفلا  عم  ةراتسلا  فلخ  تنك  امنیب  ءاسملا 
هتركف تناكو   ، تیناج نع  ثدحتي  رمع  ناك   . امھعمسأ ينأ  نافرعي 



يحور ةایحو   " .. رخآ ٍءيش  ىلإ  جاتحي  نل  اھجوزت  يذلا  لجرلا  نأ 
دوقتو سدسملاو  ةیقدنبلا  نم  رانلا  قلطتو  يودبلاك  بكرت  اھنإ 
شھدنتو تيرفعلاك  ةربإلاب  لغتشتو  تاغل  ةدع  ثدحتتو  براقلا 

.. حورلا رسي  اھؤانغ  امنیب  ونایبلا  حیتافم  ىلع  فزعت  يھو  اھلقعل 
هللاو ؟  ىھقم يف  ةوھقلا  برش  ىلإ  اھجوز  جاتحي  كلذ  دعب  لھف 
يتدیس ىلإ  ةبسنلابو   .. تیبلا يف  هدعست  نأ  عیطتست  اھنإ 

ىلإ بھذأ  كرحتي  يبلقب  رعشأ  نیح   .. هفرعت ام  سیل  مھملاف 
يأ وأ  تابرش  وأ  بياب  ؟ .. ءيش يأ  نيديرت  لھ  اھلأسأو  ةبنكلا 

اھلأسأو يعم  ثدحتتو  اھبتك  كرتت  ىتح  ثدحتأو  ؟  رخآ ءيش 
ةمرح جوزتأ  نأ  عیطتسأو  اینغ  تنك  ول  اب  مسقأو  يبلق  دعسأو 
ينأ ىرت  تنأ   .. كولممك اھتمدخو  اھمامأ  تفقول  اھلثم  ةيزیلجنإ 
ةوالح ببسب  ىھقم  يف  ةرم  سلجأ  ملو  ةدیسلا  مداخ  طقف 

اذھ لثمب  جوزتي  يذلا  لجرلا  نأ  اذكھ  اًحیحص  سیلأ   .. اھناسل
رظني امم  رثكأ  ركفي  افقوتم  میلس  ادب  ؟"،  لام يأ  نم  ىنغأ  ةمرحلا 

.. ةلیمج تیناج  لھ  لأسو   ، رمع سامح  لك  اًمامت  قفاو  هنأ  مغر 
، اھرعشب اھتيانع  ركذو  رمق .."  " اھنأب ئداھ  دورشب  رمع  باجأ 
دنع ُتكحض  ًابيرقت  ةقدب .) ةأرملا  فصت  نأ  ةيرح  اھنإ   ) . خلإ  ، اھینیع
رطخ ال  هنأ  ادبو   ،" هلقع عتمأ   " يناري هنأ  فیك  يكحي  رمع  عامس 

. ةلمم ينوك  َّيلع 
نم ينكس  تریغ  يننإ  ىتح  ةرارحلا  يف  رمتسم  سقطلا 
لطت ىرخأ  ىلإ  يبرغلا  بونجلا  ىلع  ةلطملا  ةلیمجلا  يترجح 

لامشلا يف  ةرضخلا  نم  ببحم  دھشم  ىلع   .. ةثالث بناوج  ىلع 
بناجلا يف  اھسفن  ةفرغلا  لثم  ةریبك  ةعساو  ةفرش  اھبو  يقرشلا 
ونونسلاو شیفافخلا   . قلط ءاضف  يف  شیعأ  اذكھو   ، حوتفملا

، اھروحج نم  براقعلاو  نیباعثلا  جرخت  الأ  ىنمتأ   ، ادج ةیعامتجا 
ءامسلا نیب  جزمتل  ةیفاك  تناك  حيرلاو   .. نیسامخلا حاير  تأدب  دقل 

حلاصلا  ءاجرلا  سأر  حاير  لثم  ةبرخم  تسیل  اھنكل  ضرألاو 
لثم ةمداص  تسیل  يھف  ةرارحلا  مغرو   ، ةیقرشلا ةیبونجلا 
فك ءلم  دمحم  يل  رضحأ   . ةيردنكسإلاو ةرھاقلا  يف  نیسامخلا 



حايرلا هذھ  ليربأو ! سرام  يف  داصحلا   .. نآلا ديدجلا  حمقلا  نم 
يف ةدرطضملا  راطمألا  يھ  امك  انھ  ةرذلاو  حمقلل  ادج  ةدیج 
بكرأ امنیبو   .. ةيوق حايرلا  بھت  نیح  هایملل  ةریبك  ةرورض  . ال  ارتلجنإ
وھو ریغص  يبص  ىَّنغ  دودسلاب  ةطاحملا  ءارضخلا  لوقحلا  ربع 
ةراتخم تاملكلا  تناك   .. دلاخلا اھنحل  عم  ةیقاسلا  توص  لوح  رودي 
لامش ةیقاس  اي  يرود  يرود   " اینغم ریغصلا  يقيدص  اھددرو 

.. يرود ةیقاس  اي  يرود   .. تومي ايوبأ  امل  يب  ينتعیح  نیم  نیميو 
ال ةیقاس " اي  يرود   .. نومیللاو میسربلاو  نیتلا  ىلع  هیملا  ّبُص  يِ

. اذھ ةیقاسلا  ءانغ  نم  روعشلل  لمجأ  دجوي 
رمقلا  .. ةوھقلا برشل  يناعد  يذلا  ةدبابعلا  خیش  تیبب  تررم 
نكادلا هبابلج  يف  قینألا  رمسألا  خیشلا   ، بالخ دھشملاو  عئار 

، ءارمح ةمعو  عصان  ضیبأ  بوث  يف  رمع   ، ءاضیبلا هتمامعو 
ةحلسألا عاونأ  لك  عمو  ءاضیبلا  سبالملا  عاونأ  لك  يف  ةدبابعلاو 

ةيربلا لویملا  لكب   . خلإ  .. فویس  .. حامر  .. قدانب  .. ةفولأملا ریغ 
لافطأو ةيراعلا  مھسوؤرو  ليوطلا  دوسألا  مھرعش  عم  ةریثملا 
انلسج كانھ   .. دیبویك لثم  نودبيو  اًمامت  ةارع  دوسو  رمس  راغص 

نع تاناملتنجو  تادیسك  اًمامت  انثدحتو  ادج  نییكیتنامور  انودبو 
. ةرھاقلا يف  ءانغلا  يف  نیتسفانتم  ربكأ  ظملأ " و" ةنكاس "  " ايازم

ةایحلا قوذت  نع  هتاربخ  ضارعتسا  يف  ًابغار  ناك  خیشلا  نأ  دقتعأ 
. ةرصاعملا

نیسمخو ةسمخ  نوموصي  مھنإ   ، نودھزيو نآلا  نوموصي  طابقألا 
الو نبل  الو  ضیب  الو   ، كامسأ ال   ، موحل ال   .. ریبكلا موصلا   . اًموي
لماعت الو   ، ةریھظلا دعب  ىتح  ماعط  الو  داحآلا  مايأ  يف  تاءانثتسا 
بورشم نم  ریثك  وھ  طقف  حيرملا  ءيشلا   . ميرحلا عم  ایسنج 
مھنكل ىراكس  ٌدحأ  مھاري  ام  اًردان   . ةیمكلا ددحم  سیلو   ، قرعلا

الو ذیبنلاو  قرعلا  يل  نومدقي  اًمئاد   ، ةبعرم تایمك  نوبرشي 
يتیحیسم يف  نّوكشي  مھنأ  دقتعأ   . اھبرشأ ينأ ال  فیك  نوركفي 

لك لب   .. نییقیطاریھلا نورقتحي  مھنإ   . لینلا ءام  يلیضفتل  ةجیتنك 
نوبحي ال  امم  رثكأ  مھنوبحي  ال   . شابحألا الإ  مھریغ  نییحیسملا 



. منھج جیلخ  لوح  انتمسق  سدقلا  حورلا  ةریسم  نإ   .. نیملسملا
وھ حزمي  ذيذل  صخش   .. يطبق لزنملا  اذھ  يف  ةقيدحلا  ُلِماع 

ناكتحي الو  میظع  يھاكف  ٍّسحب  نيدلا  نع  ثيدحلا  يف  رمعو 
، لیشیم همسا  ریغص  لیمج  لجر  انھ   . اًردان الإ  نیملسملا  رومأب 

رھظأل همسر  عیطتسأ  ول  ىنمتأ   . هیینوم ویسمل  لیكوو  يطبق 
طلتخي مل  همد  نأ  دب  الف   ، ةميدقلا ةيرصملا  ةلالسلا  نم  اًجذومن 

انق ريدم  كیب  يلع  ىلإ  ثدحتیل  سمأ  انھ  ىلإ  ىتأ  دقل   . هریغب
ركذیل ًالخاد  للست  مث  نمو  وھ - عئار  قینأ  يكرت   - ينروزي ناك  يذلا 
بعت ىتح  نورخآ  هعبتو   ، يتيامح يف   .. هیلع هوبساحيو  لعف  ام 

. هبراق ىلإ  رداغو  يناويد  يف  مكاحلا  ةسلج  دقع  نم  كیب  يلع 
عم هب  لماعتلا  متي  ال  جابركلا  نأ  نودقتعي  سانلا  نأ  ىرت  اذكھو 
ىلإ اغأ  ىفطصم  بلط  يلاتلا  مویلا  يف   . يزیلجنإ دھاشم  دوجو 
ةريزجلا يف  سانلا  كرتي  نأ   ، هل ریغص  لمعب  موقي  نأ  كیب  يلع 
ةانقلا نم  ًالدب  اھیف  ةانق  رفح  يف  نولمعي  اغأ  ىفطصمب  ةصاخلا 

- ريدملا دعاسم   - رظانلا ءاج  نكل   ، انسح  .. اشابلاب ةصاخلا  ةریبكلا 
نكل  ، عبطلاب اغأ  ىفطصم  سیل   ، جابركلاب اھلك  ةريزجلا  فدھتساو 
لمعلا نم  ًالدب  ةرخس  لمعلاب  نوموقي  اوناك  نيذلا  ءارقفلا  نیحالفلا 
تلیختو ةريزجلا  ىلإ  تبھذ   . هسفن ريدملا  رمأ  ةطساوب  اشابلل 

لَُوألا دیلاوملا  لك  لتق  متو  ديدج  نم  تداع  دقو  ىسوم  ةروطسأ 
نالجر يناتأ  ثیح  بیحنلاو  خارصلاب  تالتما  يتلا  تویبلا  لك  يف 

ءاكب يف  ًاببس  تناك  يتلا  ةیمادلا  امھمادقأ  ىلع  يناعلطأو 
". اینابسإ لغش   " لثم رصم " لغش   " . اتام دق  اناك  ول  امك  امھتاجوز 
ةرتنع ةریسب  فسوي  خیشلا  ترجضأ  ةیضاملا  ةلیللا  ءاعبرألا :

، ىمظعلا ةرتنع  ةعاجش  ىلإ  ةریشم  يلالھلا  ديز  وبأ  ةریسو 
فسوي  . ةرتنع فرعت  تنأو   ، ةلبع لجأ  نم  فالآ  ةرشع  لتق  يذلا 
نراقت لھ   " بیجيو تافيدجتلا  هذھ  لثم  عم  لفسأ  ىلإ  رظني 

وأ نوعرفلا  عم  ىسوم  اندیس  تاعارص  عم  ديز  وبأو  ةرتنع  ةریس 
اندیس بحب  ةنراقملاب  ةلبعل  ةرتنع  بح  ينعي  اذامو  ؟  رافكلا

؟"، فسوي اندیس  ةیبذاجو  لامج  وأ  ؟  أبس ةكلم  سیقلبل  نامیلس 



يف تركف  انھو  نوعرفلا  عم  ىسوم  اندیس  عارص  داعأ  دقل 
ةدیقعلا نأ  فیك  تفرعو  نییحیسملا  نم  نیيدوثیملاو  نيرھطتملا 
مھقالخأ نوكت  نيذلا  كئلوأل  ةدحاو  يھ  ةیسنامورلا  ةياورلاو 

نكي مل  ىسوم  نأ  فیكو   ، لیجنإلا راكفأو  قالخأ  يھ  مھراكفأو 
يسوریموھ رصنع  انھ  اًقالمع ! ًابراحم  نكل  َسرخأ  اًرھطتم  ةرملاب 

نم ًالدب  .. هللا  هلإ هدوقي  هلثمو   ، لیخأ لثم  لطب  يبنلا   ، ةدیقعلا يف 
انیثأ ةھلإلا 

يقیقح لجرو  بحلاب  موقيو  ِمّلعيو  يلصيو  عراصي  هنإ  . Athene
نم ًالدبف   .. ةعئارلا ثادحألا  ىلإ  ةبسنلابو   ، اًدرجم اًئیش  سیلو 

ةعرجلا عم  لافطألل  لاقي  امك   - رظن نود  اھعالتباب  صخشلا  رابخإ 
- خلإ  .. نيوكتلا رفِس  عامس  دنع  انل  لاقي  امكو  ءاودلا  نم  ةئیسلا 

كشلا  . سانلا اودعسیل  اھنوكحيو  اھب  نودعسيو  اھب  نونمؤي  مھف 
وھ ام   " .. انھ ًاناسحتسا  دجي  ال  هللا  ىلع  ءيش  ةلاحتسا  يف 
كرت دقل  راصتخاب  ءيش ." لك  قلاخ  هنإ  هللا؟  ىلع  لیحتسملا 
وأ  ، ةدیقعلا ىلع  ببحملا  يكیتنامورلا  عباطلا  ام  لكشب  دمحم 
ىلع موقي  نآرقلا  نأ  مغرو   ، سانلا ءامد  يف  يرجت  اھنإ  رخآ  ىنعمب 
نأ داقتعالا  تدوعت  دقف   .. ميدقلا دھعلا  ىلع  اًسایق  حیحصلا  مھفلا 
، مھتغل نم  ًالیلق  تمھف  ىتح   ، دیعب دح  ىلإ  مھفلا  ءادلب  برعلا 
ًالیلس هدجأف  هتوخیك  نود  لصأ  نع  ثحبلا  عیطتسأ  نآلا  ينكل 

. برعلا خویش  نم  خیشل 
لفطلا عم  تبعل   ، لیمج لفط  عم  ةقینأ  ةأرما  ينتءاج  موي  يف 
ىرخأ ةرم  ةأرملا  ينتءاج   .. هسأرل نطقلا  نم  ًاليدنم  اھتیطعأو 

.. ةيدھك ةطالسلا  نم  ءيشو  نبللا  نم  لیلق  اھعمو  سمأ 
اھسفن ْتَمدقف  ُتكحض   .. رمتلا ةيونأ  مادختساب  يظحب  ينربختلو 

ناك  ، قلطم وحن  ىلع  اھب  نمؤي  هلعج  امم   ، هتلئاع نع  رمع  رابخإب 
، اھتاؤبنت يف  كش  الو  انھ  ةریھش  ةفارعو  ةرھام  ةأرما  اھنأ  اًحضاو 

نوكي نل  اھنأب  نییقرشملا - نم  يھ  يتلا   - هیینوم مادم  ْتربخأ  دقل 
نكل  .. تیبلا َلوخد  كلذ  ببسب  هیینوم  مادم  اھتعنم   ، اًدبأ لفط  اھل 

نیيرصملا نأ  ةقیقحلا   .. انھ ادج  ةيدعم  تافارخلا   . ةءوبنلا تققحت 



اذإ مھنإ  ىتح  ةريرش  ةدارإ  يأ  مامأ  ءانبج  مث  نمو  ادج  نوساسح 
نألو  ، نوضرمي مھلعجي  نأ  يفكي  اذھف  ةوقب  لجر  مھیف  قدح 
نم دتمي  نأ  دعتسم  رثاع  ظح  اًمئاد  كانھف  ةمظنم  ریغ  بئاصملا 

. ام صخش  نیع  ةقلمح  لوط 
ينھركي ال  ىتح  يتظفاح  ةقرس  نع  ثدحتأ  نأ  ينديري  ال  رمع 

نع ةرباكملا  نم  عون   . ينودسحي  .. اًنیع ينوطعيو  كنركلا  لھأ 
هراج نم  رویغ  وأ  دوسح  ریغ  ءرملا  نوكي  نأ  انھ  بدألا   ، ةیصوصخلا
سمأ بجعأ  ءاملا  يل  بلجي  يذلا  اّقسلا   . ءيش نسحأ  اذھو 
لكشب ينثدحو  ادنارفلا "  " ةیضرأ يقسي  ناك  نیح  يراوسب 
هتجوزل اھارتشا  يتلا  طارقألاو  قنعلل  دوقعلا  لك  نع  رمتسم 
نینلشب  . دیج صخش  هنإ  هنیع ! ىشخأ  َّالأ  بجي  مث  نمو   ، هتانبو

رھنلا نم  ةيدلج  بَِرق  رشع  وأ  ينامثب  موي  لك  يتأي  رھشلا  يف 
هل فعاضأ  فوس   . بذھمو دیعس  اًمئاد   .. وكشي وأ  ُّطق  لوستي  ملو 
ةفرش لفسأ  ءانفلا  يف  مانت  لبإلا  نم  ديدعلا  كانھ   . شیشقبلا
الب لیللا  لاوط  رأزتو  وغرت  اھنكل   ، ةیكز اھتحئارو  ةلیمج  اھنإ   ، يلزنم

.. ةحاس  .. ةيرصم ةعرزم  كل  مسرأ  نأ  عیطتسأ  ول  ىنمتأ   ، عاطقنا
ءوضلا وھ  همسر  دحأ  عیطتسي  ال  ام  نكل   ، ًاناعطقو  .. ًءاسن  .. ًالاجر

لثم سیل  يذلاو  ادج  نیللاو  ادج  عشملا  نامرھكلا -  - يربنعلا
نإو  ، هلثم لیمج  هنكل  باكلا  ةنيدم  يف  يساملا  سمشلا  قورش 
يف ةجرھب  كانھ  سیل  هنأ  دقتعأ   . اًجھوت لقأو  ةنوخسرثكأ  ناك 

. ایلاطيإ يف  وأ  اسنرف  بونج  يف  يتلا  لثم  رصم 
: سیمخلا

لیصاحملا ىرأل  ىرخأ  ةرم  ةريزجلا  ىلإ  رھظلا  دعب  سمأ  تبھذ 
. ىفطصم ةيرقو  رمع  عرازملا  يقيدص  تیب  يلاس  يِرُأو 

. رمقلا دوعص  ىتح  تیبلا  ىلإ  دعن  ملف  لكأن  نأ  انیلع  ناك  عبطلاب 
، ليوط  ، لیبن رھظم  هل   ، انعم ىشم  ىفطصم  وخأ  نمحرلا  دبع 

نینیعلا عمال  لیحن   ، ةداج هحمالمو  ضیبأ  هرعش   ، طیشنو لیلج 
نحن امنیب  اًدماج  ودبيو   ، هیمدق ریغ  لقن  ةلیسو  يأ  رقتحي  مالغك 
ریغ ءيش  ال   ، بذھملا ينغلا  حالفلا  زعلا " وبأ   " لثم ناك   .. يرجن



انسلج  ، ينغلا حالفلا  نع  ةركف  يأ  يطعت  ةیلیجنإلا  تایصخشلا 
خوكلا  ، تاوارضخلا نم  ةقيدح  يف  كشك  يف  اًديدج  اًنبل  انبرشو 

لك ءيضيو  لابجلا  قوف  عفتري  رمقلا  انيأرو   ، لیخنلا عرفأ  نم  قینأ 
ءوض يف  ناولألا  لك  ىرت  انھ   ، ةنیل اًسمش  ناك  ول  امك  ءيش 
ىتح وأ  باكلا  رمقك  ةعمال  نكت  مل  نإو   ، راھنلاب اھارت  امك  رمقلا 
لیللا  . ضیبأ اًءوضو  ءادوس  ًالالظ  يقلي  ثیح  سيراب  يف  تيأر  امك 
هفرعأ يذلا  يكرتلا   . روحسم راھن  نم  ملاح  عون   ، نیل قیقر  انھ 
باھذلل يناعدو  قشمد  يف  هتیبب  رخافتي  هنإ   ، انھ راص  كنركلا  نم 

مث ايروس  يف  ةلیمجلا  هتجوز  لجأ  نم  كلذكو   ، داصحلا دعب  هعم 
. انھ هتاجوز  مامأ  اھتریس  ركذأ  الأ  َّيلإ  بلط 

تس نآلا  اھنإ  ؟  وینوي يف  نوكیس  فیكف   .. نآلا ادج  راح  وجلا 
، رھظلا دنع  ةلیلظلا  يتفرغ  يف  تياھنرھف "  " ةجرد نونامثو 

تاحابصلا نكل   ، ةثلاثلا وأ  ةیناثلا  ةعاسلا  يف  ةرارح  رثكأ  نوكتسو 
اھنم ةدايزلاف  ةرارحلا  عم  يسبالم  علخأ  يننإ   . ةعتمم يسامألاو 
ملألاو يلاعس  ىفتخا  ًابيرقت  تقولا  سفن  يف   . ةلمتحم ریغ 

، ينقراف قاھرإلاب  بعرملا  روعشلا  اًضيأو  ربكأ  ةوقب  رعشأ   . ىھتنا
. رحلا اذھب  ةیح  نوكأل  ردنمالسلا  مد  يدسج  يف  دب  هنأ ال  ضرتفأ 

. نآلا اًدبأ  ءوس  يف  ودبت  الو  ریخب  يلاس 

: تبسلا
ءارمح لابجلا   . ىرخألا ةفضلا  يف  كولملا  رباقم  ىلإ  سمأ  انبھذ 

. ران يف  لكلاو   Amenti يتنمأ ضرأ  ىلإ  طبھت  سمشلاو  ةنخاس 
نیشیمود رتسم  انلباق 

يرحبلا ريدلا  دبعم  يف  شیعي  يذلا  يناملألا   Mr: Dummichen
مجرت دقل  . Belzoni ينوزلیب ةربقم  ىلإ  انلزنو  صوصنلا  مجرتي 
يننأ دقتعأو  اھلك  ةلھذم  تناك  انل  ةریثك  ءایشأ  نیشیمود  رتسم 
ربلا ةھلإ  هجو   ، يضاملا ماعلا  نم  رثكأ  موسرلا  لامجل  اًریثك  تقعُص 
يھ امنیب  رحاس   Hecate تاكیھ وأ   Athor روحتح  ، يتنمآ  ، يبرغلا



. لامجلا اذھب  طق  مسرُي  مل  توملا   ، اھتقطنم يف  كلملاب  بحرت 
الف ىتوملا - لالظ  يداو  نیب  ةقیقح   - شحومو ليوط  قيرطلا 

لامجلا ءارو  ناك  انفلخ  تویبلا  قوف  رمقلا  ءوض   . رئاط الو  ةرشح 
مھو ادج  نيرورسم  اوناك  انعم  اوؤاج  نيذلا  نويرصملا   . يقیقحلا

، ةیبرعلاب يثيدحلو  ةیناملألاب  وھام  ةيزیلجنإلاب  حرشأ  يننوعمسي 
ناك مھدحأ   . ملاعلا يف  تاغللا  لكل  ةمجرتم  تنك  اذإ  ام  ينولأس 
لھ  . ةداع اھنوقطني  امك  اكيرمأ -  - اكلیمأ نع  ةكحضم  تاياكح  هيدل 
نكل ال   " تلق ؟  كولملاب ناكملا  ىَّمسي  ىتح  ادج  ايوق  كلملا  ناك 
يقيدص  ،" نیقابلا لثم  اًكلم  نوكت  نأ  نكميو  انھ  اًكولم  اوناك  لكلا 

ءارو نم  لاومألا  اوذخأ  مھنأ  دب  الف  اًكولم  مھلك  اوناك  اذإ   " .. قفاوي مل 
. كولملا ةنھمل  ةشھدم  ةركف   ،" لاجرلا لك 

دوعي نأ  دمحأ  ریغصلا  تثدح  هجاوملا  رخآلا  ربلا  يف  انلزن  نیح 
ةعاس عبر  دعب   ، يرامح لبق  نم  رضحأ  اھیف  يتلا  ةيدعملا  ىلإ 

.. هل تلق  امك  بھذي  مل  اذامل  لیلدلا  ينلأس   . يبناج ىلإ  هتدجو 
". ؟ ةدیسلاب ينتعیس  يذلا  نم   " دمحأ لاق 

ىلإ قيرطلا  يف   . ابَعتم راص  عبطلاب   ، ينير مجح  يف  ریغص  رامحلا 
ىلع ةیحان  ىلإ  هاذخفو  يفلخ  زفقي  نأ  دمحأ  ىلإ  تبلط  تیبلا 
لبق نم  اوكحضي  مل  نیيرصملا  نأ  يف  تركف   ، نیحالفلا ةقيرط 

!. ءاش هللا امو  هللاو ! نولوقي  مھو 
جارخإ ةقيرطل  اًمودصم  ناكو  بیقنتلا  نع  فسوي  خیشلا  ثدحت 
ةقيرطك نیملسم  ریغ  مھنإ  هل  لاق  دالوألا  دحأ   . تاوایموملا

يأ يف  هلعفت  نأ  مارح  اذھ  نإ  هل  لاقو  ةدشب  هخبوف   ، راذتعالل
كشأ ينكل  كیب  تیيرام  نم  اًریثك  كلذ  اوملعت  مھنإ  لوقي   . مدآ ينب 

. نیحالفلا عم  اًمئاد  اذكھ  رمألا  نأ  يف 
يف  . بوبحلا لوصحمل  بیط  رمأ   ، يھتنت ال  ةرابج  حايرو  ناموي 
اًروث نوراتخيو  زبخلا  نوصمحي   ، داصحلل نوزھجي  ىفطصم  ةعرزم 

طقف 84  .. مویلا ةراح  تسیل  اھنإ   . نيداصحلل هوحبذیل  اًریغص 
، ةیلاعلا حيرلا  هذھ  عم  بعرم  رابغلا   ، ةدرابلا ةفرغلا  يف  تياھنرھف 
لك فاج  لصب  لكأ  يف  ةبغر  يدل   . سمشلا لزعيو  يوق  ءيش  لك 



اياقب نم  اًضيأ  اذھ   . طاشنلاو ةحصلا  لجأ  نم  نیسامخلا  لالخ  موي 
ىرأ وأ  كارأ  نأ  نود  ىضم  ليوطلا  تقولا  نم  مك   . ءامدقلا نیيرصملا 
نكل  ، ضبقني يبلقبو  نزحلاب  رعشأ   نایحألا  ضعب  يف  لافطألا !
ةبكار اًریثك  تیقب   . ىوقأو لضفأ  انأف   ، كلذ لك  لوقأ  نأ  اًدیج  سیل 

. يضاملا ءاسملا  اًریثك  تدعصو 



-40-
نودروچ فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ 

ليربأ 1864  6  - رصقألا
.. بیبحلا كِیَلأ 

اًضيأو  ، نیموي ذنم  سرام  نم  رشاعلا  يف  بوتكملا  كباطخ  تیقلت 
لصف انھ  ىقبأ  نأب  اًریثك  ينحصني   ، كیب نایكیكھ  نم  ًاباطخ 
ةرارحلا ةجرد  نإف  اًرخؤم  تبتك  ذنم   . يضرم رخبتي "  " ىتح فیصلا 

عم تياھنرھف  ةجرد  ىلإ 80  نیب 70  نآلا  نحنو  تفخ  دق  ةیلاعلا 
الو ادج  راح  وھ  الف   .. عئار سقط   .. لینلا ىلعأ  ةيوق  ةیلامش  حاير 
ىرأل سيردلا  ةقطنم  ىلإ  تجرخ  ریخألا  ءاسملا   . تقو يأ  يف  رتاف 
عم كانھ  تیشعت   . حمقلا بوبح  صلختست  يھو  ةمخضلا  ناریثلا 

نيداصحلا تيأرو  ضیبو  بئار  نبلو  ةيوشم  ٍةرذب  نمحرلا  دبع 
ماق يذلا  لمعلل  اًقفو  حمقلا  نم  ةرص  مھنم  لك   ، مھروجأ نوذخأي 

ةرشبلا يوذ  نیقیشرلا  ةارعلا  فاصنأ   . ادج ًاببحم  اًدھشم  ناك   . هب
لعج امم  ریثك  ىلع  لصح  مھضعب   ، ررصلاب نولمحم  ءارمسلا 
هبشأ ةارع  راغصلاو   ، هلمح يف  مھندعاسي  مھتاجوز  وأ  مھتاھمأ 
ةریغصلا مھررصب  نيرخافتم  نوشمي  اًمامت  ةارعلا  دالوألا   ، ءابظلاب

-. اصمحم وأ  رضخأ  هنولكأي  بوبحلا  نم  عون   - صمحلا وأ  حمقلا  نم 
مھنم ٍّلك  نم  ةیمك  ىلع  مھل  ءاملا  رضحي  يذلا  يقاسلا  لصح 
ةیمكو هایملا  نم  ةغرافلا  ةبرقلا  هعمو  هرامح  تیبلا  ىلإ  َقاسو 

" كُكُش  " سانلا ءالؤھ  لكل  قلح  يذلا  قالحلا   . حمقلا نم  ةریبك 
مھتقيرطب جھتبم  دیعس  دحاو  لكو  هتاقحتسم  ىلع  لصح 

، نیشحوتمو نیبخاص  لاجرلا  لعجتل  ةریب  دجوت  ال  انھ   . ةبذھملا
لاجرلا  .. هروصتت نأ  نكمي  يذلا  ةعور  رثكألا  يوعرلا  رظنملا  داصحلا 

ةعاس فصن  باسحب  ًةینامث   ، راھنلا يف  تاعاس  عبس  نولمعي 
مھف  ، لیللا يف  ةیفاضإ  ىرخأ  تاعاس  عبسو   ، ماعطللو ةحارلل 

.. لمعلا ىلإ  نودوعي  مث  الیلق  نومانيو  ءاشعلل  مھتویب  ىلإ  نودوعي 



جرونلا ناریث  دوقي  يذلا  لجرلا  ىلاسكلا ! نويرصملا  مھ  ءالؤھ 
ىلع سوردملا  حمقلا  نم  رجألا  نم  فصنو  ةرم  ىلع  لصحیف 

، صمحلاو سدعلا  داصح  متي  حمقلا  لثمو   . لیللاو راھنلاب  هلمع 
بصق مث   ، ةيرصملا ةرذلاو  ةیماشلا  ةرذلا   .. ةرذلا نم  نیعون  ىرنس 
اًدیج نولكأي  نكل  ةوقب  نولمعي  سانلا   . نطقلا دعب  امیفو  ركسلا 
لاع رعس  ىلع  اولصح  دقلو   ، حمقلا نم  مھروجأ  ىلع  نولصحيو 

. ماعلا اذھ  زیمم 
.. ترج يتلا  دھاشملاو  يتظفاح  ةقرس  تمت  فیك  كتثدح 
ِّّصلل ثدحي  نأ  دوأ  اذام  ةديدع  تارم  ىفطصم  ينلأس  دقل   .. اًنسح

. لالغألاب ًالبكم  اًموي  نورشعو  دحاو  نآلا  هیلع  ىضم  يذلا 
، اًمامت لخدتأ  نأ  تضفر  ةلادعلا  نع  ةیثبعلا  ةيزیلجنإلا  يراكفأبو 

هوكرتاو نیكسم  هنإ   " لوقأ نأ  ينديري  هنأل  رمعو  انأ  اَّنحاشتو 
تنك يتلا  انأ  نكل  ایثبع  رمع  تننظ  هللا"،  ىلإ  رمألا  ضوفأسو 
تناك اذإ  اًریثك  ينفلكیس  رمألا  نأ  ىلإ  تھتنا  تاطلسلا   . ةئطخم
ِتأي ملو   ، نوناقلا جراخ  ةوسقب  ریقفلا  ناطیشلا  ةبقاعم  تمت  دق 

ةطساوب لجرلا  لاسرإ   ، تاءارجإلا ةعیبط  حرشیل  فسوي  خیشلا 
شیعیل  fazogloo ولجوزاف يف  مجانملا  ىلإ  انق  ريدم  كیب  يلع 
يوفع نیب  رایتخا  كانھ  نكي  مل   . َّيلإ ةبسنلاب  رضحتلا  جراخ  اًرمأ 

ریغ خانم  يف  ققحم  توم  ىلإ  هلاسرإ  وأ   .. هللا يف  ابح  هنع 
نأ ةوقب  اولواح  نورخآو  ىفطصم   . سانلا ءالؤھ  لثمل  لمتحم 

ثدحتأو بضغأ  نأ  اًفوخ  يعم  مالكلا  نم  فسوي  خیشلا  اوعنمي 
ينفرعي هنإ  لاق  هنكل   ، صلل ایفاك  يماقتنا  نكي  مل  اذإ  ةرھاقلا  يف 
تبھذ اًفیخم ! ناك  يعزف   .. هیلع ينعلطیل  رضحملا  رضحأو  اًدیج 
امھل تلسوتو  فسوي  خیشلا  عم  يضاقلا  ىلإو  يدنفأ  میلس  ىلإ 
رقتسا نأ  دعبو   ، ادبأ انق  ىلإ  هلاسرإ  متي  الو  لجرلا  حارس  اقلطي  نأ 
دوقنلا كنركلا  لھأ  عفدي  نأ  وھ  حیحصلا  نإ  تلق  كلذ  ىلعرمألا 

ال يننأو   ، ءابرغلا عم  ئیسلا  مھكولس  ىلع  ةمارغك  اھتدقف  يتلا 
كلذ دعب  هیطعأ  نأ  نكمي  يذلا  هسفن  لاملا  لجأ  نم  اذھ  بلطأ 

ناسحتساو قیفصت   ) ةسینكلا يفو  عماجلا  يف  رصقألا  ءارقفل 



(. عیمجلا نم  رمألل  میظع 
مسقأ نأ  لجأ  نم  ىراصنلا  ددع  مكو  نیملسملا  ددع  مك  تلأس 
فسوي خیشلا   .. مھدادعأل اًقفو  مھنیب  فصنو  تانویلبان  ةثالثلا 

، هایملا لیبسل  فصنو  نینویلبان  عماجلاو  ًانویلبان  ةسینكلا  ىدھأ 
ىلإ لاملا  لسرنس  لھ  تلق  ذئنیح   . اًضيأ اًنسحتسم  اذھ  ناكو 
اھیطعت نسحألا  شلعم .."  " مرتحم زوجع  يطبق  لاقف  ؟  فقسألا

مدق مث   . ةسینكلا ىلإ  زبخلا  لسریس  وھو  فسوي  خیشلل  اھلك 
ةمیظع ةریمأك  تفرصت  يننإ  لاقو  ةعئار  ةملك  يضاقلا  يل 
زیلجنإلا نأ  فرعي  هنإ  فسوي  خیشلا  لاقو  ىشخي هللا،  صخشكو 
رعاشم لمحأ  صاخ  لكشب  ينأو  مھبولق  يف  ةمحر  مھيدل 

نأ كل  قبس  لھ  ةیحیسم .- ةيریخ  لامعأ  لوقن  امك   - ةملسم
وھ امك  انھ  فطاعتلا   . عبطلاب ؟  لدعلل ةرادإلا  هذھ  لثمب  تعمس 

" قزأم يف   " ، نجسلا يف  ریقفلا  لجرلا  عم  نوكي  ًابلاغ   .. ادنلريأ يف 
تاسلجلاب ضفي  تاعزانملا  نم  الئاھ  اًددع  تدجو  دقل   . لوقن امك 

نيذلا نیعزانتملا  نیب  مكحیل  فسوي  خیشلا  ىعدُي  اًمئادو  ةیفرعلا 
وأ ةسمخ  ةوعد  متت  وأ   ، ءاضقلا ىلإ  نوبھذي  الو  همكحب  نوضري 

نومكحيو ةاوھلا  نیفلحملا  هبشي  ام  نونِّوكي  نیمرتحم  لاجر  ةتس 
قیقحتلا لمحتیس  ايوق  ققحملا  ناك  اذإ   .. مئارجلا يف   . رمألا يف 

متي ةریبك  ةوشر  عفدي  نأ  نكمي  نیجسلا  ناك  اذإو   ، هدحو هلك 
عم ةقستم  تناك  يفطع  راردتسا  ةلواحم   .. هحارس قالطإ 

. رصم يف  لماعتلا  نم  ىرخأ  ةقيرط  هذھو  دعاوقلا 
هشر نكمي  ال  انتیبو  ةغراف  ءاملا  رارج  لك  اندجو  مايألا  دحأ  يف 
مھرسُأ مھعم  نيذخآ  نیئاقسلا  ءافتخا  ببسب  كلذ  ناك   .. ءاملاب

ضعب ببسب  كلذ  ناك     . دحأ ملعي  ثیح ال  ىلإ  اوبھذو  مھعئاضبو 
ىلع مھوربجأ  سیلوب - لجر   - يكرت سّاوَق  مھنیبو  ذوفنلا  باحصأ 
اقسلا  .. هنولمحتي ال  صیخر  رعسب  ءانب  ةیلمعل  ءاملا  بلج 
هبتار ىلع  لصحي  نأ  نود  ىفتخا  ءاملاب  يل  يتأي  يذلا  نیكسملا 
ينكل  ، رصقألا يف  ةلماعم  ىلعأ  يھو  نینلش -  - يرھشلا
تبھذ انھ  ةعاجش  ةأرما  نأ  تعمس   .. ىرخأ ةصق  عم  تمجسنا 



ىلإ وكشتل  ةرھاقلا  ىلإ  بھذتس  اھنأب  ريدملا  تددھو  انق  ىلإ 
ذخأ دقل  ؛  يرابجإلا دینجتلل  ةلداعلا  ریغ  ةقيرطلا  هذھ  هسفن  انيدنفأ 
طسو يشمتس   . هنم اوفعُأف  ةوشر  نورخآ  عفد  امنیب  دیحولا  اھنبا 
حجنت امبرو  ريدملا  ةفاخإ  يف  تحجن  اذإ  الإ  هلك  قيرطلا  رحلا  اذھ 
ىرت تنأ   . دلبلا اذھ  يف  عاجش  سنج  نم  ةأرما  اھرابتعاب  كلذ  يف 

نوؤاقسلا  ، ىلفسلا رصم  لھأ  نم  اًربص  لقأ  ةدياعصلا  ءالؤھ  نأ 
. ريدملا هجاوت  نأ  نكمي  ةأرملاو  لمعلا  نع  اوبرضي  نأ  نكمي 

اھب دجويو  ءاثالث  لك  ماقت  اھنإ   ، انھ قوسلاب  عتمتستس  كنأ  دب  ال 
دیحولا عناصلا   . ناخدو نطقلا  نم  شامقو  َحبِّسلا  اھیف  ُعَابُتو  قالح 
ةنكادلا ةیفوصلا  انسبالم  جسننو  لزغن  انھ  نحن  يجرھاوج ! اھیف 
ّيلحو طارقألاو  ةیبھذلا  تادالقلا  نإ   . رخآ ءيش  ىلإ  جاتحن  الو 
راخدالا نیب  عمجتو  اًنمأ  راخدالا  قرط  رثكأ  اھنإ   ، اھنع ىنغ  فنألا ال 

.. دضانم  .. دعاقم  .. ّةرسأ الب  ٍتیب  لیخت  عیطتست  لھ   . ةاھابملاو
ٍناوأو رونتلا  الإ  هیف  ءيش  راصتخاب ال  ؟  نیكاكس وأ  باوكأ   .. نیجانف
مونلل ریصحلا  نم  ءيشو  ناتیبشخ  ناتقعلمو  ةيراخف  للق   ، ءامو

. نوبذھمو ءادعس  كلذك  نوشیعي  نيذلا  سانلاف  كلذ  مغرو   . هیلع
ءاشع كیلإ  مدقي  فوس  دحاو  خیبط  ءانإو  هعباصأب  وھطي  ايرصم  نإ 

ال خانملا  اذھ  يف  ةایحلا  تایناكمإ  ةطاسب  نإ   ، ةزجعم هنأك  اعئار 
نھترز يتاللا  تایكرتلا  تادیسلا   . ءرملا اھآر  اذإ  الإ  اھكاردإ  نكمي 

، ادج يب  تامرغم  نھنأ   .. كلذ ىلع  ةدايز  لیلقلا  نھيدل  كنركلا  يف 
يسبالمب مانأ  فیك  نكل   ، نھعم تیبأو  ىقبأ  نأ  ينندري  اًمئادو 

َّيلع نقفشي  نھنكل  ؟  ةیبوروألا انأو  ریصحلاب  ةشورفم  ةبنك  ىلع 
تلق ةئیس  ناسل  ةلزب   .. يدیس  . لجر الب  ينوكل  اًریثك  نشھدنيو 
ترمحاو تادیسلا  تكحض  ؛  لزنملا دیس  عیفرلا  دبع  مامأ  يجوز " "

يف َّيلإ  ةركلا  ندعأ  نھنكل  جرحلاب   ترعشو  الجخ  نھدودخ 
. ءودھب اھنلأس  يتلا  ةلئسألا  ضعبب  يننلجخأو  قئاقد 

اذإو  ، انھ ىقبأس  ةرارحلا  دزت  مل  اذإ   .. هلعف َّيلع  ام  فرعأ  ةبوعصب 
لمحتي لھ  رمع  تلأس   ، رھنلا لامش  بھذأس  اھلمحت  عطتسأ  مل 
ثيداحأو ةوھقلا  دادعإب  مرغم  باشل  لمم  لصف  هنإ   .. انھ فیصلا 



رھنلا لامش  باھذلا  هیلعف  ءاقبلا  عطتسي  مل  اذإ  كلذلو   ، ةمیمنلا
ريدأ نأ  عیطتسأ  انأف  دعب  امیف  ةیناث  ةرم  يب  قحليو  تقولا  ضعبل 
مل هنأ  اًنلعم  يدي  لَّبقو  اًمامت  ىكب   ، انھ رخآ  لجر  يعمو  يتایح 
نظ اذإ  ىقبي  نأ  عیطتسي  ال  هنأو  يعم  وھ  امك  اًدیعس  ُّطق  نكي 
نأ ةقیقح  دقتعأ  ككولمم ."  ، كمداخ ككولمم ال  انأ   " .. هديرأ ينأ ال 

. مھلھأ نوبحي  امم  رثكأ  زیلجنإلا  مھدایسأ  نوبحي  سانلا  ءالؤھ 
. تابسانملا لك  يف  يب  ریبكلا  همارغ  رھظي  اًمئاد  رمع 
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سور ةدیسلا  ىلإ 

ليربأ 1864  7 رصقألا - 
.. ةبیبحلا تیناج 

مايأ ةرشعل  ةديدش  ةرارحلا  تناك   .. ملألا نم  ةیلاخ  ریخب  ُتلز  ام 
ملحأ نكأ  ملو  اًرمتسم  داصحلا  لازي  ام   ، اًمامت ةدراب  نآلا   ، ةقباس

دبع  - يفراعم دحأ   . اھلك ةیلمعلل  بوبحملا  دھشملا  اذھ  لثمب 
لكأنو نرجلا  نحص  يف  هعم  سلجأ  امنیبو  زع .." وبأ   " وھ نمحرلا -

اقح انأ  لھ  تلءاستو  يلوح  ام  ببسب  ةریحب  ترعش  ةيوشم  ةرذ 
THE Book [48] ثوعار رفِس  يف  لایخلا  يف  ةدوجوم  طقف  مأ  ةیح 
وھ دھشملا  اذھب  لیخنلا  راجشأ  تحت  ءرملا  عتمتسي  نأ  . of ruth
ال ؛  لیصاحملا كلت  لثم  ُّطق  دھاشأ  مل   ، انھ عئار  داصحلا  ِفِیك ." "
نأ َّيلع  سانلا  نیب  ةریثك  ٌضارمأ  نكل  ناعطقلاب  ضارمأ  دجوت 
ال مث  نمو  ریبك  قلقب  رعشأ  ام  اًریثك   . ديدش زیكرتب  اھعم  لماعتأ 

يذلا ءاودلا  اھیطعأو  ةریقفلا  حاورألا  ىلإ  باھذلا  ضفر  عیطتسأ 
مجعم ىلع  يل  رثعي  مل  كیب  نایكیكھ  نأل  ةكبترم   ، هنودتقفي
دقتعأو  ، هبلط يف  ندنل  ىلإ  لسرأ  نأ  َّيلع   . ةرھاقلا يف  ةیبرعلل 
خیشلا يسردم  يرت  نأ  نیعیطتست  ول  ىنمتأ   . قحتسي رمألا  نأ 
اًمامت عرو  هنإ  ؛  هلثم اًّریخو  ًابوبحم  ایقت  ًالجر  لبق  نم  َرأ  مل   ، فسوي

هلو رظنملا  بوبحم  كلذ  قوفو  ادج  قستم   .. اًدبأ ًابصعتم  سیلو 
لجرلا اذھ  يف  ْيَرت  نأ  ریثم  رمأ  هنإ   . ةلیمج ةجھبم  ةكحض  لمجأ 
لثمو  ، ةمیظع تافارخو  مات  لھج  عم  میلعتلا  نم  عون  نم  اًجيزم 

. نوج تناسب  طابترا  هنأك  اًمامت   . قلخلا لامجو  ةیلاعلا  ةیبرتلا  هذھ 
دنع نوعمتجملا   .. ريوصتلا وأ  مسرلا  ىلع  ةرداق  نوكأ  نأ  ةوقب  ديرأ 

ءادوسلا لئادجلا  ؛  مھلك نيرحاس  اوناك  سمأ  ةدبابعلا  خیش 
خیشلاو  ، نمزلا اھیلع  افع  يتلا  ةحلسألاو  ةثرلا  ءاضیبلا  سبالملاو 
تركفو . [49] تیمالوش لثم  لیمجو  دوسأ   .. عئار هنكل  دوسأ  يز  يف 



. يلالھلا ديز  وبأو  رتنع  يف 
َّيلع ناك  اذإ  ام  اھیلأساو  وتسات  مادم  ىلإ  يمالس  يلسرأ 
يف دوعأ  مث  راحلا  وجلا  يف  رھنلا  لامش   بھذأ  مأ  انھ  ءاقبلا 

؟ يئایشأ نم  ٍضعب  كرت  َّيلع  لاح  يأ  يفو   ، مداقلا ءاتشلا 
نوكتس ةرارحلا  نأ  اًدقتعم  انھ  ىقبأ  نأب  ةوقب  نایكیكھ  ينحصن 
يعم ةقفاوتم  ودبت  ةجرد  نونامثو  ةینامث   ، لواحأس  . ةبیط

. اًریثك نسحأ  يلاعسو 
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نودروچ فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ 

ليربأ 1864  14 رصقألا - 
.. بیبحلا كِیَلأ 

دعب سرام  يف 18  بوتكملا  َكباطخ  ةظحللا  هذھ  يف  ُتلبقتسا 
انيدل ناك   . ریبكلا لتلا  يف  داطصت  تناك  يتلا  تیناج  ىلإ  لصو  نأ 

، ةدرابو ادج  ةیقن  ةيوق  ةیلامش  حاير  نآلاو   ، ةلئاھ نیسامخ  حاير 
يل ببسي  مل  اذھ  نكل  نیسامخلا  لالخ  ةجرد  ناك 92  رتمومرتلا 
بيرغ ءابو  ببسب  اًریثك  ُتلمع  ذإ  ریخب  يننأ  ظحلا  نسح  نم   ، اًملأ
ةرھاقلا نم  ءاج  يشابمیكحلا   . رصقألا ةمیكحك  ُتحبصأف  انھ  رھظ 
َيسن مث  نمو   ، ًايدعم ًءابو  كانھ  نأب  مھربخأ   ، سانلا فاخأو 

يف راھنلا  لوط  نوكأ  َّالأ  اًریثك  يناجرو  نيدلا  میلاعت  فسوي  خیشلا 
هنأ ال ةدكأتم  لب   .. رعشأ  . رطخلا انرقتحا  رمعو  يننكل   ، سانلا خاوكأ 

نوناعي سانلا  هللا"،  نم   " هنإ نانئمطاب  لاق  رمعو   ، ىودع دجوت 
نيذلا لكو   ، اوَجلاعُي مل  اذإ  مايأ  ةینامث  لالخ  نوتوميو  كاسمإلا 

تعطتسا يننأ  كلذ   ، دمحلا   . ةعرسب مھؤافش  مت  َّيلإ  اولسرُأ 
فیثكلا رحلاو  قاشلا  لمعلاو  داصحلا  هنإ   . ةریقفلا حاورألا  جلاعأ  نأ 

يتلا يھ  نولكأي  امم  - . خلإ  .. لوفلا .. حمقلا  - ةجضانلا ریغ  بوبحلاو 
ایلوصافلا اًریثك  نولكأيو  موحللا  نع  طابقألا  ماص   . ضارمألاب يتأت 

يطعأ َّالأب  ينعنقي  نأ  ىفطصم  لواح   . كيرفلاو ةطالسلاو  ءارضخلا 
الك نكل   ، مھتممس ينإ  اولوقيو  اوتومي  نأ  نم  اًفوخ  ىضرملل  ءاود 
رمع  . ةیصخشلا هتینانأ  ريربتل  طقف  اذھ  نأ  ىرن  انك  انأو  رمع  نم 
اًحِّملم لاومألا  ضعب  ىلع  لصحي  نأ  فقسألا  لواح   ، عئار دعاسم 

وأ مھل  رفغیل  عفدأ  نأ  َّيلعف  مایصلا  ياضرم  تعنم  اذإ  ينأ  ىلإ 
داحو مسجلا  لیئض  ياضرم  نم  ءارقفلا  دحأ   . مھنع تكسي 
ةنجلاب نوعتمتي  نییبوروألا  نإ  يل  لاقو  جاجدلا  ةبرُش  ضفر   ، عابطلا
لجرلل تلقو  هتكسأ  ينكل   .. بلكلاب رمع  هفصو   ، ایندلا هذھ  يف 



يیحیسم نع  نیفلتخم  ابوروأ  يیحیسم  هللا  قلخ  دقل  يخأ  اي  "
ةنج تنأ  دجت  امبرو   ، ببسلا اذھل  انم  اًدحأ  نيدُي  نل  دیكأتلابو   ، رصم
رمع ينقوط   ،" نآلا انھ  انأ  هب  عتمتسأ  امم  لضفأ  ةرخآلا  يف 
ىلع كئفاكیس  انبر  نأ  دكؤمو  ادج  ةعئار  تنأ   .. هوأ  " لاقو هعارذب 
يتلا دیلا  ِتلَّبق  ذإ  ملسملا  ةعادو  ِترھظأ  كنأل  اذھ  ككولس 

نع حفصلاو  عضاوتلا  دشنت  ةدیقع  لك  نأ  فیك  رُظنا   ،" كتعفص
يدبُت هلثم  ةیحیسم  نأ  نم  اًرورسم  نامیلس  نكي  مل   . ةءاسإلا

ال ىلفسلا  ةقبطلا  نم  طابقألا  نأ  بيرغل  هنإ   ، ناسحإلا اذھ 
، نیملسملا لثم  ةحصلا  ىلع  نوركشي هللا  وأ  نارفغلا  انل  نوبلطي 
انھ سانلا   .. قحب فیطل  مھضعبو  نویحیسم  ياضرم  رثكأ 

". رون ىلع  رون   " تسلا يننومسي 
ناك نأ  دعب   ، ةریقف ةأرمال  دیحولا  نبالا  ءافشب  ادج  ةدیعس  تنك 
وعدت مسا  يأب  ينتلأسو  يمدق  مألا  تّلبق   . فیخم لكشب  اًضيرم 

نم اذھ  نأل  نكل  رونلا "  " ينعي يمسا  نأب  اھتربخأ   .. يلجأ نم 
ةفرغلاب دوجوم  لجر  لاق   . هلامعتسا عیطتسأ  الف  هللا  ءامسأ 

" رونلا نم  رون   " لثم اًئیش  ينعي  اذھو  رونلا " رون   " كمسا نوكیس 
دبع لثم  میلس  رمأ  وھو  ءامسأ هللا  دحأ  نم  جيزم   ،" رون ىلعرون  و"
ةجوز يكسینارب  ةسیتنوكلا  ُتوجر   . خلإ  .. نمحرلا دبعو   .. هللا
ضعب يل  رضحت  نأ  لینلا  لامش  ىلإ  بھذتس  يتلا  لصنقلا 

، ءاود نم  يدنع  ام  يھتني  نیح  لعفأس  اذام  فرعأ  الف  ةيودألا 
رمعو لواحأس  نكل   .. فیك فرعأ  ال   ، عورخلا تيز  ریضحت  لواحأس 
ثثجلا انيأرو  انسإ  يف  اًضيأ  ناعطقلا  ءابو  رشتنا   ، يندعاسیس

انھ ىلإ  لصي  نأ  يعیبط   . ًالامش ةھجتم  مویلا  لوط  ةیفاط  ةقفانلا 
. ةعرسب

ليربأ دحألا 17 
ةریثك تالاح  كانھ  لازت  ام  نكل   ، ءاھتنالل هقيرط  يف  ءابولا  نأ  ادب 

.. لیلق ذنم  يدنع  انق  میكح  ناك   . هباش ام  وأ  ةدعملا  ىمح  يناعت 
. ادج دیج  لكشب  ةیسنرفلاو  ةقالطب  ةیلاطيإلا  ثدحتي  رھام  باش 



ازیب يف  ةساردلل  لسرُأ  ىلفسلا  رصم  يف  نیحالفلا  دحأ  نبا  هنا 
لكشب انیخآت   ، يجنرفإلا میلعتلاب  هتسایكو  يبرعلا  هبدأ  دقفي  ملو 
ةیماسلا يتركفو  هبعشل  يبحب  اًجھتبم  باشلا  میكحلا  ناكو  ریبك 

ىرخأ ةرم  ينروزیسو  اًضيرم  صحفي  نآلا  هنإ   ، مھئاكذ نع 
يندمي نأ  عیطتسي  ذإ ال  اًمامت  دیعس  ریغ  ناك   ، تاداشرإ ينیطعيو 

تایفشتسملا ءابطأ  نم  الإ  ةرھاقلا  جراخ  عابي  ءيش  الف   ، ءاودلاب
يف يلاطيإلا  بیبطلا  لعفي  امك  ارس  ةموكحلا  ءاود  نوعیبي  نيذلا 
ينراز  . كلذ لِعف  نِم  فرشأ  همسا - اذھ   - يدنفأ يلع  ناك   . طویسأ
ةعطق َّيلإ  لسرأو  سمأ  فصنو  تاعاس  ثالثل  زوجعلا  فقسألا 
يلوتسي ةسینكلل  اًعربت  لسرأ  نأ  َّيلع  َّمث  نمو  ركسلا  نم  ةریبك 

هل تلق   .. اًذیبن بلطو  ًالمث  ناك  زوجعلا   . قرعلاب ركسي  هبو  هیلع 
مدقأ مل   . ءاشعلا عم  طقف   .. راھنلا لالخ  برشن  نأ  مارح "  " دوربب

نأ َّيلع  نوطغضي  اودوعي  مل  مھو  انھ  ًابارش  ُّطق  نییحیسملل 
ةعاس ریغي  نأ  فقسألا  حرتقا   ، مھلزانم يف  نوكأ  نیح  برشأ 
كلذو  ، ءاسنلا ىلع  مرحملا  لكیھلا  ينلخدي  نأو  يلجأ  نم  ةالصلا 

لك ُتضفر   ، اًموي رشع  ةینامث  دعب  نوكتس  يتلا  ةمایقلا  ةعمج  موي 
نم لفسأ  ىلإ  رظنأو  ةسینكلا  حطس  ىلإ  بھذأس   " تلقو اذھ 
تلقف فقسألا  دي  رمع  لَّبق  يتشھدل   ،" ىرخألا ميرحلا  عم  ذفاونلا 
مداخو زوجع  لجر  هنإ   .. معن  " لاق ؟ " طبقلا لثم  هدي  لبقت  لھ  اذام ! "
هروضح  ، ایقیقح اذھ  ناكو  ةبعرم "  ةجرد  ىلإ  اًرذق  ناك  نإو  يبر 
امنیب انھ  ًابھار  نوكي  نأ  بجي  فقسألا   ، ًالیقث اینابھر  اوج  رشن 

. ةسواسقلا جوزتي 

: ليربأ نینثالا 18 
ىري نأ  لواح  فیك  ينربخیل  يدنفأ  يلع  میكحلا  مویلا  ءاج 
هل حمست  ملو  ریخب  اھنأ  تنلعأ  رسألا  لك   ، لشفو ياضرم 
لكو ةموكحلاب  ةقث  مدع  مھيدل  قامعألا  يف  مھنأ  كلذ   ، لوخدلاب
َّيلإ ةیناث  ةرم  اوؤاجو  لحر  ىتح  اورظتنا  مھلك   ، هلعفت ام 
هنإ ةریمأ  اي  يتس  اي  هللاو   " مھلك اولاقف   .. مھتفَّنع  ، مھاضرمب



كانھو انق  يف  ىفشتسملا  ىلإ  انلسري  نأ  ديريو  يشابمیكح 
انعم كتمحر  يفقوت  الو  انم  يبضغت  ال  ِكینیع  ةایحو   ، اننومِّمسي
يل مدقو   ، ریمأو ملسمو  يرصم  يدنفأ  يلع   " تلق  ،" ببسلا اذھل 
هنإ  ، ةدئاف ال  نكل   ، خلإ رثكأ .." حئاصن  ينیطعیسو  ةدیج  حئاصن 
نم ءاود  يأ  نوعلتبیس  مھنكل  اوتومي  نأ  نكميو  ةموكحلا  بیبط 

!. بیجع ءيش  رون .." ىلع  رون   " تسلا
نم رھشأ  ةثالث  رجأ  تاھینج  ةعبرأ  فسوي  خیشلا  تیطعأ 
نم كل  سِّردأ  مل   " .. اھیلع هربجأل  اًعارص  تضخو   ، ةیمویلا سوردلا 
يدنفأ يلع  عم  ناك  دقل   ، ايزمرق هنول  راصو  يتدیس .." لاملا  لجأ 
طابقألا تدجو   ، مھجلاعیل هوري  نأب  سانلا  عنقي  نأ  عطتسي  مل  هنكل 
نوربتعي مھنإ   ، ةقطارھلا لك  وحن  ةقیقحلاو  هدض  اینيد  نيزیحتم 
اننوربتعي اوناك  اذإو   ، نییقیقحلا نینمؤملا  شابحألا - عم   - مھسفنأ
ىلفسلا ةقبطلا  نع  طقف  ثدحتأ  يننإ   ، لاملا لجأ  نم  اذھف  ةوخإ 

. ادج نوفلتخي  نوملعتملا  راجتلا  دیكأتلابو   ، ةسواسقلاو
ةبلاط مویلا  انھ  تناك  مھدحأ  مأو  ناساَّمشو  ناسیسق  َّيدل 
يناعت ةسئاب  نكل  رظانلا  رستو  ادج  ةلیمج  تناك   ، ةأرمال ءاود 
لكأت نأ  دب  ال  اھنأب  اھتربخأ   ، ليوطلا مایصلا  نم  فعضلاو  نھولا 

. نینیكلا ءاود  اھتیطعأو  ةدراب  تامامح  ذخأتو  ذیبنلا  برشتو  محللا 
دقل  ، محتست وأ  لكأت  نل  نكل  نینیكلاو  ذیبنلا  ىطاعتت  فوس 
فِصن امنیب   ، مایصلا اورسك  اذإ  نوتومیس  مھنأب  فقسألا  مھربخأ 

.. ةيزیلجنإلا ًالیلق  ثدحتي  ةسواسقلا   دحأ   . هببسب ىضرم  طابقألا 
يفكي هرمأ  يھلإ ! اي   .. نكل طاشنو  ةراھمب  ةفيزم  تاكیتنأ  عنصي  هنإ 
نيریخلا ءافرشلاب  معانلا  لایتحالا  اذھ  نراقي  ملسملا  لعجیل 

دلولا  . فسوي خیشلاو  ثراولا  دبع  لثم  ءالبنلا )  ) لقعلا يقار 
بصعتلا اذھب  تومیس  ادج  ضيرملا  لیمجلا  ریغصلا  يطبقلا 

ددريو اًریثك  أدھ  نامیلس  يقيدص   . مایصلل يبغلا  ىمعألا 
ادج يكذو  ریبك  قيدص  هنإ   ، مایصلا اورسكي  نأب  ىضرملل  يتحیصن 
ام لك  نولعفي  نيذلا  مھ  ةسواسقلا  مھنإ   ، ةوخإلا لثم  رمعو  وھو 
مھنإ  .. دمحلا   ، ينيدلا بصعتلا  ىلع  ظافحلل  نوعیطتسي 



مئاھبلا نم  اًسأر  نیعبسو  ةسمخ  نأ  دمحم  عمس   . ایئزج نوحجني 
طقف لیلقلا  تام  رصقألا  يف  انھ   ، ةنعاطملا ةيرق  يف  تقفن  دق 

وھ امم  اًثبخ  لقأ  انھ  ضرملا  نأ  يدنفأ  يلع  دقتعيو  نآلا  ىتح 
ةھجتم وفطت  ثثجلا  نكل  اقحم  نوكي  نأ  وجرأ   ، ىلفسلا رصم  يف 

. مویلا لوط  رھنلا  ةحفص  ىلع  ًالامش 
درجم اھنإ  هلقت - كلضف ال  نم  نكل   - ّةرسم رثكأ  ءيش  ىلإ  دوعنل 
ىلع وأ   - حارتقا كانھ  ناك   ، ضیبألا يرعش  عم  بسانتت  ال  ةتكن 
انھ ناك  يودب -  - ادج قینأ  برع  خیش   ، يتبطخل ةلواحم - لقألا 

نیتلاحلا يف  هنأل   ، ةقلطم وأ  ةلمرأ  ُتنك  اذإ  ام  رمع  لأسو 
، نكمي ال  اذھ   " هل رمع  لاقف  نآلا - ةبطاخ   - يل ةلّالد )  ) لسریس
ةنبا اھيدلف  ةریغص  تسیل  اھنأ  بناج  ىلإ  ارتلجنإ  يف  جوز  اھلف 
لكب متھي  هنأ ال  ىلع  خیشلا  مسقأ   ،" خلإ  .. ضیبأ اھرعشو  ةجوزتم 
يننإل قالطلا  ىلع  لصحأو  يرعش  غبصأ  نأ  عیطتسأف   ، اذھ
ةميدق ةیبرع  ةریمأ  لثم  نكل   ، تایبغلا مویلا  ءاسن  لثم  تسل 

وأ اھیلع  لاجرلا  لتاقتي  ةأرما   - ديز وبأ  وأ  رتنعك  ًالجر  قحتسأو 
ينءاج  . يل اًرھم  عیطتسي  ام  لك  عفدیس  هنأو  مھسفنأ - نولتقي 
ةرايز عنمیل  اھھجاو  يتلا  تابوعصلا  نمو  ةركفلا  نم  كحضي  رمع 
مدع  ، بضغلاب يروعشل  اھبرضأس  يننأب  خیشلا  ربخأ   ،( ةلّالدلا )
مل يب  بجعملا  اذھف   .. ادج بيرغ  انھ  جاوزلا  يف  رمعلا  قراف  رابتعا 
يزيزع سانلل  كلذ  لقت  ال   ، ةدكأتم انأ   .. نیثالثلا ىلع  هُّنِس  دزت 

". هوفرع ول  سانلا  مامأ  لجخأس   " .. ادج يثبع  رمأ  هنإ   ، كِیَلأ

: ليربأ تبسلا 23 
: يتآلا ريرقتلاب  نامیلس  ينءاج   ، يشالتي ضرملا  ؛  دمحلا 

تفظن اھذخأ  يتلا  بوبحلاف  ةریمألا  ْيَمدق  ّلبقي  دمحأ  وبأ  نسح  "
ناتریغصلا ناتاتفلا   . يتدیسل ةحتافلا  أرق  دقو  تارم  تس  هتدعم 
قوحسملا أیقت  يحیسملا  غابدلا   . اتنسحت لاھسإلاب  ناتباصملا 

تخأب جوزت  يذلا  يحیسملا  خابطلا  مأ   ، رخآ بلطو  هبرش  يذلا 
امھيدل ِدّیبع  وبأ  ىفطصم  ميرح "  ." ايراتنسودلاب تبیصأ  سیسقلا 



سانلا خبوي  راجش  يف  ناك  فقسألا   . دمرلاب ناباصم  نالفط 
بھذأ نأ  َّيلع  ؛  ةكرحلا وأ  مالكلا  عیطتسي  ال  طقسو  مھمتشيو 

اغأ دیشروخ  ةيراج   . نسحأ باشلا  سامشلا  ناقري   . هترايزل
نإ نلقي  ءاسنلا   .. يكبي اھسأر  دنع  سلجي  دیشروخو   .. ةضيرم
ادج دیجو  نسح  يكرت  باش  دیشروخ   . اًضيأ اھیلإ  بھذأ  نأ  َّيلع 
هيدل نكي  مل  نامیلسو   ، ءيش لك  اذھ  هميرحل ." هتلماعم  يف 
هنإ  ، موي لك  ريرقتب  َّيلإ  يتأي  نأ  ریغ  هلعفیل  ضرألا  ىلع  ءيش 

. ةیمھأ هیطعت  اھاريو  ةمیمنلا  بحي 
قاروألا ضعبو  نیتنوفالل  ًاباتك  يل  عئاضبلا  بكرم  سير  رضحأ 
ةرھاقلا ىلإ  فسوي  خیشلا  رفاسیس   ، كیب نایكیكھ  نم  بتكلاو 

نم يلع  دمحم  اھذخأ  يتلا  يضارألا  ضعب  ةداعتسال  ةلواحم  يف 
ناك اذإ  ام  ينلأس  دقل   ، ضيوعت نود  نيدلا  ءاملع  نمو  دجاسملا 
؟ نیملسملاب لحیس  اذام  هنع ! انيدنفأ  ملكي  نأ  عیطتسي  سور 
أرقي نأ  َّيلع  َضرَع  ٍفاك  لكشب  أرقأ  نأ  عیطتسأ  ُترص  ينألو 
لكشب عقي  مل  لیبنلا  نآرقلاف   .. ةيداع ریغ  ةیلمع  اھنإ   ، يعم نآرقلا 

نم ىضرملل  ةيریخلا  يلامعأ  نكل   ، ةقطارھلا يديأ  يف  ماع 
يننأ ىلع  ًالیلد  فسوي  خیشلاو  ثراولا  دبع  مامإلا  اھآر  سانلا 
اندیس مھنع  لاق  نيذلا  نییحیسملا  كئلوأ  نم  يننأو  تيدتھا 

نوسفانتي نيذلا   ، مھيدل ّربكت  نيذلا ال  كئلوأ   ." مالسلا هیلع  دمحم 
مھل هللا  فعاضیس  نيذلا  كئلوأ   ، ریخلا لمع  ىلع  مھضعب  عم 

". ءازجلا
داقتعاف  ، ينيد نع  لوحتلا  هب  داري  ایعجر  اًریكفت  اذھ  سیلو 

. تائیسلا نبھذي  تانسحلا  نأ  وھ  دئاسلا  نیملسملا 
دنع ةمایقلا  ةعمج  ةریبكلا .." ةعمجلا   " يھ ةمداقلا  ةعمجلا 

بھذأس مث  نمو  راھنلاب  نيدوجوم  نونوكیس  ةسواسقلاو   ، طبقلا
ریبكلا دیعلا  نوكیس  مداقلا  يرمقلا  رھشلا   . ةسینكلا ىلإ 

، قحسإ وأ  لیعامسإ  لجأ  نم  ةیحضألا  ىركذ   - نیملسملل
اًفورخ رمع  حبذي  فوسو  امھيأ - ةقیقح  ىلإ  اولصي  مل  نوسرادلاف 
يطبق  . تاداعلا يھ  امك  ریغصلا  هلفط  لجأ  نم  ًةیحضأ  ءارقفلل 



يف شیعت  يتلا  ةیطبقلا  ةلئاعلا  ىلإ  يمتني  عبرأ  وذ  بلك  بصعتم 
هنأب يفتكي  الو   ، داح ثبخ  يف  ينھركي  ةحاسلل  ىرخألا  ةفضلا 
ئفطأ نأ  دعب  ىتح  لیللا  لاوط  يوعیف  مویلا  لاوط  ينم  بيرق 

ام توملاب  هیلع  توعد   ، ريرسلا قوف  يناري  نأ  عیطتسي  الو  راونألا 
نم ءاج  هدیس  نبا  لیشیم   . هلامتحا وأ  هبرض  نكمي  ال  ماد 
نع اًفیخم  ًءاصحإ  مدق   ، هیینوم ویسم  لیكو  وھ  ثیح  ةنعاطملا 
نم ةرشع  ىلإ  ةینامث  نم   ، ناعطقلاو لاجرلا  نیب  كانھ  ضرملا 
أوسأ يف  مویلا  يف  ةعبرأ  طقف  انيدل  انھو   ، موي لك  نوتومي  سانلا 
هیینوم  . دقتعأ امك  ىلإ 2000  لصو  مھددع  ناكس  نیب  تالاحلا 

ملو يحصلا - رجحلا   - ةنیتناراكلا يف  امھیسفن  اعضو  هتجوزو 
نأ ىفطصم  يل  دارأ  امك  امھتیب  نم  بارتقالاب  صخش  يأل  احمسي 
، ةنعاطملا يف  تتام  دق  مئاھبلا  نم  اسأر  نوسمخو  ةئام   . لعفأ

ناعطق تمت  مل  اًریخأ  نكلو  تتام  لوجعلا  نم  لیلق  طقف  انھ 
ينأ يف  تركف  ةقیقح   . ديدج نم  ءاحصأ  اوراص  سانلاو  ةجضان 
ةلوجرب رمع  َفَّرصتو  فوخ  يأ  رھظأ  نأ  نود  تامدخلا  ضعب  تمدق 

امك " - وتروبازابلا  " لھ يل  فشكت  نأ  نكمي  لھ   .. ةرملاب  . ةلماك
نوكت نأ  نكمي  ؟  ةیناطيربلا ةيامحلا  نمضت  ةقرو  انھ - هیلع  نوقلطي 

نأ  .. ریبكلا رمع  حومطل  عوضوملا  وھ  اذھ  نإ  ؟  ارتلجنإ يف  ةيامح 
اًربجم نوكي  نأ  نم  نامألاب  رعشيو  زیلجنإلل  نكمي  ام  لكب  يمتني 

وأ ةقيرط  يأب  هلمع  نكمي  اذھ  ناك  اذإ   ، كارتألا ةمدخ  ىلع 
هتنامأل هیلإ  اھدرأ  ةمدخ  لك  قحتسي  رمع  نأل  ُهْلَعفا  ةطاسو 
نوكي نأ   ، مارح اذھ  نأب  هسأر  وشحي  نأ  لواح  ضعبلا   . هصالخإو
راشتسا هنكل   ، انل اًصلخم  نوكي  نأو  ةقطارھلا  نحن  انب  اًمرغم 

، يعم بیطلا  هكولسل  دعب  امیف  ریخلاب  هدعو  يذلا  فسوي  خیشلا 
" نیمأ لجار   " هنأ اھیلإ  فاضأو  ةدیج  ةتكنك  اھب  ينربخأ  يذلاو 

ينوك شھدنت  ال   . نیمألا يبنلا  بقل  يھ  يتلا  ةنامألل  دجملاو 
ال ةلادعلا   ، ةقيرط يأب  يئاقدصأ  ةمدخ  ىلإ  ةیسفن  ةجاح  يف 
.. ةدحاو ةدعاق  انھو   ،" دیحولا كذالم   " يھ ابوروأو  قرشلا  يف  ومنت 
هل ىنمتيو  ریبكلا " يدیس   " ْيَدي ّلبقي  رمع   . ءاقدصألا نم  عدخُت  الأ 



يتلا ةریغصلا  ةدیسلاو  راغصلا  دایسألا  هدالوأل  ةمالسلا  نسحأ 
يف كیب " ردنكسإ   " دي ِلّبقأ  ال  اًضيأ  تنك  اذإ  ام  ينلأسي   ، اھمدخي
يدیس مامأ  ربكتأ   " مأ هل  ميرحك  لعفأ  نأ  َّيلع  بجي  امك  يباطخ 

اذإ كلذ  لعفأس  هل  تلق   ،" نھآر يتاللا  تادیسلا  ضعب  لثم 
يبوث فرط  ىلإ  عفدناف   ، هل قرولا "  " ىلع لصح  كیب " ردنكسإ  "

عم لماعتلا  يف  ةقيرطلا  هذھ  ىلع  بدأب  تضرتعاو   ، هلبقي حارو 
. ةأرملا

مدصو ةیبوروألا  ةأرملا  رمأ  يف  اًمامت  اًریحتم  ناك  فسوي  خیشلا 
نأ هتربخأ   ، نھدنع ةرھاظلا  جوزلا  مارتحا  ىلإ  ةجاحلل  ًالیلق 
نأ فیك  تحرشو  انعانق  وھ  انلاجر  انل  همدقي  يذلا  رھاظلا  مارتحالا 
رمع مدق   . ایلعلا دیلا  انیطعي  نوناقلا  نأ  لیختي  هنإ   ، يحطس قرافلا 
صنلا فسوي  ذخأ  حماستلا ."  " نع تناك   .. سمألا ةبطخ  نع  اًريرقت 
اًفقوم نوذخأي  الو  مھسفنأك  مھتوخإ  نوبحي  نيذلا  كئلوأ   " لئاقلا

ادب نكل  مالكلاو  ةروسلا  تیسن   ،" لثملاب ةلماعملا  نوكت  لب  مھنم 
ةوخإ اونوك  لاجرلا  اھيأ   " نلعأو ةرشابم  عوضوملا  يف  لخد  هنأ 
لاعفألا ىلإ  عیمجلا  رظني  نأ  يف  بغرو   ،" طقف نیملسملل  سیل 

هلك ملعلا  ذإ    ) ، ئطاخلا مھناميإ  ىلإ  سیلو  نيرخآلل  ةبیطلا 
مھنم اًصقن  لاح  يأب  اودھاش  اذإو  بولقلا .) يف  ام  ملعي  هدحو  وھو 
رفغتسأ  " لوقلا ىلإ  جاتحي  لضافلا  لجرلا  نأ  اوركذتي  نأ  مھیلعف 

. مویلا يف  تارم  عبس  هللا "
مھمدخل مھمالك  ٍذؤمو  ٍراس  ریغ  وھ  فیك  زیلجنإلا  فرعي  نأ  ىنمتأ 

مث هلاؤس  متي  نأ  ئیس  رمأ  هنأ  فیك  يل  رمع  فشك   . نيدلا نع 
نأ ديرأ  ال   " .. اًئیش لوقي  الو  هیتفش  قلغي  وأ  كحضي  يزیلجنإلا  ىري 
نأ هیلعف  ينيد  نع  ثدحتي  نأ  دارأ  اذإ  هنكل  اًدبأ  هنيد  نع  ثدحتأ 

نیلوقت ءایشأب  كربخأ  نیح  يتدیس  اي  ِتنأ   ، اًضيأ هنيد  نع  ثدحتي 
، كلقع يف  ةئیس  وأ  ةدیج  وأ  ةفلتخم  اھنإ  وأ  انيدل  اھسفن  اھنإ 
الب ركفي  نمك  يرھظت  نأ  تسیلو  ةحیحصلا  ةقيرطلا  يھ  هذھو 

". ةالابم
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: ليربأ تبسلا 30 

نأ يف  تركف  ةكيرألا  ىلع  ةملاح  سلجأ  امنیب  ءاثالثلا  ءاسم  يف 
نأ هیلع  تضرع   .. وفدإ ىلإ  ٍةیبھد  يف  هدحو  بھذیس  روليات  رثرآ 
عم ةلیف  دبعم  دھاشیل  ناوسأ  ىلإ  بھذیس  هنإ  لاق   .. اًضيأ بھذأ 
لجأ نم  هسير  عم  ةقفص  دقعنل  ىفطصم  ىلإ  انبھذف  ءاقدصأ 
ءاعبرألا موي  ءاسم  تكرحت   . انسإ يف  انھ  نحن  مث  نمو   ، كلذ

رتمومرتلا 110 يف  ةرارحلا  تناك  سمأ   . قيرطلا يف  ناموي  انمامأو 
. مویلا لاوط  بكرملا  يف  ظقیلا  دیحولا  صخشلا  تنكو   ، تياھنرھف

بھذ  ، حطسلا ىلع  براقلا  يف  ّيمدق  دنع  وھطلا  دعب  رمع  ددمت 
لك مان   ، يلاس تلعف  كلذكو  ةنیباكلا  يف  ريرسلا  ىلإ  ءودھب  رثرآ 
ناكف  .. يئامرب نئاكك  وھطلاب  رمع  ماق   ، حطسلا ىلع  مقاطلا 
اَعََمل ةعشملا  ةرارحلا  عم  راھنلا  ءودھ   . ىرخأو ةبجو  نیب  محتسي 
يتلا ةنشخلا  ةیبونلا  براوقلاو   ، لئاسلا ريدصقلا  لثم  رھنلا  ىلع 
ىلع هایملل  توص  نود  ًائداھ  باسني  يذلا  رھنلا  لامش  كرحتت 
ددمتن امنیب  ءاوھ  ةمسن  ال   ، ةبیھَم ةقیقحو  ةعئار  تناك  اھبناوج 
اًضفخنم اًمئاد  سیل  لینلا  رھن   . ئطاشلل ةیلاعلا  بناوجلا  تحت 
اننوربتعي سانلا   ، يضاملا ماعلا  افلتخم  هدھشم  ناك  دقو  اذكھ 

، كلذب عتمتسأ  ينكل   .. ويام رھش  يف  ناوسأ  ىلإ  انباھذل  نیناجم 
اھتكراش يتلا  نازحألاو  ضارمألا  لك  ىسنأ  نأ  ًةقیقح  ديرأو 
فسوي خیشلا  نأب  ينربخأ  ىفطصم  ىلإ  تبھذ  نیح   . ينتكراشو
ًاباصم ءاج  فسوي  خیشلا  نكل   ، رفاسأ نل  نذإ  تلقف  ضيرم 
ًالیمج اًریبعت  دھاشأ  ملو  تلق  امب  ىفطصم  هربخأ   ، طقف عادصلاب 

!".. تس اي  هيإ   " فسوي هب  لاق  يذلا  كلذ  لثم  يناسنإ  ٍهجو  ىلع 
لاقو َّيلإ  فسوي  َتَفتلاف  ينركشي  نأ  هیلإ  بلطو  ىفطصم  كحض 

هللا"، ِكظفحیلف   ، ركش ىلإ  يتخأ  جاتحت  ال   " ضفخنم توصب 
ًةیجنرفإ وعدي  ءاملعلا  نم  دحاوو   ،" فيرَش بـ" ٌةحرفو  ةلوھذم 

َّيلع اھضرعو  يعم  تبعل  ةلیمجلا  ةریغصلا  هتنبا  يتخأ !" بـ"
كحضتس  ، دیشروخل ةیشبحلا  ةيراجلا  ُتجلاع   . سيرومل ًةجوز 



مث  . بھذلاب زرطملا  همكب  هینیع  حسميو  يتامیلعت  عیطي  هارت  تنأو 
يف ناك   .. ةضيرملا هتجوز  لجأ  نم  َّيلع  يطبقلا  سیسقلا  لبقأ 

، اًدبأ جوزتي  نأ  عیطتسي  سیسقك ال  وھف  تتام  نإ  اھنأل  ریبك  قزأم 
ذإ ةدیعس  تنكو  اًنيزح  لعفلاب  ناك   ، اھمامأ ٍلاع  توصب  حوني  ناكو 

. ءافشلل ةلثام  اھتكرت 
هاجتا يف  وفطت  ةتیملا  ناعطقلا   .. ةجعزم ةرايز  تناك  كش  نود 
اھدحو ةنعاطملا  يف  اًفلأ  نفد  هیینوم  ویسم   ، فالآلاب لامشلا 

كانھ نكي  مل  نكل  رصقألا  ةرداغم  ديرأ  نكأ  مل   ، ًالجر نیعبرأ  َدَقَفو 
وأ نانثا   . مايأ ةرشع  ذنم  تھتنا  اھرطخأو  مايأ  ةعبرأل  ةديدج  تالاح 

اھذخآل تاوارضخو  اًجزاط  اًزبخ  يل  اورضحأ  ءارقفلا  نم  ةثالث 
انلك انعم  سلجو  فسوي  خیشلا  ءاجو   ، لحرأ ينوأر  نیح  براقلاب 
ركفي هنإ  لاقف  ؟ .." اذامل  " رمع هلأس   . ادج اًنيزح  ادبو  ءاسملا  يف 
كرتأو يتحص  نسحتت  هللا - ءاش  نإ   - نیح ایندلا  نوكتس  فیك  "

؟"، يبعشو يدلب  ىلإ  هللا  ةكربب  دوعأو  رصقألا  يف  ًایلاخ  يناكم 
نم رثرآ  فرصتیس  فیك  فرعأ  . ال  ىكب ًابيرقتو  اًضيأ  اًریثك  رمع  رثأتف 
يف براقلا  رداغو  نوصاخ  مدخ  امھعم  نایسنرف  هعمو  ءاج  ذإ  اننود 

ال مداخك  سبالملا  ُّثر  رذق  قمحأ  يطبق  طایخ  هعمو   ، اجرِج
. انھ مدخلا  ةبیصم  حبصت  اذكھ   ، ةورع كیحي  نأ  ىتح  عیطتسي 
هیلإ اوبلط  رمع  بياب "  " اولعشي نأ  نم  لقأ  ًالاجر  نأب  رثرآ  ينربخأ 
يطعي هنأو   ، لقأ سیلو  ةرھاقلا  يف  رھشلا  يف  تاھینج  ةرشع 

نأش نم  للقأ  ينأب  ةقیقح  ترعش   ، تاھینج ةعبرأ  يطبقلا  همداخ 
يدي ّلبقي  اًئیش  تلق  اذإ  نكل  تاھینج  ةثالثب  لمعي  يذلا  رمع 

". مزال شم   " لوقيو
اذإ  ، ناوسأ يف  سانلا  ضعب  ىلإ  فسوي  نم  تاباطخ  يعم  ناك 
مقاطو ادج  عئار  بكرم  انيدل   . يضاقلا بلطأس  ءيش  ىلإ  ُتجتحا 
يمع نبا  نأ  رصقألا  لھأ  عمس  نیح   .. ةياغلل نوحاترمو  دیج  لمع 

ىفطصمل ىكح   ، رمع ةیكلم  نم  تحبصأ   .. يجوز هنأ  اونظ  ءاج 
رثرآ ريرس  نیب  ةنیباكلا  يف  ماني  نأ  هیلع  ناك  فیك  فسويو 
هنأ رمعل  ادج  ًابسانم  ادبو  حوضوب  ًایضرُم  ربتعي  اذھ  ناكو  يريرسو 



. بكرملا میظنتل  لِسرُأ  هرابتعاب  اذكھ  كلذ  مظن  يذلا 
يل لاق   .. ةياغلل ةشھدم  ءایشأ  ىأرو  سيوسلا  ةانق  رثرآ  ربع  دقل 
يف جاجحلا  نم  ةلیلق  ةعامج   ، اًریثك ایلعلا  رصم  هبشت  اتلدلا ال  نإ 
اًدھشم ناك   . مايأ ةرشع  ذنم  رصقألا  اورداغ  ةكم  ىلإ  مھقيرط 

ًالجر نیثالث  وحنو   ، ریمح ةسمخ   ، لامج ةثالث   .. اًرثؤمو ًالیمج 
نوقلطي مھلكو  مھفاتكأ  ىلع  ًالافطأ  نولمحي  نولیلق   ، ةأرماو
لامجلاب مايأ  ةینامث  َةلحر  ریصقلا  ىتح  ریسلاب  مھیلع   ، ديراغزلا

ولو  - مھيدل رفوتت  موي  وھ  مھتایح  يف  موي  دعسأ  نإ  نولوقي   ، ةدیجلا
. جحلل لاومألا  سفنألا - قشب 

ةریغص ةرقب  ىلع  انبراق  راوج  يكبي  ریقف  لجر  ةظحللا  هذھ  يف 
نأ بلقلا  عجوي  ءيش   ، ضرملا دض  اھدفُت  مل  ةریثك  ةبجحأب  ةنيزم 

تایتفلا ضعب   ، ءاسعتلا اھباحصأو  ةسئاب  مئاھبل  اًثثج  ىرت 
اھب نھدعو  يتلا  رئاجسلا  لجأ  نم  نآلا  براقلا  ىلإ  نیتأ  تاصقارلا 
رصقألا يف  ةصقار  لضفأ  ةیبرغملا  نھتقيدص  نع  نيرحتیلو   ، رثرآ
تانبلا تدبو  اًئیش  اھنع  فرعي  مل  رمع   . ادج ةضيرم  اھنإ  لیق  يتلا 

نأ َّيلع   . ةیشبح نھادحإ   .. اًدج ةلیمج  تناك  نھنم  لك   ، تاطبحم
رمذتت نل  كنكل  اًفلكم  نوكیس   ، ديربلاب باطخلا  اذھ  لسرأل  رداغأ 

. هنم
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ریبكلا دیعلا  ةفقو 

.. بیبحلا كِیَلأ 

رمع قلطأ   ، مالظلا لولح  لبق  ءاسملا  يف  سمأ  رصقألا  ىلإ  اندع 
انیلع لبقأف  ءاضفلا  يف  بیحرت  تاقلط  ةميدقلا  َكتجنبط "  " نم
نوِلّبقيو  ،" يتس اي  ةمالسلا  دمح هللا ع   " نوفتھي سانلا  نم  ریثك 

ءاج كبایغ ." يف  ریتك  انبعت  و" كحرطم .." كتیب  يف  ِكب  ًالھأ   " َّيدي
هھجو ءيضم  فسوي  خیشلاو  يل  تاباطخ  هعمو  ىفطصم 
حمقلا لوصحم  نم  زوبخم  جزاط  زبخ  هعمو  دمحم  ءاجو   ، ماستبالاب

، يدي لبقیل  ةوقب  ریغصلا  دمحأ  عفدناو  روھزلاب  نامیلسو  ديدجلا 
ياشلا برشي  سلج  يذلا  فسوي  ينربخأ  تابیحرتلا  ْتَّفخ  نیح 
نیثالثو ةعبرأ  ىفطصم  رسخ  ؛  تتام مئاھبلا  ناعطق  لك  نأب  يعم 

اًسأر نیعبرألا  رسخ  نیكسملا - عرازملا   - رمعو  ، ةثالث هل  تیقبو 
لك عیباسأ  ةتس  لالخ   .. نآلا ةبعرم  ایلعلا  رصم  يف  ةثراكلا   ، اھلك

نوريدي لاجرلاو  ریمحلاب  ةرذلا  نوُسِردي  مھنإ   .. تومتس انناعطق 
لك يف  ىَعْوَجو  لمعلا  طرف  نم  نوتوميو  ثيراحملاو  يقاوسلا 
يف  . تتام اھلكو   .. ناریثلا ىلع  دمتعت  اھلك  ةعارزلا   ، ناكم
ةعبرأ تكلھ  اشاب  میلح  ضرأ  لوح  عستلا  ىرقلاو  ةنعاطملا 
كانھ انك  نیح  ةیقاب  تناك  طقف  سوؤر  ةعبرأ   ، سأر فلأ  نورشعو 

. مايأ ةثالث  ذنم 
ادج اراح  وجلا  ناك  هللاو !  . ةلیف ةريزج  يف  نیتلیلو  نیموي  انیضمأ 
تناك اھلك  ةريزجلا  لوح  رھنلل  ةرواجملا  ةیتلزابلا  روخصلا  نإ  ىتح 
ةیفیص ةَّرَِسأ  ىلع  سيروزوأ  ةفرغ  يف  يلاسو  انأ  تمن   . قرتحت
لخدملا دنع  رمع  مان   ، ءاضفلا يف  نیفوشكم  دبعملا  حطس  ىلع 
بذھملا راحبلا  ناضمر  عم  يطبقلا  همداخو  رثرآ  بھذو   ، انتيامحل



. دبعملا حرص  يف  ءاطغ  نود  امانیل 
انَسَرَحو ادج  ةمرتحملا  ةصاخلا  هتيانع  تحت  ميرحلا  ناضمر  عضو 

دحأ هثدحي  نأ  لبق  ثدحتي  وأ  انھوجو  ىلإ  هینیع  عفري  ملو  ٍنافتب 
انبھذو ناوسأ  نم  لایمأ  ةعبس  وأ  ةتس  دعب  ىلع  الیف  ةريزج   . ُّطق
رباقملاو لالشلا  - ةيرق   - ةلیمجلا ةلالشلا  ةيرق  ربع  ریمح  ىلع 
نییبوروألا ىري  صخش  لك  ةشھد  تناك   ، ناوسأ يف  ةیماسلا 

يف ونونسلا  رئاط  لثم  انك   ، ادج ةریبك  مھروضح  مسوم  ریغ  يف 
. مھیلإ ةبسنلاب  رياني 

يسفن ىلع  تعضوف  ةرارحلا  نم  ةفرغلاب  مونلا  عطتسأ  مل 
نم هل  اي  ةلیل ! نم  اھل  اي   .. دبعملا رادج  ىلعأ  تمنو  تبھذو  ةءابع 
 - ءيش لكو   ، ابوروأ يف  رمقلا  ءوض  اھل  موجنلا  لیمج ! دھشم 

راجشأو  ، ةرارحلاب جھوتيو  توملا  لثم  نكاس  لالشلا - ءانثتساب 
ءاجو رمع  ضھن   . تقو يأ  نم  رثكأ  مالحألا  ریثتو  ةعور  رثكأ  لیخنلا 

. يكرتلا دبعلا  ةینغأ  ينغي  ذخأو  امھكلدي  حارو  َّيمدق  تحت  سلجو 
نم سیل  هنأل  كماقم " سیل  اذھف  يخأ  اي  َّيمدق  كلدت  ال   " تلق

، نيرخآلا مادقأ  وأ  ةيذحأ  سمل  رارحألا  نیملسملا  نم  يأل  ةماركلا 
ررحتي امبر  يكرتلا  دبعلا   " ددري حارو  ءانغلا  يف  رمتسا  رمع  نكل 
فیك نانحلاو  فطعلا  ةبیطلا  هلامعأ  نمث  ناك  نم  نكل  لاملاب 
محتسأ تلزنف  رجفلل  يزمرقلا  قفشلا  نم  راھنلا  رجفنا  مث   ، !" ررحُي
نھسبالم يف  ةلباقملا  ةريزجلا  ىلع  تایتفلا  تيأرو  لینلا  يف 

ةقیشر  - نھفادرأ لوح  ةيدلج  طئارش  نم  نوكتت  يتلا  ةیفیصلا 
ىلع ةرذلاب  ةءولمم  ةریبك  قابطأ  لثم  ًالالس  نلمحي  ةياغلل -
وھب ةياھن  دنع  تسلجو  تبھذ  مث   ، ةریغصلا ةقماسلا  نھسؤور 
الو ماني  ال  يذلا   " كلذ هب  تملحو   ، ایبویثإ ةیحان  علطتأ  ةدمعألا 

يتنجو میظعلا  عر  نومآ  ّلبق  ىتح   ،" سيروزوأ  .. ةلیف يف  لفَغي 
نخدأو ةوھقلاو  روطفلا  لوانتأل  دبعملا  ىلإ  ينعفدو  ةریبك  ةرارحب 

ةارع راغص  نییبون  ةثالث  انب  فدج  ءاسملا  يف  فِیكلاو ." بيابلا  "
نم فالآ  نم  عونصم  براق  يف  میظعلا  رھنلا  يف  ثالث  وأ  نیتعاسل 
يفو  ، مدق ىلع  اھنم  يأ  لوط  ديزي  يتلا ال  ةریغصلا  بشخلا  عطق 



ىرخألا ةیحانلا  ىلع  نورھظي  مث  نوفتخي  رخآو  نیح  نیب  قيرطلا 
اوؤاج نيذلا  كارتألا  دونجلاب  ةئلتمم  ناوسأ  تناك   . براقلا نم 
مل  ، بادآلل ةاعارم  يأ  نود  انھوجو  يف  اوقلمحو  انریمح  اوذخأو 
ثیح وفدإ  يف  طقف   .. باكلا وأ  وبمأ  موك  يف  ءيطاشلا  ىلإ  لزنأ 
ركس ءارش  انلواح  ثیح  انسإ  يف  اًضيأو   ، دبعملا يف  مویلا  انیضمأ 
ريدم اھلو  بصق  عرازم  اھب  انسإ  نأ  مغر  اًئیش  دجن  ملو   ، خلإ  .. غبتو
نأ انیلع  ناك   . نوديري ام  نورفاسملا  دجي  ءاتشلا  يف  طقف   . صاخ
ال سانلا   ، محفلا انعیبي  اًصخش  رمأیل  وفدإ  يف  رظانلا  ىلإ  بلطن 

هلكاش امو  لوفلا  نولكأيو  رضخأ  غبتلا  نونخديو  ركسلا  نومدختسي 
. دفنیس ًابيرقت  اننورخم  نأل  مھلثم  لعفنس  ًابيرقو 

لیمجلا لزنملا  يف  اًدیج  ءاشع  انلوانتو  ةنعاطملا  يف  انفقوت 
نع هیینوم  مادم  تكح   . ركسلا نم  ةرص  ينوطعأو  هیینوم  ةلئاعل 
اوناك ثیح  يتیب  يف  رصقألا  يف  رھشأ  ةثالثل  مھعم  لیشار  ةماقإ 
لیحرلا دنع  اھنإ  ىتح  ناكملا  لیشار  تھرك  دقل   ، نوشیعي
هنكسي يذلا  ناكملا  تنعلو   ، ضرألا ىلع  َتلََفتو  ترادتسا 

. توملا ىتح  للملاب  رعشت  تناك  ذإ  نوشحوتم 
ثحبت ةأرما  ال  هنأ  دقتعتو  اھعم  ادج  ةفطاعتم  تناك  هیینوم  مادم 
ءافرظ اوسیل  مھ  نيذلا  نیيرصملا  نیب  شیعت  نأ  نكمي  بحلا  نع 
فصن اھنأ  دقتعأو    Laventine ةیقرشم اھنإ   . ةرملاب ءاسنلا  عم 
كلذ بتكأ  انأو   ، نیملسملا هركتو  انھ  ةایحلا  هركت  نكل   ، اًضيأ ةیبرع 
ةلمج يف  نیيرصملاو  ءاسنلا  عم  فرظلا  يف  ركفأ  ذإ  كحضأ  نآلا 
ًابولغم ریصحلا  ىلع  ماني  يذلا  فسوي  يخأ  يف  قلمحأو  ةدحاو 

اذھ نإ  ، ریبكلا دیعلا  ةفقوك  مویلا  مایصلابو  بھت  يتلا  مومسلا  حيرب 
، فصنو رتمومرتلا 95  يف  ةرارحلا  ةجرد  ؛  ةيرقلا يف  ناكم  دربأ  وھ 
ءاج  .. ةملظملا ةلاصلا  يف  اًحابص  رشع  ةيداحلا  ةعاسلا  يف   .. نآلا
يقب نارخآلا  رداغ  نیحو   ، يترايزل اًعم  فسويو  نواعملاو  يضاقلا 

انأ  ، اھتفرغ يف  مانت  يلاسو  رمملا  يف  ماني  رمع   .. مانیل ددمتو  وھ 
علطتي مویلا  لاوط  كرحتي  رثرآ   . ةبعرم مومسلا  حيرف  مانأ  يدحو ال 
عیطتسأ ال   ، اًقلطم ةرارحلا  يناعي  الو   ، مسريو دھاشملا  ىلإ 



. ّيمدق ّحرقت  لامرلاف  نآلا  يشملا 

: ويام ءاثالثلا 17 
رمملا يف  تمن  ةیضاملا  ةلیللاو   ، ةبعرم مومسلا  حير  تناك  سمأ 
ةریھظلا يف  تقلطنا  ةیلامشلا  حايرلا  مویلا   ، ادج اراح  ناكو 

دجلا  . سولجلا ةفرغ  يف  لازت 102  ام  ةرارحلا  نأ  مغر  انیلإ  تلصوو 
دعاسم هنإ   ، ةوھقلاو غبتلا  لجأ  نم  يدنع  مویلا  ءاج  زوجعلا  ربكألا 

ىلإ تربانوب  دونج  كرحتي  نأ  لبق  ربكألا  هنبا  ِدلُوو   [50] ينوزلیب
قبل ثدحتمو  ةماقلا  لدتعمو  ادج  قینأ  هنإ   ، مايأ ةعبسب  رصقألا 

وھ  ، ينوزلب مادم  نع  ينثدحيو  ةميدقلا  ةنمزألا  ركذتي  طقف  هنكل 
، دمحأ يریغص  دجل  دج  لثمو  هلزنم  سراح  دمحمل  دج  لثم 

ينیمسي  ، هب ينتعتل  ةكسامتم  زوجع  ةأرماب  هوجوز  هدافحأ 
.. دجك هییحن  نحنو  ىفطصمب  رمع  يمسيو  يتدیفح " يتدیس  "

. رظنملا میظعل  هنإ   ، همسرأ ول  ىنمتأ 
نأ َّيلع   ، رشاعلا هلفط   .. زوجعلا ىفطصمل  لفط  َِدلُو  سمأ 
رثرآ براق  ىلإ  بھذأس  اھدعبو   ، هب حرفلا  هل  ىنمتأو  بھذأ 
مقاطو دیج  براق  انيدل   .. ةفیقس يل  نوزھجي  ةراحبلا   . محتسأو
ينغي ينغملا -  - يطاعلاب هنوداني  دمحم  همسا  لجرو   ، رھام
نوئداھ نوزاتمم  لاجر  لكلاو  ةمیظع  ةجھبب  رعشأو   ، لیمج لكشب 

، رورغمو رذق   ، ةنالسك ةمیھب  لثم  مداخ  رثرآل  ناك  طقف   ، نوعیطمو
نیینانویلا عم  تاقالعلاو  نییلاطيإلا  عم  كاكتحالاب  دسف  يطبق 

ةبیطلاو ربصلل  بجعتأ   ، يحیسم هنأل  ادج  اًمیظع  هسفن  دقتعيو 
. لجرلا اذھ  ةسرطغ  لمحتيو  رمع  اھب  لمعي  يتلا 

يل ةمیخ  هبش  لاجرلا  ماقأ   . ناوسأ يف  عیظف  راجش  ثدح 
اذھب ناضمر  كسمأ   . براقلا حطس  نم  بناج  ىلع  محتسأل 
لھ  .. بلك اي    " هل لاق   .. هقنخي داكو  اھیلإ  للستي  داكي  وھو  يطبقلا 
دقفو اھتمرح .."! كاھتنا  كل  قحي  ةیحیسم  ةأرما  نأ  ىرتو  رفاك  تنأ 

نوملسم اي   " .. ةراحبلا لكو  زوجعلا  ّسيرلا  ىدانو  هباصعأ  رمع 
يتلا هینیعب  ةلیبنلا  ةدیسلا  سند  ذإ  هسأر  عطقأ  نأ  ًابجاو  سیلأ 



هنعلف  ،" هلعفأ امدعب  كلذ  يل  رفغیس  نإ هللا  ؟  ريزنخلا ينیع  هبشت 
ئطاشلا ىلع  هوكرتي  نأب  اوددھو  رفاكو  ريزنخ  هنأل  عیمجلا 

لاقو اًرثأتم  يمامأ  رمع  دھنت   ، ةلیبن ةمرح  مامأ  ریقحلا  هكولسل 
يمسا كولي  نأ  يسويراكم "  " عیطتسي فیكف  همأ  لثم  هل  يننإ 
ينكل برُض  هنأ  وكشي  نأ  يطبقلا  لواح  كلذ  دعب  رذقلا ! همف  يف 
مھفأ ينأل  هناسل  كسمي  نأ  لضفألا  نم  هنأ  هل  ترشأ 

. ریثكلا هفلكیس  اذھو  .. نیيرصملا
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ِنتسوأ ةدیسلا  ىلإ 

ويام 1864  23 رصقألا - 
.. ةبیبحلا يمأ 

ىلإ رداغ  يذلا  روليات  رثرآ  عم  ًاباطخ  ِكیلإ  لسرأ  نأ  ديرأ  تنك 
ىلإ ةیبغ  ينم  تلعج  مومسلا  حاير  نكل   ، سمأ حابص  ةرھاقلا 
يتباتك يف  تأدب  مث  نمو   ، كِیَلأل ًاباطخ  تیھنأ  ةبوعصب  يننأ  ةجرد 

. انھ مسوملا  بئاجع  دیعأل  مویلا  باطخل 
يف وأ  ةمیخلا  يف  مویلا  يضقأل  ىفطصم  ةريزج  ىلإ  تبھذ  دقل 
كانھ هماقأ  يذلا  لیخنلا  عورفو  ةرذلا  ناقیس  نم  عونصملا  خوكلا 
بحاص يناعد و" دقل   . ةلبرغلاو سيردلا  مايأ  هیف  ىقبي  نأ  لجأ  نم 
ئداھ رطم   ، مویلا لاوط  رطم   . ةلحرلا هذھ  ىلإ  نواعملا  ةداعسلا "
ُتبلج دقل   " تلقو تكحض   ، ءارحصلا لك  بطریل  يفكي  نكل  فیفخ 
بضغ   " ًالئاق هسأر   زھ  نواعملا  نكل  يعم " يزیلجنإلا  سقطلا 
انضعب انیلست  كلذ  مغرو   ،" فیخم رمأ  فیصلا  يف  رطملا  هللا،  نم 
ميركلا نآرقلا  لتریل  ًالیمج  اًریغص  ایبص  ىفطصم  ىدانو   ، ضعبلا عم 
خيرات  " نارمع لآ  ةروس  يبصلا  راتخا  يتلماجملو   ، انعاتمإل
ةنرجلا فارشأ  نم  میسو  لجر  ءاج   . ةعئار ةدوجب  اھلترو  حیسملا "

" بيابلا  " تدعبأ ينأل  اًرورسم  ناك   .. انب قحتلاو  قالخألا  لیمج 
لالخ نخدت  نأ  اًدبأ  ًابسانم  سیل   - نمحرلا دبع  يل  هرضحأ  يذلا 
ينأب هتربخأو  مارتحالا  اذھ  ىلع  ينركشو  هتوالت - وأ  نآرقلا  ةءارق 

؟ انأ لعفأ  اذاملف   ، يلصأ امنیب  وأ  ةسینكلا  يف  نخدي  نل  هنأ  فرعأ 
ام وھو  مھنيدب  راتھتسالا  انم  نوعقوتي  اًمئاد  مھنأ  دجأ  نأ  ينقياضي 

. اننيدب هنولعفي  ال 
يذلا رمع  يقيدص  نباو   ، اًحالف ناك  نآرقلا  أرق  يذلا  ریغصلا  دلولا 
لبقي اًمئاد  ناك  امك  ًایضارو  اًمستبم  ءاج  هنكل   ، هیشاوم لك  دقف 

 - نآرقلا نم  ةیناثلا  ةروسلا  نواعملا  أرق  كلذ  دعب   . ينمدخيو يدي 



نم دحأ  َّالأ  يل  نیبت   .. شعترم میخر  لیترت  يف  ةرقبلا - ةروس 
.. كانھو انھ  تاملك  ةدع  ءانثتساب  نیتروسلا  نم  ايأ  مھف  نيرضاحلا 
نأ دقتعأ   ، ةمجرتلا أرقأ  امدنع  انأ  همھفأ  نأ  نكمي  امم  رثكأ  سیل 

ةینیتاللا ةغللا  برق  نم  رثكأ  ةعئاشلا  ةغللا  ىلإ  برقأ  نآرقلا  ةغل 
رمعو نواعملاو  ىفطصمو  انأ  انسلج  كلذ  دعب   . ةیلاطيإلا ىلإ 
نأضلا حئارش  نم  ًابیط  ءادغ  انلوانتو  ءادغلا  ةینیص  لوح  يلاسو 

، محللا عم  اًدیج  ةخوبطملا  ةیخولملاو  ةیمابلا  لثم  رَضُخلاو  رویطلاو 
لكؤي كلذ  لك   ، خیطبو رایخو  بیبزلاو  قدنبلاب  ةیشمشمو    ، زرأو

. زرألل ةقعلملا  امنیب  هقوف  رضخألا  نومیللا  رصعُيو  عباصألاب  وأ  زبخلاب 
! هللاو  " نواعملا فتھو   .. ادج ءافرظ  نكن  مل  نإ  ادج  نیحرم  انك 

تاميرحلا ةبحصب  عاتمتسالابو  مھتاداعب  نوظوظحم  زیلجنإلا 
يھ هذھ   " شیشحلا قوف  مئانلا  رمع  لاقف   ،" تاعئارلا تاملعتملا 
ةنجلا يھ  هذھ   .. نسحلا هجولاو  ءاملاو  ةرضخلا   ، برعلا ةداعس 
شیعي نأ  ةرھاقلا  نبال  فیك  بـ" نواعملا  هعم  حزم   ،" برعلا دنع 

!". حالفلا ةایح 
ُتأدب نیح   [51] ثوعار ةاتفلا  يف  ركفأو  حمقلا  ماوكأ  ىلإ  رظنأ  تنك 
ثدحتت تناك  يتلا  تاملكلا  سفنب  ثدحتت  ةيرصملا  هافشلا  عمسأ 

ثیح  .. يمأ عبتأ   " .. ىضم ماع  فلأ  نم  رثكأ  ذنم  ةيرصملا  ةاتفلا  اھب 
ءيش الو  يلھأ  اھلھأ   ، بھذأ بھذت  ثیحو   ، رقتسأ رقتست 

". بابحألا قِّرفم  ریغ  اننیب  قرفیس 
ىلع  .. رمع ةمامع  ةمق  تّلبق  ينكل  ملكتأ  نأ  عطتسأ  مل  ةقیقح 

اي اًریخ  هللا  كازج   " ًالئاق قدصب  نواعملا  هكرابو   ، ةیبرعلا ةقيرطلا 
امتنأو  ، كتفرش يھو  سانلا  مامأ  اًریثك  ةدیسلا  تفرش  دقل   ، ينب
رمسلا لامعلا  لاقو   ،" صالخإلاو ةقرلل  لاثمو  مداخلاو  دیسلل  لاثم 
ركشلاو  ، حیحص اذھ   .. اقح  " انم ًابيرق  ضرألا  ىلع  نوددمتي  نيذلا 

نأ ُّطق  عقوتأ  مل   ،" عئارلا كولسلا  يوذ  سانلا  ءالؤھ  دوجو  ىلع   

زیلجنإلا نم  ديدعلا  ركفي  نأ  نكمي   ،[Naomi[52 يموعان   لثم  رعشأ 
، ثبع نم  رثكأ  ثوعار  تاملكل  رمع  نم  يروعش  اللا  راركتلا  نأ  يف 



دلبلا اذھ  قرطو  ةایح  عم  مات  ماجسنا  يف  تناك  َّيلإ  ةبسنلاب  نكل 
ال نیح  ةیفطاعلا  رعاشملاو  ةقرلاب  نیئلتمملا  سانلا  ءالؤھو 
، مھلاعفأ تيأر  دقلف  ًالجد  الو  ءارھ  سیل  اذھ   . نیقوحسم نونوكي 

اوسیل مھنأ  نویبوروألا  دقتعي  ةمیظع  تالماجم  نومدختسي  مھنألو 
. تایلكش طقف  اھنإ   ، عادخلا ينعت  ال  تالماجملا  نكل  نیصلخم 

نورھاظتيو لیجنإلل  ةلیمجلا  ةفطاعلا  نع  زیلجنإلا  ثدحتي  اذامل 
اھسفن ةایحلا  نوريو  انھنوتأي  نیحو   .. اًریثك اھب   نورعشي  مھنأب 

! اھنم نورخسي  مھمامأ 

: ءاثالثلا
وحن يف  يتلا  ةاتفلا  دمحم  ةجوز   .. نآلا ةیلئاع  ةكرعم  انيدل 
اھمأ تیب  ىلإ  ریبكلا  دیعلا  يف  بھذت  نأ  تدارأ  ةرشع  ةنماثلا 
يف هكرتت  الأ  دمحم  اھربخأ   ، اھرئافض َّكفتو  اھسأر  اھل  لسغتل 
اھرعش صقب  تماقف  كلذ  اھل  لعفتل  ةأرما  ىلإ  لسرتو  مویلا  اذھ 
ةملك يھ   - هنع اھھجو  يفخت  نأ  دمحم  اھل  لاق  لاعفناب   ، هلك
كلذ ذنم   ، اھیبأ تیب  ىلإ  بھذتو  اھلفط  ذخأت  نأو  قالطلا - يواست 
ًابئتكم خبطملا  نم  جرخيو  لخديو  ءانفلا  يف  يشمي  وھو  تقولا 
لفطو خبطي  رمع  تدجوف  خبطملا  تلخد  حابصلا  اذھ   .. اًتماصو

.. باجأ  ، ُتلءاست ؟ " اذھ ام  ؟  اذامل  " .. اًّركس هیطعيو  هيدي  نیب  ریغص 
نیحو دمحم  لفطب  يتأي  يك  دمحأ  تلسرأ   .. اًئیش يلوقت  .. ال  هوأ "

، ریثكلا لوق  عیطتسأ  هعم  ثيدحلا  ءانثأو   ، هاریس انھ  دمحم  يتأي 
هذھ لعفتس  اذامو   ، ميرحلا عم  ًابیط  نوكي  نأ  لجرلا  ىلع  فیكو 
برجي نأ  ديري  رمع  راصتخاب   ،" اھیبأ دنع  ةریغصلا  ةنیكسملا  ةاتفلا 

اذھ تبتك  نأ  دعب   ، ةكرعملا ءافطإو  حلاصتلا  يف  هتیسامولبد 
ةینایبصب كحضي  رمعو  ئداھ  ضفخنم  توصب  ملكتي  دمحم  تعمس 

. هابأو لفطلا  ىرأل  تبھذو   ، تمص مث 
ةعساولا ةمتاقلا  هسبالم  يف  دمحم   ، لیمج رظنم  يخبطمل  ناك 
ریغصلا هھجوب  لفطلا  عم  ضرألا  ىلع  اًمئان  ددمتي   ، ءاضیب ةمعو 
هدودخ قوف  لحكلاب  ةخطلملا  ةریغصلا  هنوفجب  بحاشلا  ادج 



رمع أكتا   ، هدلاو ْيَعارذ  نیب  لفطلا   .. ةعرسب نانثالا  مان   ، ءارمسلا
دنع حوتفم  ضیبأ  صیمقب  ةیلزنملا  هسبالمب  ریبكلا  نرفلا  ىلع 
رمحألا شوبرطلا  عم   ، هیتبكر ىلإ  لصي  ضیبأ  لاورسو  ةبقرلا 
هینیعب امھلمأتي   ، میكحلا ةمامعب  طیحت  ءارفصلا  ءارمحلا  ةیفوكلاو 
رصمو ایلعلا  رصم  نیب  اًعئار  اًضقانت  ناباشلا  عنص   .. ادج نیتقیقرلا 
لیحن  ، ةوھقلاك رمسأ   .. يقیقح يرصم  جذومن  دمحم   ، ىلفسلا

ناتریغصلا هانیع   ، نیمدقلاو نيدیلا  قینأ   ، ةداح هحمالم   ، ليزھو
قینأ يرصم  درجم  سیل   ، اياوزلا قستم  همف   ، ناتقارب ناتجھوتم 

، ميدقلا جاعلا  وأ  بشخلا  نول  يف  رمع   . ادج ةزیمتم  ةیصخش  لب 
هنقذ  ، ناتئلتمم هاتفش   ، رقبلا نویعك  ناتعساو  هانیع   ، بحاش
نانیعلا  ، اًمامت يرصم  نكل  ایجنز  سیل   ، ریصق هفنأ   ، ئلتمم
رعشو  ، ىثنألا بجاوح  لثم  براشلا   ، نیبناجلا ىلع  ناتعستم 
ةكرحلا يف  قیشر  نكل   ، ةلیمج تسیل  هامدقو  هادي   ، دعجم دوسأ 
يصلاخ نیيرصملا  ىلع  اًسایق  ادج  لامجلا  لیلق   ، حمالملا يفو 
ًةقیقح هنإ   . ریبعتلا يف  ةوالح  رثكأ  نكل  انھ  نوعیشي  نيذلا  مدلا 

نویبوروألا شھدنیس  مك   . ميرحلا عم  يقیقح  سرافو  تانبلا  وخأ 
هنإ ميرحلل ! مھتلماعم  نع  ةیقیقحلا  رمع  ةركف  نوعمسي  نیح 
نأ كیلع   ، روھمجلل ةشھ  ةعلس  اھلعجو  هتجوز  قلط  ايزیلجنإ  ركذي 
ٌریبك ٌراقتحا   .. انھ  ، زازئمشا يف  ضرألا  ىلع  قصبي  وھو  هارت 

. قالطلا َراع  ضوعي  لاملاف ال 

: ةعمجلا
ُدقفأو  ، لیمج دربو  ةیقرش  حاير   ، ديدج نم  لضفأ  سقط  انيدل  راص 
خیشلا  ، مومسلا حاير  ةقنخ  يل  هَْتبلج  يذلا  لسكلاو  لاعسلا 

ىلع َابھذ  دقو  يضاقلا  هعمو  انق  نم  اًدئاع  اوت  ءاج  فسوي 
انبئاقح ضعب  ذخأ  دقل   .. ةینوناقلا لامعألا  ضعب  لجأ  نم  امھيرامح 
ضعبو ركسلا  نم  ةلیلق  ةیمك  انیلإ  رضحأو  رمع  بلط  ىلع  ءانب 
تناك  [53] جندلیف تاياور  يف   ثدحي  ام  كلذ  َسیلأ   . ناخدلاو زرألا 
فصتنم يف  صوق  دجسم  يف  امان  مث  نمو  نیمویل  امھتلحر 



. قيرطلا
فیكو نامیلس  نبا  لفطلا  يردجلا  باصأ  فیك  فسوي  تربخأ 

اذھ میعطت  متي  نأ  ُتحرتقا  نیح  هللا " نِم   " اذھ نإ  دمحم  لاق 
.. ٍتیب ءانب  ديرت  نیح   .. لجر اي   " هل لاقو  فسوي  هادان   ، اًروف لفطلا 
نم ءانبلا  نإ  لوقتو  ضرألا  ىلع  ةموك  يف  راجحألاب  يقلت  لھ 
هوعدت مث  هللا  كحنم  نیتللا  كيديو  كخم  مدختست  كنأ  مأ  ؟  هللا
عیطتست ام  ىصقأ  لذبا  تالاحلا  لك  يف  ؟  كلمع يف  كرابي  نأ 

!". هل ةياھنلا  نأل   . هللا نم  اذھ  لق  مث  لئاسولاو  ةفرعملا  نم 
لثم لوسكلا   ، يحیسمو ملسم  نیب  انھ  قراف  كانھ  سیل 
وأ نِم هللا "  " لوقي يطبق - رخآلاو  ملسم  امھدحأ   - نامیلسو دمحم 
وھ يقیقحلا  ملسملا  بھذم  نكل   ، هلعفت لكاوتلا  نم  لكش  يأ 
اذام جئاتنلا  يف  ركفت  الو  عیطتست  ام  لك  لَعفا   " فسوي هلاق  ام 
يف  . دیج ٌبھذم   .. ةنكمم لاعفأ  نم  بجي  ام  لك  ُلَعفأ  نوكتس .."
وأ قالخأ  نیب  عیفرلا  قرافلا  فاشتكا  يف  اًدج  ةریحتم  انأ  ةقیقحلا 
ةدماج تادقتعم  تدعبتسا  اذإ   ، ملسملاو يحیسملا  داقتعا 

نأ لواحي  دحأ  ال   ، انھ ًةقیقح  هب  رعشت  اھنم  ادج  لیلقف  ةنیعم 
ملسملا نیب  ىوقتلل  وأ  قالخألل  نیفلتخم  نيرایعم  قبطي 

سیلو نوفلتخملا  مھ  برغلا  لھأو  قرشلا  لھأ   . يطبقلاو
ألمأ نأ  عیطتسأ  فالتخالا  كلذ  نعو   ، يحیسملاو ملسملا 
امبر ؟  سكعلا مأ   .. امھالك ؟  لضفأ مھ  لھ  ؟  أوسأ مھ  لھ  ! تادلجم

نوفطاعتم مھو  قرشلا  لھأ  عم  ةفطاعتم  ينأل  ةھيزن  نوكأ  ال 
نكأ مل  نإ  مھلئاضف  عم  ةميرك "  " نوكأ نأ  ىلإ  ةلایمو  يعم 
لك نيرت   . ةربخلا ميدع  رفاسم  لكل  ةحضاولا  مھئاطخأ  نع  ءایمع " "

مھناذآ لخدي  ال  ةیقوسلا - ىلع  ةرذعم   - انيدل فولأملا  صجھلا " "
نودبي مھنإ   . خلإ قدصلا .." و" فرشلا "  " نع ثيدحلاب  حجبتلاو 
سيروم لثم  ذیملت  اھسردي  يتلا  قالخألا   ، هنم نيرجضو  نیلفاغ 
اشابلا ىلع  بذكن  عبطلاب   ، نیجضانلا لاجرلا  نیب  انھ  ةعئاش 
راحبلا ةوعد  عیطتسأ  لھ  نكل  ؟  لعفن ال  مل   .. امھعدخنو كیبلاو 
ةرھاقلا نم  اًدقن  اھفرصیل  هینج  ةئامسمخب  ةلاوح  هیطعأ  نأو  ِّثرلا 



ریغ ةیلمع  هذھ  نوكت  نلو  عیطتسأ  ؟  هتدوع نیح  يل  اھیطعيو 
. ةيداع

يدل سیلو   ، رصقألا لك  ىلع  ةحوتفملا  ةفرشلا  يف  ةلیل  لك  مانأ 
ءارقف مك  نكل  شیشقبلا  لجأ  نم  يننوجعزي  مھنإ   . لفق هل  باب 

عم ركسلا  اھمدخ  برشي  يتلا  ةأرملا  نوكتس  ةینغ  مكو   ، مھ
، كیب يلع  اھروزیل  ةمرتحمو  رصق  يف  شیعت  يتلاو  ةوھقلا !

يذلا ریقفلا  حالفلا  نم  رثكأ  ايادھلا  بحي  كیب  يلع   .. ةبسانملابو
. هریغل اھمدقي  نأ  بحي  اًضيأ 

- هثيدح يف  اًدبأ  اھركذي  يتلا ال   - رمع ةماقتسا  لك  تفرع  نیح 
يرصم باش  ىلع  بعص  رمأ  وھو   - هبایث يف  اثر  ودبیف  هتاذل  هراكنإو 
يذلا بحلاب  رخافتلا  مدعو  هنباو  هتجوزل  هلاومأ  رخدیل  قینأ -
بيرغ لكشب  رھظي  يذلا  روعشلا  يف  لبنلاو  ةقرلاو   ، هايإ ينیلوي 
لءاستأو بجعتأ  ام  اًریثك   .. تقولا ةیضقتلو  اًتھاب  ودبي  ثيدح  طسو 

لوقت امكو  رضحتملا ! برغلا  يف  اذھ  لثم  ءيش  يأ  دجوي  لھ 
ملعي اف   .. اًمامت مھدحو  مھكلم  يھ  ةریخلا  مھلاعفأ  لك   " يلاس

!" ىذألا الإ  ءيش  يأ  اًدحأ  ّملعي  دحأ  دجوي  هنأ ال 

: ءاثالثلا
ىّمُح نایناعي  سيوسلا  ةانقب  لمعلا  نم  اداع  ناسئاب  ناحالف 
ةجوز سمأ  يل  تلاق   . ضرملا رشتني  الأ  وجرأ   ، اذھ دقتعأ   .. ةدعملاب
تلق ؟ " كتيرق يف  كلثم  تاریثك  تاتس )  ) كانھ لھ   " امھدحأ

!".. دمحلا  نيدیج  ةرتاكدو  ينم  لضفأ  تاریثكلا  دجوي   .. هللاو "
لجألو ، اًریثك كانھ  ءارقفلا  كیلإ  جاتحي  نذإ ال   ، دمحلا   " يھ تلاق 

اذھ كتلئاعل  يبُتكا   ، اًئیش عیطتسن  كنود ال  نم  اننأل  انھ  يَقبا  انبر 
". انیكرتتو يلحرت  الو 

: وینوي سیمخلا 2 
نأ عیطتسأ  مث  نمو  باطخلا  اذھ  ذخأیس  يراخب  بكرم  لصو 
، ةدیج ةلاح  يف  ُتلز  ام  هللا.  ككرابیلو  ةزيزعلا  يمأ  اًعادو  لوقأ 



نوتأي ءارقفلا  نإ  ىتح  ترشتنا  ةیبطلا  يترھش  نكل  دئاز  انھ  ءابولا 
كلسرأ انبر  انتخأ  اي   " ةمئادلا ةرابعلا   . جالعلل صوُق  نم  ًالیم  نيرشع 
ينیحالفل ةعئار  ةریغصلا  ةدعاسملا  هذھ  لثم   ،" انب ةيانعلل 

نآلاو لیللا - ءانثتساب   - ناك امك  اراح  سیل  وجلا  نأ  دقتعأ   ، ءارقفلا
امبر  ، تقفن مئاھبلا  ناعطق  لك   . لزنملا ةفرش  يف  لیللا  فصن  مانأ 
يل تیقب   " رمع حالفلا  لوقي  ميرك ! هللا   .. رصقألا يف  ٌسمخ  تیقب 
ةدبزلاو هسرد  متي  مل  لوصحملا  نیسمخو .." ةعبرأ  نم  ةدحاو 

ال  .. قاروأ ال   ، ديربلاب انھ  اًئیش  لبقتسن  ال  لطرلل ! تانلش  ةثالثب 
يف نآلا  رھنلا   . لینلا عفتري  نیح  يتأتس  َبراوق  نأ  دقتعأ   . ءيش
. نويرصملا شیعي  فیك  ةقیقح  فرعأ  نآلاو   ، هضافخنا تاجرد  رثكأ 

-45-
نودروچ فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ 

وینوي 1864  12 رصقألا - 
.. بیبحلا كِیَلأ 

دیعصلا ديرب  نأل  ةلیلق  مايأ  لالخ  كنم  تاباطخ  ةثالث  تلبقتسا 
ينكبرأ عیظف  نانسأ  عجو  َّيدل   . سرفلا الو   [54] نیيدیملا ديرب  سیل 
نوتأیس نوبیطلا  سانلا   لكف   .. انھ سانلا  ةداعكو   ، اًمامت
فیكو يمف  يف  نورظنيو   ، اًجالع نوحرتقيو   ، يعم نوسلجيو 

التو يدخ  ىلع  نیعبصإب  فسوي  خیشلا  طغض   . ينانسأ بیطت 
لالخ هنأ  الإ   ، ةجیتن يأ  نود   .. لوقلا ىلع  ةفسآو   ، نآرقلا نم  تايآ 
عادصلا ةئدھتب  امتھم  هتدجو   .. ملألا فقوت  يل  هیعبصإ  ةسمالم 

موي يف   . تبجتسا ايروعش  ال  ينإ  لوقلا  عیطتسأو  بصعلا  مالآو 
 - كیب يلع  نم  لاصتا  ببسب  ًابوعرم  نیكسملا  اننواعم  راصرخآ 
بتك اًدحأ  نأ  ةيردنكسإلا  نم  عمس  هنأ  ُهَجَّیھ  يذلا  انق - ريدم 
ناكملا نأو  رصقألا  عراوش  يف  ةرشتنم  ةتیملا   ناعطقلا  نأب  اًريرقت 

نایب يف  ركفأ  ينلعج  روفلا  ىلع  يناطيربلا  لقعلا   . ایئابو راص 
نایبلا ةدوسم  يضاقلا  بتك   .. اًمارتحا ناكسلا  رثكأ  نم  ّعقوم  داضم 



فرصناو ةدھاشك  يعیقوتو  يتقفاوم  َذخأو  َّيلع  اھؤرقي  ءاجو 
يلع مزھتس  ةيزیلجنإلا ) ةأرملا   ) تاملك  " ًالئاق اًجھتبم  نواعملا 
ةوقب لمعي  مارتحالاب  ريدجلا  نواعملا  ناك  دقل  قدصب  اًمامت .." كیب 
هنأ امك   ، رطاخم اذھ  يفو  هسفنب  مئاھبلل  عیظفلا  توملا  بقاريو 
نم تائم  عبرأ  وأ  ثالث  توم  نأ  فرعت  نأ  دب  ال   .. اراس اًرمأ  سیل 
َّمتشا اذإو   ، اًھفات اًرمأ  سیل  لامعلا  نم  ددع  عم  موي  لك  ناریثلا 
نويرصملا  " انع لوقیس  لیم  دعُب  ىلع  كلذ  يزیلجنإ  رفاسم 

يف اننیب  مھفونأ  نوعضي  نيذلا  ةاوھلا  ضعبل  ىنمتأ  ىلاسكلا .."
. هتلعفو هتيأر  ام  اولعفي  وأ  اوري  نأ  انتمزأ 

: وینوي  17

مومسلا حاير  ببسب  ةرارحلا  نم  مايأ  ةسمخ  وأ  ةعبرأل  بعر 
كلذ بناج  ىلإ   . ءيش ةباتك  عطتسأ  ملو  يِِنتأي  مل  اًدحأ  نإ  ىتح 

سلجأو جرخأ  لیللابو   ، نآلا بتكأو  مویلا  لوط  مالظلا  يف  سلجأ 
يف مانأ   .. تارشحلا ببسب  ٍحابصم  عضو  عیطتسأ  الو  ادنارفلا )  ) يف
لزنملا لخدأ  مث  اًحابص  ةسداسلا  ةبارق  ىتح  جراخلاب  ةفرشلا 
تاقوألا رثكأ  امھ  ناعوبسألا  ناذھ   . ديدج نم  لیللا  يتأي  ىتح 

دربتو ةعرسب  عفتري  فوسو  هردصم  نم  لینلا  ضفخنا  مویلا   .. ةرارح
ءاملا نوكیس  مداقلا  رھشلاو  ٍفاص  ءاملاو  اًعارذ  عفترا  دقل   .. دالبلا
حير ببسب  هنأ  تضرتفاو  ةیناث  ةرم  لاعسلا  ينجعزأ   . رمحأ
الإو دمحلا  !  .. نآلا ينملؤت  نانسألا  دعت  مل  نكل   . مومسلا
دیحولا نانسألا  بیبط  وھف  هطاقلمب  قالحلا -  - نيزملا بعرُأس 

. انھ
نامثع هعمو  نواعملا  يقيدص  روضح  يندعسأ  رخآ  موي  يف 
لمحيو نویلغلا  لماحو  هل  عباتلا  سیلوبلا - لجر   - ساوقلاو يدنفأ 
لاجرلا لك  فرصتي  امك  اًقثاو  اًعضاوتم  ودبيو   ، هدي يف  ناجنفل  اًقبط 

يف رھشأ  ةثالث  ذنم  لماح   ، ءادوسلا ةاتفلا   .. هتيراج  ، نوبذھملا
لك يف   اًثحاب  رودي  وھف  مث  نمو  نوتيزلا  ىلع  محوتتو  لفط 
لام هنأل ال  نكل   ، يرتشیل ينانویلا  بوبحلا  دھعتم  دنعو  قاوسألا 



نع اًرذتعم   .. ٌءيش هنم  ّيدل  نوكي  نأ  ىنمتي  وھف  كلذل  يفكي 
قرسي وأ  لوستي  نأ  نكمي  لجرلا  نأ  فرعأ  عبطلاب  ينأل  لاؤسلا 

ىلع انأ   " هل تلقو  رمع  تيدان   .. فورظلا هذھ  يف  ةأرما  لجأ  نم 
نجتحي نھف   .. تافيرشلا يدنفأ  میلس  ميرحل  ًانوتيز  كانھ  نأب  ةقث 

ٍقاب لیلقلاف  ركشلا    " لاقو لاحلا   يف  رمع  مھف   ،" كانھ هیلإ 
مل يذلا  ظحلل  اي   .. اھب ىدغتي  مامحلل  اھمدقأ  نأ  كشو  ىلع  تنكو 

. تایحتلاب میلس  ىلع  انمجھ  روفلا  ىلع   ،" كلذ لعفأ  ينلعجي 
ّلَح يِ  " يل رمع  لاقو  ًاظوظحم " نوكیس  لفطلاف  هللا  ركشأ   " تلق
نیح ریخلا  مدقیس  هللا  نإ  لقأ  ملأ   .. مدنفأ اي  يِّقُب 
ریغصلا يسالخلا  لفطلا  ىلع  كحضن  انك  امنیبو  !".. ِهتيرتشا
ضیبألا ناملتنجلا  ةمدص  نوكتس  فیك  تركف   ، میلسل لمتحملا 
ءارطإلا اذھ  ميدقت  يف  انكولس  نم  انتارمعتسم  يف  يحیسملا 
فورظلا سفن  تحت  تاسنب  ةتس  اھیطعي  هنإ   - ءادوسلا ةاتفلل 

! مثآلا بیطلا  زوجعلا  ملسملا  نم  نيزح  يبلقو  ًالوأ - تومت  اھاريو 
. قيرطلا لاوط  هيدیب  هايإ  ًالماح  يشميو  نوتيزلا  نحص  لوانتي  امیف 
میلس تیب  كرتت  نأ  طقف  عیطتستو  نآلا  ةرح  ءادوسلا  ةاتفلا 

ال لجرلا   . ةفلكتلا وھ  عفديو  جوزتت  تقو  دعب  امبرو  ةماتلا  اھتدارإب 
دعي نكل   ، هنم ًالفط  لمحت  اھنأ  فرعي  نأ  دعب  هتيراج  عیب  عیطتسي 
فاضي فوس  لفطلا   . لحرت نأ  تدارأ  اذإ  اھنيدي  نأ  ةلوجرلا  ریغ  نم 
نوكیسو ةرھاقلا  يف  نواعملا  ةصح  ديزيو  نيرخآلا  ةینامثلا  ىلإ 

دوسأ ناك  ول  ىتح  قوقحلا  سفن  هلو  ةدیجلا  ةياعرلا  تحت 
. محفلاك

َّيلإ ىتأو  يب  َجَھتبا  ٌماع  هرمُع  ادج  ٌفيرظ  َدوسأ  ُفصن  ٌدلو 
 - دمحم نبا  هنإ   .. ينرسیل صقر  مث  َّيف  قلمحي  تاعاس  سلجو 
كلس نم  ٌقلح  هینذأ  ىدحإ  يف   . ادج ةلیمج  هترمسو  انسراح -
ىتأ نیحو   ، ءيش لك  اذھو  .. هیلحاك لوح  ةیندعم  رواسأو  يندعم 
هسأر ىلع  هایملا  نم  ةرج  غرفأ  همع  وھ  يذلا  ریغصلا  دمحأ 

، هیف جرحدتي  كش  ال  يذلاو   .. هیلع يذلا  بارتلا  ةلازإل  همسجو 
انأ  ، ریغصلا دیس  يرتشت  نأ  دوت  امبر   . ةيؤرلل نسحأ  هلعجیلو 



سلجي مث  رثرثيو  صقريو  ينغي  هنإ   . جھبمو ادج  لیمج  هنإ   .. فرعأ
. تاعاسل اًتكاس  اًصفرقم  فيرط  دوبعم  لاثمت  لثم 

هیلع عقت  ال  ثیح  ناكم  دربأ  وھ  يذلا  خبطملا  يف  نآلا  بتكأ 
، ةتسلا تاباطخلا  نم  تاملك  ىجھتي  ةيدجب  رمع   .. اًدبأ سمشلا 

ةددمم يلاسو   . همف يف  ةراجیسو  هدي  يف  ةیبشخ  ةقعلم  ًالماح 
ذنم نارھش  نآلا   .. انسبالم فصأ  نل   .. ضرألا ىلع  اھرھظ  ىلع 

" اھكلتمت  " يتلا ةحالفلل  شھدتس  كنأ  دقتعأو   ، براوجلا تيدترا 
يف ةراحبلا  دحأ  لاق   ، نیمدقلاو نيدیلاو  هجولا  َءارمس  تراص  دقو 
ةرارحب اھّلبقت  اھنإ   .. رصم سمش  اھبحت  فیك  اورظنا  : " رثرآ براق 

". يزیلجنإلا بعشلا  نیب  اھتیب  ىلإ  دوعت  نأ  عیطتست  اھنإ ال  ىتح 
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ةقالمعلا ةدمعألا   .. رمقلا ءوض  يف  هارأل  كنركلا  ىلإ  سمأ  تبھذ 
انلباق انتدوع  يف  اذكھ ! بیھم  ءيش  ةيؤر  يل  قبسي  مل   .. مَواقت ال 

، تیبلا ىلإ  يننوقفاري  لاجر  ةرشعب  يل  رمأ  يذلا   ، دلبلا خیش 
- ةوررض نود   - ةسورحم نوكأ  نأ  عضاوتملا  يرامح  ىلع  ينجھبأ 

ىفطصم تیب  دنع   . قدانبلاو حامرلا  عم  ءادشأ  لاوِط  لاجر  ةرشعب 
خیش كانھ  ناك   . مھب انقحتلاو  بابلا  مامأ  نوسلجي  ةعامج  اندجو 
يف ةداجس  ىلع  سلجي  يبرغم   ، سنوت نم  میظعلا  مالسإلا 
ىلع ةیقیطاریھلا  ةأرملا  بحي  هنأ  دقتعأ  ال   ، نیسلاجلا ةمدقم 

، يعم ةداعلاك  ًابدؤم  نوكي  نأ  عطتسي  مل  نواعملا  ىتح   . قالطإلا
ىفطصم  . لجرلا فلخ  ءاھلب  ةكورتم  ترصف  يمامأ  دعقملا  ذخأف 

ىتأ مث   ، خیشلاب متھيو  يل  مارتحالا  مدقي  َّالأ  نم  اًفوخ  اًقلق  ناك 
ناملتنج ىرت  اذكھو  ىلصو  محتسا  دقو  رھنلا  نم  ًاطشن  فسوي 

نأ هیلإ  راشأ  يذلا  میظعلا  خیشلا  ىلع  مالسلا  ىقلأ   ، ایقیقح
اًئكتم ریصحلا  ىلع  يراوج  سلجو  راد  فسوي  نكل  همامأ  سلجي 
يذ نم  رثكأ  يل  تارابتعالا  نم  اًریثك  مدقو  يتداسو  ىلع  هعوكب 
بھذ  ، رامحلا دوعص  يف  يندعاسي  ءاج  تجرخ  نیحو   ، لبق
نأب فسوي  خیشلل  ىفطصم  حملأو  ةالصلا  ىلإ  سدقملا  خیشلا 



ةعاس ذنم  ىلص  دقل   .. كرحتي ملو  مستبا  طقف  هنكل  هعم  بھذي 
. لینلا ىلع 

ةبترم يف  هسفن  عضو  انیكسم  اسیسق  نأ  ول  امك  ناك  دقل 
، يدنفأ نامثع  ىتأ  مث   ، يربسیتفاش فقسأ  نیع  مامأ  ةيوبابلا 

ةدیعب ةيرق  يف  مھتم  ریقف  صل -  - ناطیش عم   ، باشلا يكرتلا 
تناك  ، ينانوي لاومأ  يبارم  ىلإ  ٍلسرم  لاومأ  هب  باطخ  ةقرسب 
بلاط رظانلا  نكل  اًمامت  ركني  عبطلاب  لجرلا   .. ةماع ةشقانملا 
لجأ نم  اًریقف  ًالجر  برضت  نأ  ٍراع  يأ   " ًالئاق رمع  رجفناف  هبرضب  

". هدعاسي َّالأ  رظانلا  ىلع   .. سانلا لكأي  ينانوي  ٍبارُمل  ةملك 
يكرتلا هل  حتفو   ، رمع هجو  يف  َرَّشكف  رضاح  ينانوي  كانھ  ناك 

تنأ  .. يخأ  " ةئداھلا هتماستباب  فسوي  لاق    .. زازئمشا يف  هاف 
ًاليزج اًركش   " تلقو انلك  انكحضف   ، َّيلإ قلمحو  ةيزیلجنإلا " ثدحتت 

، ةعرسب عفتري  لینلا   ، ةولح حور  يف  تناك  ةيرقلا  لك   ،" ةلماجملل
أبنتو  ، فسوي خیشلا  ينربخأ  امك  دحاو  لك  ِدعس " ُمجن   " رھظو
اًضيأ يننأ  دقتعأو  مویلا  اًریثك  نسحأ  انأ   . مالآلل ةياھنو  دیعس  ماعب 

ناعوبسألا  . ءيش لك  يف  ةديدج  ةایح  ثبي  كلذ   ، لینلا ولعب  رعشأ 
ةرارحلاو مومسلا  حير  عم  ادج  ةبعتم  تنك  ةثالثلا  وأ  ناریخألا 
نوركشي اًمئاد  انھ  سانلا  نأل  نسحأ  ترص  يننأ  دقتعأ   ، ةفیثكلا

ةباتكلا ينعنمي  ریثك  مالظلاو  ادج  ةنارح  انأ   .. يرھظم نسحتل  هللا 
. رثكأ
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.. بیبحلا كِیَلأ 

ةیضاملا ةلیللا   . ایفنم رخآ  ىنعمب  وأ   ، ایسایس ًالقتعم  ةرم  ترز 
ادج ضيرم  هنبا  نإ  لاق  ةياغلل  نيزح  لجر  هعمو  ىفطصم  ينراز 
ىلع بقارملا   ، ناوسأ ىلإ  ةرھاقلا  نم  مداقلا  لدنصلا  رھظ  ىلع 



ةدعاسم نع  عجارتت  ةيزیلجنإ ال  تس   " كانھ نأب  هربخأ  رھنلا  ةفض 
نمو جالعلا  لجأ  نم  َّيلإ  يتأي  نأب  هحصنو  ةمزأ .." يف  صخش  يأ 

 - ساوقلا وجري  نأو  َّيلإ  هذخأي  نأ  هاجرو  ىفطصم  ىلإ  بھذ  مث 
ولجوزاف ىلإ  لسرُأ  يذلا  يواردبلا  نع  لوؤسملا  سیلوبلا - لجر 
لجرلا حرش   . ساوقلا قفاوو   ، ةلیلق تاعاس  رظتني  نأ  باقعلل 
عورخلا تيز  نم  ةعرج  هتیطعأو  هنبا  ىلع  ةرھاظلا  ضارعألا 
سئابلا لجرلا   . حابصلا يف  ةنیفسلا  ىلإ  بھذأس  يننأب  هتربخأو 
ةقيرطب هنزح  نع  رَّبعو  موطرخلا  يف  شیعي  هنكل  ةرھاقلا  نم  رجات 

اي ةیشبحلا  همأ  لباقح  يازإ   .. هریغ شيدنعام   ، ينباي هآ   " ةیقرش
نإو يدیس  اي  ميرك  هللا   " تلق  ، !" تام اھنبا  نإ  اھل  لوقأو  يتدیس 

.. لدنصلا ىلإ  ةركبم  حابصلا  اذھ  تبھذو  بیط ." نوكیح  هللا  ءاش 
نم مزحو  بوبحلاب  ةلمحم  ةميدق  ةيداع  ةيرصم  ةنحاش  اھنإ 
يف اًولح  اًقیشر  اًدلو  تدجو  كانھو   . خلإ  .. ةیح نافرخو   .. ریصحلا
يف هنإ  هوبأ  لاق   . ةديدش ىمح  يناعي  ًابيرقت  ةرشع  ةسماخلا 

، هدسح وأ  دلولا  ممس  نوكي  دق  هنإو  تاوشابلا  دحأ  راز  قيرطلا 
.. انق يف  ًابیبط  بلطي  مل  اذامل  هتلأسو  طقف  ءابولا  هنأ  هل  تدكأ 

ةموكحلاءابطأ لعفي  اذام  ملعي  هللا   " ، افئاخ ناك  ةميدقلا ! ةصقلا 
يدیس اي   " هل لاقو  يواردبلا  مامأ  فقوو  رمع  ءاج  مث  ىضرملا " يف 
نیح كزبخ  نم  تلكأ  دقل  هللا،  ءاش  ام  اذكھ ! كارن  نأ  انیلع  اذامل 
اذاملف  ، كتمظعو ءاینغألا  تيأرو  اشاب  دیعس  دونج  نم  ايدنج  تنك 

رابك نم  دحاو  وھ  يذلا  يواردبلا  اذكھو  ؟"،  كل اذھ  هللا  بتك 
ىكح اطنط  يف  شیعيو  كلذك - ناك  وأ  ىلفسلا - رصم  يف  ءاینغألا 
ةعلقلا ىلإ  يتأي  نأ  هیلإ  بلط  اشاب  لیعامسإ  انيدنفأ  نأ  فیك 
ةعلقلا ىلإ  هسرف  بكر  فیكو   ، لامعألا ضعبب  موقیل  ةرھاقلاب 
رھنلا ىلإ  هب  لزني  نأب  اًساوق  روفلا  ىلع  اشابلا  رمأ  انھو  اھلخدو 

. ولجوزاف ىلإ  هذخأيو  هعم  بھذيو  يداع  نحش  بكرم  رھظ  ىلع 
هقيرط يف  ريدم  لكل  اھملسیل  ساوقلا  عم  تلسرأ  تاباطخ 
دقل  . ياوردبلا صخت  رماوأب  ولجوزاف  مكاح  ىلإ  دیلاب  تلسرأ  ىرخأو 
نم ايأ  وأ  هلیحر  لبق  ىرخأ  ةرم  هنبا  ىریل  هوكرتي  نأل  لسوت 



ظحلا سحل  نكل   ،" اًدحأ ىري  الأو  نآلا  باھذلا  هیلع  ال.   " ، هتلئاع
هینج هعم 700  ناكو  ةرھاقلا  ىلإ  هفلخ  ءاج  براقألا  نم  اًحالف  نإف 
ساوقلا لبق  نم  اًذوخأم  هآرو  ةعلقلا  ىلإ  ياوردبلا  عبات   .. همازح يف 

يتلا هینج  ـ700  لا هاطعأو  ةنحاشلا  رھظ  ىلعأو  رھنلا  ىلإ  هعباتف 
، هعم نيرضحتم  مھفالتخا - ىلع   - نوريدملا ناك   . همازح يف  تناك 

ريزنج ال   ، ماعطلاو سبالملا  هل  اومدق  ةفلتخم  نكامأ  يف  ءاقدصأو 
عم ئطاشلا  ىلإ  جرخي  نأب  هل  حمُسو   ، دویق الو  هتبقر  لوح 

تیملا خیشلا  كلذ  ثَّدحو  جاجحلا  وبأ  حيرض  ىلإ  بھذف  ساوقلا 
دلوملا ىلإ  ماع  لك  يتأیس  اًملاس  داع  ول  هنأ  دعوو  هبئاصم  لكب 
نيدفاولا لك  ماعطإ   " هتفلكت لكب  لفكتيو  دلوملل  تاقفنلا  لك  عفديو 

نكل  ، يعمو هعم  ىدغتي  نأ  ىفطصم  هنم  دارأ  دلوملا ." ىلإ 
محل ىفطصم  هیلإ  لسرأ  مث  نمو  عونمم  اذھ  نأ  نلعأ  ساوقلا 
نینیكلا ضعب  نم  ةيدھ  هل  تمدق   . خلإ  .. ةھكافو اًزبخو  اًذيذل  نأض 

انلك اننأ  ىرت  تنأ  انھ   ، نیعلا لسغل  كنزلا  تاتيربكو  دناورلا  صارقأو 
ءيرب وھ  نیجس  لك  نأب  نمؤنو   ، زیلجنإ اننوك  نم  رثكأ  فرصتن 
ىلإ ًابنذم - نوكي  نأ  نكمي  الف  ةمكاحم  هل  متت  مل  ام   - ةیحضو
نع ةركف  يأ  فرعي  ال  هنأ  نلعأ  سئابلا  زوجعلا  يواردبلا  نأ  بناج 

. انيدنفأ قح  يف  بنذأ  فیكو  هماھتا  ببس 
مكنأ فرعأ  انأ   " لاقو ةریبك  ةشھدب  اذھ  لك  ىلإ  تعمتسا 

نع اًریثك  تعمس  دقلو   ، فلتخم لكشب  رومألا  نوريدت  زیلجنإلا 
". ةعئارلا مكتلادع 

ثدحتي هنكل   ، يكرت هنأك  ارح  ًالجرو  رظنملا  بیھم  اًعاجش  ناك 
تلقو  ، همھف عطتسأ  مل  ََّمث  نِمو  ىلفسلا  رصم  نم   حالف  ةقيرطب 
هوبأ  . هتاملك رمع  داعأو  همالك  َّيلع  ادیعي  نأ  رمعو  ىفطصمل 
ىلإ ةلئاملا  ةرَشبلا  هتطعأ  ةیسكرش  ةدبع  تناك  همأو  يرصم 

.. عبطلاب  ، ةدیج ةحصب  سیلو  نیمس   ، نیسمخلا قوف  هنإ   .. ةرمحلا
اذھ يف  باھذلا  ببسب  ةصاخو  ولغوزال  يف  تومي  نأ  عقوتي  هنإ 

12 نآلا - نوكت  نمل  فرعي  نأل هللا   ، كلمي ناك   - كلتمي هنإ   . مسوملا
اینغ ناكو   ، دونمسو اطنط  نیب  ةبصخلا  ضرألا  نم  نادف  فلأ 



حئاصن هیلإ  تمدقو  اًریثك  هتحص  يف  ينراشتسا   ، يفارخ لكشب 
ریقاقع يأ  كریغ - هاري  دق  باطخ  يف   - بتكأ نأ  عیطتسأ  ال   . ةدیج

انأ  . ولجوزافل بعتملا  خانملا  يف  هتيوقتل  يكرتلا  بیبطلا  اھب  هدوز 
ةصاخلا نیناوقلل  لامھإ  وأ  هلتقل  ةین  ثدح  ام  يف  لھ   .. ةشھدنم

؟ هنس يف  نم  ةحصب 
يذلا هوبأ  امأ   ، هیعو داعتساو  لضفأ  لیمجلا  دلولا  راص  لیلق  دعب 
عومدلا يف  نیتحباس  نینیعو  نیتشعترم  نيدیب  يندعاسي  ناك 

اذإ  ، ءيش لك  نم  ىلعألا  هللا  مساب   " لاقو حرفلا  نم  ىكبف 
قيرطلا يف  ٍبوكنم  ٍنيزح  وأ  ٍضيرم  وأ  ٍریقف  يزیلجنإ  يأ  تدجو 

اًئیضم اًھجو  َرأ  مل  دمحم  وبأ  يننأ  نوفرعي  مھلعجأس  ولجوزاف   ىلإ 
مث  ،" ضيرملا ينباب  تنتعا  يتلا  ةيزیلجنإلا   ةدیسلا  هجو  لثم  ُّطق 
ةكربلا يل  نوبلطي  بكرملا   مقاط  لكو  هبيرق  حالفلاو  يواردبلا  حار 
دمحم وبأ  ُتیطعأ  . لیحرلا تقو  اذھ  نأ  ساوقلا  نلعأ  مث   ، ناطبقللو
. ةنیفسلا نم  تجرخو  لیمجلا  دلولا  تلَّبقو  تامیلعتلاو  ءاودلا 
عیطتسأ تنك  نإ  ينلأسو   ، اھحطس ىلع  يواردبلا  يفلخ  ءاج 

نم تسل  انأ   " تلق ؟  ةنحملا هذھ  يف  هلجأ  نم  ةالصلا 
". شلعم  " اًعم الاق  ىفطصمو  هنكل   ،" نیملسملا

اننأل نيروكشملا "  " نم تسل  يننأ  اًمامت  ةدكأتم  ينأل  كلذ  تلق 
اي ينْكِراب  نكل   ، مھل ةريرش  لاعفأب  موقنو  نیملسملا  هركن  مھدنع 

نوبحيو مھرش  نع  ةبوتلا  يف  نوؤدبي  زیلجنإلا  نم  ریثكف   ، ُّبر
. ریبك فطاعت  يف  انقرتفا  اھدعب   . ةبیط لامعأب  نوموقيو  نیملسملا 

ةنیفسلا ىرأو  ئطاشلا  ىلع  فقأ  نأ  يدنع  ًابيرغ  اًروعش  ناك 
كلت لثم  ىلإ  ةبھاذ   ، رایتلا ربع  اًدیعب  بحسنت  ةليزھلا  ةیئادبلا 
كولس يف  بیطلا  عادولا  لدابتنو  ةدیعبلا  ةشحوملا  ضرألا 

، نيدلاو مدلا  يف  ءابرغ   " حضاولا روعشلا  اذھ  لثمب  يناسنإ 
انأ انیشمو   ،" ىفطصم اي  كظفحیلف هللا  ".. " يتدیس ِكظفحیلف هللا 

. سئابلا يواردبلل  ادج  نْیَنيزح  ىفطصمو 

: ویلوي ةعمجلا 7 



وأ  ، يباطخب جرخأ  نأ  ةأرجلا  يدل  سیلو   ، بعرلا ةجردل  راح  وجلا 
سبالم لقأب  رمملا  يف  ریصحلا  ىلع  ددمتلا  ریغ  ءيش  يأ  لعفل 

ىرأ ينأل   " رمع كحضي  دمحلا  !  . ةيزیلجنإلاب اھفصو  نكمي  ال 
رحلا سیل  أوسألا  ىلاسكلا " برعلا  لثم  اوراص  نیطیشنلا  زیلجنإلا 
ةجرد نم 96  لقأ  الو  تاجرد  قوف 104  نكي  مل  يذلا  ديدشلا 
يتلا بارتلاو  ةراحلا  حايرلا  نم  ةفیخملا  فصاوعلا  اھنكل   ، لیللاب

وأ ةرشع  ةیناثلا  ىتح  َمونلا  درفلا  عنمتو  ًالیل  مودقلا  ىلإ  لیمت 
اھحاتفنا رابتعاب  فیصلا  ةمق  يف  ٌةئیس  َُةبیط   . اًحابص ةدحاولا 

نآلا ًالامش  بصي  لینلا   . بارتلاو لامرلاو   ، ءارحصلا ىلع  عساولا 
دروفریھ قیضم  نم  رثكأ  يزمرق   - مدلا لثم  ًةقیقح  رمحأو   ، ةمظعب
هلعجي ةیفاصلا  ءاقرزلا  ءامسلا  ساكعنا  نإف  دعبلا  ىلعو  رياش -
هارنس ةعرسبو   ، عوبسأ ذنم  عرذأ  ةسمخ  عفترا  دقل   .. ایجسفنب
ىرجملا ىرت  نأ  مِھلُمو  لیمج  رظنم  هنإ   .. انھ ضرألا  نم  ىلعأ 

الف .. لینلا اودبع  نیيرصملا  نأ  بجع  ال   . اًمئاد ايوقو  ایتف  لیبنلا 
. هلثم ءيش 

راص لمقلا  نم  ًالدبو   ، ماعلا اذھ  رصم  يف  ةئبوألا  لك  انيدل  ناك 
لكأ يناثلاو  ينلكأ  لوألا   ، نارئفلا تراص  عدافضلا  نم  ًالدبو   ، ُّقبلا

! نیلدھبتم انحإ   .. يبایث
هلسغيو هنود  نم  ماني  نأ  هیلع  راصو  دحاو  بابلج  الإ  رمعل  دعي  مل 

ةردنو مسجلا  نم  ادج  فیثكلا  قرعلاو  بارتلا  ببسب  ةلیل  لك 
. ءيش لك  رمدي  امم   ، لسغلاب مایقلل  دمحم  يراوَج  روضح 

اھیف نوكتس   ، َكمودق دنع  ةریبك  ةلفح  َكل  دعي  نأ  ىفطصم  يوني 
نل كنأ  ُتفرع  ذإ  ةعزف  ينكل   ، انسإ نم  نھب  يتأي  تاصقارلا  لمجأ 

ربمفون يف  اًركبم  يتأت  نأ  ىنمتأ   ، ربمسيد ىتح  روضحلا  عیطتست 
بونجلا ىلإ  لینلا  دعصن  مث  اًعم  كانھ  اًرھش  يضمنو  ةرھاقلا  ىلإ 

. ةدراب ةرھاقلا  حبصت  نیح  ربمسيد  فصتنم  يف 
لاعسلا داع  نكل   ، لضفأ يتحص  يف  ماع  لكشب  ُتلز  ام 

ایقن ءاوھلا  سفنتل  ةدوعلا  ةیناكمإب  رعشأ  الف  ديدج  نم  ينقياضي 
جوزتأس اھتعاسو  ينُِقَّلطُت  امبر   ، طابحإلاب ينرعشي  اذھو  اًدراب 



نع رمع - لوقي  امك  " - ادج ةنالسك  ةيرصم   " تحبصأ مرتحم ! ٍضاقب 
ادج لوغشم  فسوي  نأ  امك   .. ةیبرعلا ةغلل  يسورد  يف  رارمتسالا 
داصح مسوم  لك  دعب   . لیصاحملاو ضرألاب  ةقلعتم  ةینوناق  لامعأب 
دحاو هینجب  عابي  حمقلا   ، ضرألا لوح  تافالخو  تاعازن  ثدحت 

. اًشرق نیتسو  ةئامب  عابي  ریعشلا  نكل  سيردلا  ضرأ  يف  بدرإلل 
وھو لوقي   ، ىفطصمل راعسألا  نوعفدي  نییبونلا  ضعب  تيأر  اذكھ 
دب "، ال  ةریبكلا بساكملا  هذھ  ىلع  دمحلا    " كحضلا نم  كبترم 
نمو زبخلا ! ةردن  ىلع  ملسملا هللا  ركشي  نأ  قرخأ  ًالمع  هارت  كنأ 

.. سبالم مھیطعي   ، هیحالفل ناسحإلا  نم  ریثكب  ءافولا  هیلع  ناك  مث 
. نطقلا نم  ًءادرو  ًابابلج  نیعبرأ 

يف  .. اًنسح ؟  طویسأ يف  ةررحتملا  ةأرملا  نع  هتلق  ام  ركذتت  لھ 
ًابيرقت ةرشع  ةسداسلا  يف  رھظملا  نسح  اباش  تيأر  مايألا  دحأ 
سیلو  .. اًدلو ال  ًةاتف  تناك   ، يطبقلا لباقملا  يراجل  ةرذلا  عیبي 
يدترتو اھیبأ  لجأ  نم  لقحلا  يف  لمعت  نكل  ةبئتكم   ، دالوأ اھیبأل 

ةیقب هیلع  امم  أدھأو  ادج  ةعضاوتم  اھكولس  يف  ودبتو  لجر  لثم 
. ءاسنلا

ينير َّيلفط  نع  ةدیجلا  ثيداحألا  هذھ  لثم  عمسأل  ةدیعس  انأ 
ىلع  ، امھارأ نأ  نود  رخآ  ٍماع  ةركف  لمحت  عیطتسأ  ال   ، سيرومو
تقو  . ةراس نكامأ  يف  يلسن  لوزنب  ةظوظحم  نوكأس  لاح  يأ 
ریغ نوكیس  ةرمعتسم  يأ  وأ  حلاصلا  ءاجرلا  سأر  يف  ليوط 
وجلاف ةباتكلا  عیطتسأ  ال  ةقیقح  انأ   ، تیناجل بح  لمجأ  ، لمتحم
كلت ىلإو  میظعلا  هدیس  ىلإ  مالسلا  يدھي  رمع   . برتمو ادج  راح 

". سور يتس   " لازغلا
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نودروچ فود  ردناسكلأ  دیسلا  ىلإ 

سطسغأ 1864  13 رصقألا - 
.. بیبحلا كِیَلأ 

ةراحلا حايرلا  ببسب  ةلزع  يف  انك  يضاملا  رھشلا  لاوط 
مث نم   . لیحتسم تیبلا  نم  جورخلا  ؛  ُّطَق َرأ  مل  اذھ  لثم   ، ةبرتملاو
وأ موي  دعب  ةرھاقلاب  نوكأسو  ةصرف -  - دئاع بكرمب  ُتقحتلا  ًةسئاي 

عیطتست الأ   . َّيلإ يتأت  ءاش هللا "! نإ   " نأ ىلإ  ىقبأس  ثیح  نینثا 
يف عتمملا  تقولا  وھ  اذھ   ، لواح ؟  ربمفون ةيادب  يف  روضحلا 

. ةرھاقلا
يقلتسأ  ، مالكلا يف  رمع  ةقيرط  ىلع   .. ةلوسك ةیبغ  ةيرصم  انأ 

وأ عیباسأ  ةتسل  يرجحلا  رمملا  يف  مالظلا  يف  ریصحلا  ىلع 
يناعأ الو  رعشأ  امك  نسحأ  راص   ، رثأتي مل  يردص  نكل   ، اھوحن
ةلیمج ةرايزب  ُتیظح   ، ةلوسكو ةیبغ  انأ  طقف   . قالطإلا ىلع  ایحص 

هنإ ىتح  ادج  ملعتم  لجر   .. ةكم نم  میظع  بیبط  نم  اًرخؤم 
میكح اًضيأ  وھو   [55] ةفلتخم قرط  عبسب  نآرقلا  أرقي  نأ  عیطتسي 
ةيزاجح سبالم  يف  ریبك  ِملاعل  ةمراع  يتشھد   ، ابوروأ يف  ملعت 

لدي ِكنع  يل  لیق  ام  لك   ، مادم  " ةیسنرفلاب لوقيو  َّيلإ  يتأي  ةریثم 
فرعتلا ةعتم  يئاطعإل  ينفقوأ  امم  كحورو  كبلق  قالطنا  ىلع 
لجرلل مھمارتحا  نع  اوربعیل  اوؤاج  رصقألا  لھأ  نم  نوریثك   ،" كیلع

اذإو  ، ةنايدلا فالتخا  ينقياضي  َّالأ  ىنمتي  هنإ  يل  لاقو   ، میظعلا
يف نوبصعتملا  ةرباربلاو  ادج  ءالھج  انھ  سانلاف  كلذ  رفغألف  ثدح 
حیحص  " نواعملا لاقو   ، !" يتوخإ رصقألا  لھأ  هللاو !  " تلق  . ناكم لك 
ةدیس ةنايد  اونیھیل  ريزانخ  اوسیل  مھنكل  ناریثلا  لثم  نیحالفلا  نأ 
يحضت اھنإ   .. ةدیسلا هذھ  لثم  مھتمدخ  قيرط  نع  هللا  مدخت 
اھناكم نوكیس  تتام  اذإو   " ریبكلا نيدلا  لجر  لاق   ،" موي لك  اھتایحب 

امم رثكأ  اھناوخإل  اًریثك  بحلا  رھظت  اھنأل  هللا  ءادھش  نیب  ًاظوفحم 



!" اھسفنل وھ 
ةرشع وأ  ةینامث  مامأ  ةیبرعلاب  لیق  دقلف  اًوَغل  اذھ  ناك  اذإ  نآلاو 

. ةریبك ةطلس  هل  نيد  لجر  ةطساوب  سانلا  نم 
ةقيرطب  " كلذ اھل  لاقي  هُّتِس "  " عمسي وھو  ةكئالملا  لثم  رمع  ناك 

كلذ  ، ءاملعلا نیب  هناكم  ذخأي  اًریبك  اًریغت  نأ  دقتعأ   ،" ةمیظع ةینيد 
، ةیحیسملا عم  ىرج  امك   ، بصعتلا ملع  عفَرت  نأ  عنمي  مالسإلا  نأ 
اًضيأ ریبكلا  ملاعلا  لاق   ، اًریثك رقتسا  دق  يقالخألا  بناجلا  لكو 
نأ َّيلع  ناك   " لاقو كحض  مث   ، نآرقلا میلاعت  ىلع  تبردت  يننإ 
نم لیق  ءاوس  دحاو  قحلا  وھ  يذلا  رھوجلا  نكل   ،" لیجنإلا  " لوقأ
هعم بھذأ  نأ  َّيلإ  بلطو   ، !" دمحم اندیس  وأ  حیسملا  اندیس  لبق 
ةراح نوكت  ثیح  يتحص  لجأ  نم  مداقلا  ءاتشلا  يف  ةكم  ىلإ 
يف موطرخلا  رجاتو  يواردبلا  ىلع  فرعت  دق  هنأ  تدجو   ، ةفاجو

. امھنم میخفتلا  نم  ریثكلا  ينلانو  نسحأ  راص  ریغصلا  دلولا   . ناوسأ
تیب ةبتع  ىلع  اًموي  تسلج   .. حمقلا بوبح  لك  لسرن  نآلا 
ذنم  ، نیيرصملا ضورع  نوبقاري  نیینانویلا  تدھاشو  ىفطصم 
ناك  " بدرإلل اًشرق  نیتسب  حمقلا  ينانوي  ىرتشا  رھشأ  ةینامث 
نآلا  ،" بارغلا رسنلا  دراطي  املثم  يطبقلا  بئارضلا  عماج  عباتي 
فصنو ةثالث  عفدي  حالفلاو   ، انھ بدرإلل  اًشرق  يھ 170  ةریعستلا 
نیلجر فرعأ  يبنلا ! نيد  اي   .. كلذ بناج  ىلإ  رھش  لك  ةئاملا  يف 

ىلع امھربجأ  ناعطقلا  توم   . امھيدل ام  لك  اعابو  اًمامت  اسلفأ  دق 
لینلا فسألا - عم   - نآلاو  ، بارخلا نم  ةلاحلا  هذھ  يف  اضرتقي  نأ 

وأ ةنیكسم ! رصم   . ادج نوقلق  سانلاو  هعافترا  ىلع  تباث 
ًالامھإ كانھ  نإ  لوقلا  ىلإ  جاتحأ  الو   ، عبطلاب نیكاسم ! نويرصملا 

. مھسالفإ ىلإ  ىَّدأ  نیبوھنملا  قح  يف  اًریبك 
ىتح ٌميرك  ىفطصمو   ، دودح الب  ءامرك  ىفطصم  تیب  لھأ 
اًمامت نینيدمتملا  ریغ  سانلا  ءالؤھ  لثمل  ةصرف  يأ  نكل   ، فارسإلا
ةميدع تایصخشلا  نم  نییبوروألا  ةھجاوم  يف  نیلوزعملاو 

! ریمضلا
ينم عمست  فوس   ، بارتلاو حيرلا  نیب  ریثكلا  بتكأ  نأ  عیطتسأ  ال 



             . ةرھاقلا نم  ىرخأ  ةرم 
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نودروچ فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ 

ربوتكأ 1864  9 ةرھاقلا - 
.. بیبحلا كِیَلأ 

نم لضفأ  انأ  نآلا   ، ىمحلا ببسب  ليوط  تقو  ذنم  بتكأ  مل 
يف يتلا  بتكلا  رضحأ  كلضف  نمف   ، ءيجملا تعطتسا  ذإ   .. ديدج

قيدصو رصقألا  يف  يكيرمأ  تايرصملا  يف  ِِملاع  لجأ  نم  ةمئاقلا 
ىرأ نأ  ىنمتأ   . نيرخآلا يتیكاتكو  تیناجل  ریبكلا  يبح   ، يل
ةيداحلا يف  ةاتفب  جوزت  سئاسلا  نسح  نإ  تیناجل  لق   ، سيروم

مسر دق  هنأل  ادج  روخفو  ةریبك  ةقرب  سبیلیف  ركذتي  هنإو  ةرشع 
.. تسلل اًخأ  نكي  مل  ول  ىتح  ءاقدصألا  نیب  نم  ناك  ٌدَّكؤم   " .. هھجو

". نیيرصملا لاعفأ  َّبحأ  اًضيأ  وھ 
، جاوزلا لبق  نسح  تیب  يف  ةیئاسملا  ميرحلا  ةلفح  ىلإ  تبھذ 

بونجلا يف  ناك  صاخلا  يبیبط   . ةضيرم تنك  جاوزلا  دنع 
.. ئیس سقطلا   ، انھ يدحو  انأ  مث  نمو  ایلاطيإ  يف  كیب  نایكیكھو 
، رصقألا يف  وینوي  يف  تنك  امم  رثكأ  قرعلا  يف  قرغأ   ، ادج بطر 
يف لیللاب  رھسأ  ينلعجت  اھنإ  ؛  اًریثك ةنيدملا  بحأ  ال  مث  نمو 
كراعمو ةبعرملا  اھسارجأ  قدتو  ةیحورلا  تابورشملا  تالحم 

لثم ددرأ  ىتح  ةملسملا "  " يباصعأ جعزتو  تاقرطلا  يف  راجشو 
ّيح يف  تنك  ول  ىنمتأو   ، جنرفإلل ريزنخ " ".. " بلك  " تافصلا هذھ 

"! مئاھبلا نیيرصملا  "
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ِنتسوأ ةدیسلا  ىلإ 

ربوتكأ 1864  21 ةرھاقلا - 
.. ةبیبحلا يمأ 

يباطخ لبقتسا  دق  كِیَلأ  نوكي  نأ  ىنمتأ   ، سمأ ِكباطخ  ينلصو 
ةكھنم تلز  ام   . ریخب يننأب  كََربَْخأو  رداغي  نأ  لبق  نیعوبسأ  ذنم 
ةأجف راص  سقطلاو   .. يرامح بكرأ  لاوحألا  لك  يفو   ، ام دح  ىلإ 
ينكل ةرارحلا 79،  ةجرد  يف  ًالیلق  شعترأ   ، عئار لكشب  ًائداھو  افاج 

. ةرارحلا هذھ  ةداتعم  ترص 
انتلحر نأل   ، يتلحر نع  وأ  رصقألا  نم  يلیحر  نع  بتكأ  مل 
ُتطقسو ىلوألا  مايأ  ةثالثلا  دعب  حيرلاب  ةجئاھ  تناك  ةيرحبلا 

بـ18 براقلا  ترجأتسا  دقل   ، انھ يتیب  ىلإ  ُتلصو  ىتح  ةضيرم 
ةلاقبلا اوعیبیل  ناوسأ  ىلإ  نیینانویلا  ذخأ  دق  ناكو  اًھینج 

نم مھتنحش  هعمو  دعي  مل  سيرلا  نكلو  ةیحورلا  تابورشملاو 
انرحبأ  . رصقألا نم  انطقتلاو  براقلا  نوخسویس  نيذلا  دوسلا  دیبعلا 

. ظح موي  نكي  مل  هنأل  لماك  مویل  انراظتنا  دعب  راھنلا  عولط  عم 
اذإ ام  قوشب  نولأسيو  نوتأي  سانلا  ناك  براقلا  يف  سلجأ  امنیب 
ىرخأ َءایشأو  اًضَیبو  اًجزاط  اًزبخ  نورضحيو   ، ةعرسب دوعأس  تنك 

نإ  - نونمتيو يعادو  دنع  مھتبحم   يف  اوھباشت  مھلكو   ، ايادھك
نوكأس هللا  لضفبو   ، يتيرق ىلإ  ًةنمآ  ةعرسب  دوعأ  نأ  هللا - ءاش 
لجأ نمو  ةنمآ  ةلحر  لجأ  نم  ةحتافلا  نوؤرقي  مث   ، مھارأل مھعم 
انوریل نيریثكلاب  ةئلتمم  يلزنم  تافرش  تناك  حابصلا  يف   . يتحص
ةليوطلا ةيرصملا  مھقدانبب  ءايوقألا  ةدبابعلا  نم  ةعامج   ، رحبن نحنو 

هبابلج يف  دمحمو   ، ةقینأ ةیكرت  سبالم  يف  رئاطلا  مھرعشو 
أدب نیح   . نیحالفلا نم  ددعو  جلثلاك  ءاضیبلا  هتمامِعو  نتافلا 
نامثع كلذكو  مھقدانب  صاصر  ةدبابعلا  قلطأ  ةكرحلا  يف  براقلا 
قلطأ يطبقلا - ملعملا   - رودویث ىتح   ، ةشئاطلا هتیقدنبب  يدنفأ 
يتلا كِیَلأ  ةجنبطب  ةدوعلا  ىلع  رمع  ظفاحو   ، يكيرمألا هسدسم 



. اھلعفت يتلا  ةطرفملا  ةجضلا  رابتعاب  اًریثك  انھ  اھل  نوبجعي 
مادم يننأ  اًمئاد  َدَقَتعا  يذلا   .. سئابلا زوجعلا  نیعامسإ " "
يف ناك  يجوز  لباقأل  لبمس  وبأ  ىلإ  ينذخأي  نأ  ديريو  ينوزلیب 
هنأ نلعأ   . ةرھاقلا ىلإ  يعم  يتأي  نأ  عیطتسي  ال  هنأل  ریبك  طابحإ 

ةعباسلا يف  هنإ   . يلجأ نم  لتاقيو  يب  ينتعیل  اًديدش "  " لازي ام 
ةنمزألاو ةقباس  اًماع  نیتس  وأ  نیسمخ  طقف  ركذتيو  نیعستلاو 
عمتسأو ةوھقلا  هل  مدقأ  نأ  تدتعا   ، ًاباذجو اًعئار  اھیف  ناك  يتلا 
نیصرلا ئداھلا  هدیفح   . هبلق تكلتما  يتلا  ةميدقلا  هتاياكح  ىلإ 
هزازتعا لك  يسن  هیف  تشع  يذلا  تیبلا  سراح  وھ  يذلا  دمحم 
لبقيو ينحنيو  ملكتي  يمامأ  همالك  فصتنم  يف  طبھو  يمالسإلا 

ءوس نع  سواسولا  ضعب  هيدل  تدجو   . يكبيو امھنضتحيو  َّيتبكر 
نأ يف  شیشقبلا  لشفو  يتلحرب  اًدیعس  نكي  ملو  بيرقلا  ظحلا 
هنأ هل  بتك  هاخأ  نكل   ، يعم يتأیس  فسوي  خیشلا  ناك   ، هیساوي

 . ةمدخلا هیف  يضقي  يذلا  شیجلا  عم  ناك  ثیح  زاجحلا  نم  مداق 
نأ يداع  ریغو  بعرمو  ادج  ریثم   ، هتبحص ةراسخل  ادج  تفسأ 
اذام  . اًعم رفس  يف  ةیقیطاریھ  ةأرما  ءاملعلا  نم  دحاو  بحاصي 

؟ اذھ لثم  لعفي  يذلا  صخشلل  انتفقاسأ  لوقي  نأ  نكمي 
ةقیقر ةيرمق  ٍلایل   ، رھنلا قوف  مايأ  ةثالثل  لیمج  تقو  انيدل  ناك 
ةینيد َيناغأ  ىنغ   ، اًضيأ ءانغلا  يف  رھام  راحب  انيدل  ناكو   ، ةببحمو
تأدب يتلا  ةینغألا   ، بحلا يناغأ  نم  رثكأ  سانلا  عتمت  اھنأ  تظحال 
ةلیمج ًةقیقح  تناك  باسحلا " لبق  ةقباسلا  يبونذ  ُحما  مھللا  بـ"
ةینغأ  . رمع هجو  ىلع  تلاس  يتلا  عومدلل  شھدنأ  ملو  ةرثؤمو 

نأ ىشخأ  يبر  اي  حيرلا  ينع  دِعبأ   " لثم ةلیمجو  ادج  ةيوق 
، مومسلا حير  لثم  وھ  يذلا  بحلا  ينعت  انھ  حيرلاو   ،" ينحرجت

يعدتست ال  اذامل   ، ضيرم نآلا  انأو  يِنَتمدص  دقل   .. فسألا عم  "
وھ ملألا  ّببس  نم  طقف  هنأل  هناكم  ءاودلا  داعأ  بیبطلا  ؟  بیبطلا
ًالدب مدختسي  اًمئاد  ركذملا  ریمضلا   ،" ينیفشي نأ  عیطتسي  يذلا 

. راوحلا يف  ًانایحأو  ةقایللا  نم  عونك  رعشلا  يف  يھ "  " نم



: ربوتكأ  23

فقن امنیبو  ةدبابعلا - خیش  قیقشل  اًقيدص   - ايدیعص تلباق  سمأ 
نم نيرفاسملا  ضعب  رم   ، قيرطلا يف  انعباصأ  لبقنو  حفاصتن 
نسح  ، زازئمشاب انیف  اوقلمحو  نايدنإولجنأ -  - زیلجنإلا دونھلا 

رخآ لوق  يفو   ،" نطاوملل  " ةحضاف ةلاح  ناك  دوسأ  هنوكل  قینألا 
ةمداقلا مايألا   . نآلا دنھلا  ىلإ  هلسرن  ام  ىرن  نأ  بلقلا  رسكیل  هنإ 

. تاءاسإلا ضعب  يھتنت  ىتم  فرعن  نحنو ال   ، ةبعرم
انأو  ، صخش يأ  لثم  اًریثك  نوكتشي  انھ  زیلجنإلا  ةراجتلا  لاجر 
ةلئاع  - ةلئاعلا جراخ  ُتسل  ينأ  رصقألا  يضاق  ينع  لاق  يتلا 
دجوي  . نويرصملا هدقتعي  ام  عمسأ  نمخأ - امك  لیعامسإ  اندیس 

، ءارقفلا نییلاطيإلا  نم  دمحم - لوقي  امك  لمقلا  لثم   - ماحز اًضيأ 
مارتحا لحم  سیل  يوقلا  هرھظمب  نسح  دجأو   . خلإ  .. نییسنرفلاو
نوقلمحي ةحاقوبو  يعبتت  متي  تارم  ثالث   ، يجنرفإلا يحلا  يف 

ةبعرم ةقلمحلا   . ةرم جتحي  نأ  نسح  ىلع  ناكو  يرمع  ىلإ 
. انھ نآلا  ةعبقلا  رظنم  هركأ  يننإ  ملسملل !

يناجر  . نیتبعتم يانیع  تلاز  امف   ، نآلا رثكأ  ةباتكلا  عیطتسأ  ال 
هللا ءاش  نإ  هنإ  لوقيو  تامالسلا  نسحأ  كیلإ  لسرأ  نأ  رمع 
ةقرو سامحب  هلعفي  ام  وھو   ، كتنباب میظع  صالخإب  ينتعیس 

. ةریبك
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ِنتسوأ ةدیسلا  ىلإ 

ربمسيد 1864 ةعمجلا 23  رھنلا -  ىلع 
.. ةبیبحلا يمأ 

ببسب اًریثك  لضفأو   ، اینملاو فيوس  ينب  نیب  ةیناث  ةرم  انھ  انأ 
تامالس ِكیلإ  لسرأس   ، ةئداھلا بكرملا  ةایحو  رھنلل  يقنلا  وجلا 

امم رثكأ  لمع  َّيلعو  يعم  كِیَلأ  نأل   ، طویسأ نم  سامسيركلا 
ثدحتنو هارنل  ریثكلا  كانھف  بتكأ  نأ  عیطتسأ  كلذلو ال   ، هیلع ردقأ 
ةایحلاب رعش  دق  نوكي  نأ  ىشخأ  نكل  رورسم  هنأ  دقتعأ   . هنع
ءيشب رثأتأ  الف  ةداتعم  تحبصأ   ، ةحيرم ریغو  اَّدج  ًةسئاب  ةیقرشلا 

. بيرغلل ءایشألا  ودبت  فیك  اًمامت  تیسن  ينأل 
يف  ، رصقألا يف  َدِقُف  يتاباطخ  نم  اًریثك  ُتدجو  ذإ  ةفسآ 
نم ًانامأ  رثكأ  دیكأتلاب  وھ  يذلا  يرصملا  ديربلاب  قثأس  لبقتسملا 
يننأل كِیِلإ  عم  ةليوطلا  يرئافض  كلصتس   . زیلجنإلا نيرفاسملا 
يَّمُحلا دعب  دیلاب  طقاستي  أدب  هنأل  اًریصق  نوكیل  يرعش  تصصق 

. ةیكرتلا ميرحلا  دنع  ةعئاش  ةضوم  رعشلا  ُّصق  كلذكو 
ميدقلا هنامجرت  ىكب  فیك  يلناتس " نيد   " يربخأ ِكلضف  نم 
خیشلا تخأ  ىأر  هنأب  ينربخأ  نیح  ةحرفلا  نم  يوازغ  دمحم 
يتاللا تاریغصلا  تادیسلاو   ، دنھلا ىلإ  اھقيرط  يف  يلناتس 

رثكأ اًريدقت  اذھ  ناكو  مالسلا  هیلإ  نلسري  اھنحفاصو  همسا  نفرعي 
خیشلا نوكي  نم   " تلأسو ُتشھدنا  دقل   . شیشقبلا نم 

هنأ ادج  نيدتمو  شيورد  وھ  يذلا  دمحم  ينثدحو  ؟"[56] .. يلناتس
نبال ایحور  اًدشرمو  اًمامإ  ناك  يذلا  سیسقلا -  - سیِِّسّجلا "

لامعألا نودؤي  نمم  اًدحاوو  ایقیقح  اًخیش  ناك   " لاق  ،" انتكلم
! ِهناصح عم  ادج  اًقیقر  ناك  هنإ  ىتح   ، نيدلا يضري  امب  ةزاتمملا 
اذھ لثم  زیلجنإلل  نوكي  نأ  هللا  نم  ةمحرلا  تامالع  نم  اذھو 
تنأو فیك   " ةكحاض تلق   ،" مكریمأو مكتكلمل  اًمامإ  صخشلا 



باجأ ؟ " ينارصن ٍمامإ  نع  كلذ  لوقت  نیملسملا  نیب  شيوردلا 
هللا تاقولخم  لك  بحي  يذلا  صخشلا  نإ   .. يتدیس اي  قدصب  "
نأ ركنیل  بصعتم  يأ  كانھ  لھ   ،" اذھ يف  كش  ، ال  اًضيأ هبحي هللا 

شيوردلا اذھ  لقع  يف  ةیقیقحلا  ةدیقعلل  ریثكلا  لعف  يلناتس 
نيد نم  مھجرخأو  شحوتم  ةئام  دّمع  دق  ناك  ول  امم  رثكأ  ملسملا 

؟ رخآ ىلإ 
برغلا ویحیسم  عیطتسي  ىتح  نییقرشلل  دیج  مھف  يف  لمأ  ال 

يف دوجوملا  ماعلا  ناميإلا  ىلع  فرعتلا  ىلإ  مھسفنأ  اوذخأي  نأ 
میھافملا عاونأ  لك  يف  نماكلا  يقیقحلا  قرافلا   ، نیتدیقعلا

نم سیل  اھذخأن  يتلا  اذھ - يف  كش  ال  ادج  ةماھلا   - رعاشملاو
اھیلإ جاتحن  اننأ  يعیبطو   ، نامورلاو نانویلا  نم  نكل   ، ةرملاب لیجنإلا 

. انھ اھلك 
ةيوبألا رعاشملا  سامحب  رمع  روص  فیك   كربخي  فوس  كِیَلأ 

انلك لكأن  اندیس   " هنأل دیسلا .."  " ةبحمل سامحب  يعفدب  قرشلل 
مامأ نيواستم  انك  رمعو  انأ  انلجأ ." نم  لمعي  وھو  هدي  نم  اًزبخ 
نیح نكل  َّيمدق  مامأ  ةلوھسب  سولجلا  عیطتسي  هنإ   ،" اندیِس "
اًضيأ فقأ  نأب  يل  ریشيو  ةعرسب  فقي  نأ  هیلع  دیسلا "  " يتأي

. همرتحأ نأ  َّيلعف 
نیتس  .. ریبك رعسب  ةیكيرمألا  ةثعبلاب  صاخلا  بكرملا  تذخأ 
اولاق تاضوافملا  يف  ؛  ضیفخت ىلع  لصحأ  نأ  عطتسأ  ملو   ، اًھینج
بتاور ىلع  نولصحي  نيذلا  ءارقفلا  ةراحبلل  ةيدھ  غلبملا  اذھ  نإ 
يبصو هوخأ -  - ةفد دئاقو  قینأ  سير   .. نییبون مقاطلا  ناك   . ةسئاب

ادج ناتلیمج  نامدقو  ناقاس  هل  اھوحن  وأ  ةرشع  ةعبارلا  يف  دوسأ 
راغصلا ءايربألا  ءالؤھب  رعشأ  اًمئاد  لقألا  ىلع   ، امھسَمِلل ناوعدت 
صاخلا  - يضاملا فیصلاب  صاخلا  ميدقلا  انبكرم   . نیباذج مھارأو 

حابص لك  ينییحي  كرابُم  زوجعلا  سيرلاو  انعم  رحبي  روليات  - رثرآب 
ناطبق  - يلع ناطبقلا   . يبنلا مالسو  برلا  ةكربب  يل  ًایعاد  ماظتناب 

اذھ  . مویلا انب  رم  دقل   ، ةبیط ىلإ  انمودق  نلعیس  يراخبلا - انبكرم 
جعزم وھ  مث  نمو  ديدحلا  نم  ينبم  هنكل  لیمج  يعارش  بكرملا 



وبأ مدقت  ایھ   " هنوعجشي ةراحبلا  مقاط   . بسانم ریغو  جیجضلاب 
مھنإ  ، داتعملا مقرلا  وھ  نانثالاو  تالحر  ثالث  عطق  هنأل  ةثالثلا "

نیيرصملا ةلماجم  مھصقنت  نكل  يلاجر -  - نوفیطلو نوطشان 
يھ يتلا  مھتغل  مھفأ  ال  اًضيأ   ، حورلا ةفیفخ  ةيدولا  مھقرطو 
ةغللا نم  ًالدب  اھب  نونغيو  رویطلا  لثم  مھتاوصأ  ةضفخنم   ، ةلیمج

نأ نكمي   ، رفاسمل لوبقم  لكشب  ملكتأ  نآلا  انأ   ، ةلجلجملا ةیبرعلا 
ًابيرقت عباتأو  ملكتأ  امم  لضفأ  يل  لیق  ام  لك  مھفأو  ةشقانملا  عباتأ 

ءاش نإ  ِكارأ  نیح   . ةشقانملا يف  ضعبل  مھضعب  هنولوقي  ام  فصن 
. ىنمتأ  .. اًدیج ةملعتم  نوكأس  مداقلا  فیصلا  يف  هللا 
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ليربأ 1865[57] ىلإ  رياني  نم  رصقألا - 

حونجل ملؤملا  خيراتلا  نع  كتثدح  هیف  يذلا  باطخلا  نأ  دقتعأ 
لوقأ نأ  يفكي  ؛  ةیناث ةرم  هلك  هتباتك  عیطتسأ  ال   ، دقُف دق  يلاس 

، هروصت نكمي  ام  ردقب  اًدیج  رمع  ناك  امیف  رذق  لكشب  تفرصت  اھنإ 
اھیقبأ نل  نكل  ةقباسلا  تاونسلا  رطاخ  لجأ  نم  اھنم  صلختأ  مل 

نأ نوكتس  ةياھنلا  نأ  دقتعأ   ، ةرھاقلا ىلإ  لصأ  نأ  دعب  رخآ  اًموي 
نمث اھل  عفدي  فوس   .. لفطلاب رمع  ظفتحي  نأو  ارتلجنإ  ىلإ  بھذت 

. اھتدوع ةلحر 
امك نوفرصتي  نيذلا  زیلجنإلا  مھ  نولیلق  هنأب  لوقلا  َّيلع  هنأ  نظأ 
ملؤي يك ال  ریثكلا  لعف  دقلو   ، فسوي يبنلا  نوكي  يك  رمع  فرصت 

نأ نكمي  يتلا  ةعاشبلا  ةیمكل  ةشھدنم  تنك   . هفنعب يلاس 
لوقت امك  اھنطب " يف   " ةمرتحملا ةيزیلجنإلا  ةأرملا  هذھ  اھلمحت 
نوكت امبرف  اھحرجأ  نأ  ديرأ  ال  ينأل  كلذ  نع  اًئیش  لقت  ال  برعلا !

. تیبلا يف 
يتآس نكل   ، ىرخأ ةيزیلجنإ  ةمداخ  مدختسأ  نل  يننأ  دقتعأ 
دعب ةيروس  وأ  ءادوس  ةأرما  ىلع  لصحأو  ابوروأ  ىلإ  طقف  رمعب 
مأ خانملا  وھ  لھ   .. انھ ادج  اًعئاش  بارخلا  اذھ  دجأ  يننإ   . يتدوع

نبصتغي ِتايزیلجنإلا  ِتامداخلا  هلعج  ينشھدي  يذلا  يزلا  وھ 
، رمع نع  ىتح  اھَتلاح  اھؤافخإ  ریثم  رارمتساب ! نیيرصملا  لاجرلا 
نل هنأ  تفرع  اھنإ  تلاق   . ةرھاقلا نع  انراحبإ  دعب  مايأ  ةعبرأ  اھمونو 
ىرج ام  سؤبب  روعش  هيدل  ناك  ال ! اعبط   .. براقلا يف  مانت  اھكرتي 
مدنلاب روعشلا  نم  اًضيرم  ةقیقح  ناك  سئابلا  دلولا   . َّيلإ ةبسنلاب 

. راعلاب ساسحإلاو 
اھنأل نآلا  اھداعبإ  عیطتسأ  .. ال  رمع همظن  ام  يھ  لضفألا  ةطخلا 
ىلع لصحت  ال  ةرھاقلا  يف  ةعئاض  نوكت  فوسو  ةیبرعلا  ملكتت  ال 



ىلإ لفطلا  كرتي  فوسلف  كانھ  ىلإ  لصن  نإ  ام  نكل   ، ةدعاسم يأ 
ىلإ اھرفس  ةفلكت  يلاسل  عفدي  فوسو  اَنَھ "  " ةَّجاحلا ةيانع 
ةلاصلا يف  هعم  ماني  دمحأ  دلولاو  سراحلا  وھ  ناك  امنیب   ، ارتلجنإ
لزنملل ىرخألا  ةیحانلا  ىلإ  لزنت  يھ  تناك  يتفرغ  دعب  ةریبكلا 

. حیحص اذھو   .. ينقلقت نأ  نكمي  ءاضوضلا  نأ  ةجحب  اھلفطب 
، انھ نوكت  نل  اھنأب  نیقي  ىلع  انأف  ارتلجنإ  ىلإ  هجتت  نأ  ىنمتأ 
لك لَّمحت  دقل   .. ایقر رعاشملا  رثكأ  ىدبأ  رمع  نإ  لوقلا  يبجاو 

فسوي خیشلا  مامأ  اھجوزتيو  اھرتسیل  هعسوب  ام  لك  لعفو  موللا 
هنكل اھھجو ." َّضیبي  نكمي و" ام  ىصقأب  يعرشلا  هنبا  دلولا  نوكیل 
ةبون يفو   . يتیب فقس  تحت  اًدبأ  اھسمي  نل  كلذ  دعب  هنأب  اھربخأ 
فیكو اھلعف   نم  ءيش  لك  ناك  فیك  يھ  تفرتعا  بضغلا  نم 
حصفي نأ  لواح  لمحلا  نم  ةلیلق  عیباسأ  دعب  هنإو   ، اًمئاد وھ  اھمواق 

. ينغلبت نأو  هجوزتت  نأ  تضفر  اھنكل  ثدح  امب  ينغلبيو  رمألا  نع 
كتمداخ تناك  دقل   .. اھرس ِكل  فشكأ  نأ  عطتسأ  مل   " يل لاق 

نكل  ، ثيدحلا عیطتسأ  ال   .. ةأرما اھنإ   . كب قثت  الو  تاونس  رشع 
يتلا ةوقلا  سفنب  هنع  اھتلاح  ْتَفخأ  دقل   ،" اھتقو نم  يبلق  لعتشا 
لبق رحبن  نأ  لبق  اھآر  يذلا  نوسرتاب  روتكدلا  نعو  انع  اھتفخأ 
مل  ، لفطلل ءيش  يأ  وأ  سبالم  اھيدل  نكي  مل   .. ةدالولا نم  عوبسأ 
، ریبكلا رمع  سأيو  اھدورب  لثم  اًریثم  اًئیش  تيأر  نأ  يل  قبسي 
مل ءاكب ! نود  ةبیط  ةملك  هل  لوقأ  نأ  لمحتي  ملو  هبرضأ  نأ  يندارأ 
نیح ةدشب  نوفسأتي  ةداع  سانلا  لبق ! نم  ایقیقح  اًمدن  اقح  َرأ 

ينرداغي مل  رمع  نكل   .. نارفغلل نوعلطتيو  مھاياطخ  جئاتن  نوري 
مت يتلا  َةاتفلا  وھ  هربتعتس   . ةجعزنم ينعدي  ىتح ال  ةوقب  لمعو 
يھ َْتلَماعت  فیك  َتفرع  اذإ  داتعملا  ميدقلا  غوارملا  اھنإو  اھباصتغا 

ال اھتلئاع  نأل  اًمامت  اھیلع  ىَدَتعملا  يھ  تناك   ، ةلأسملا عم 
نأ نكمي  اذھ  نأ  روصتأ  مل   . راعلاب روعش  ىندأ  رھظُت  ملو  اھقفاوت 

. هتيأر ىتح  ثدحي 
نأ ىلع  ٌریغص  ُدعب  لفطلا  نكل  تیبلا  نم  جرخت  نأ  يف  بغرأ 
وھو هتياعرل  ءيش  لك  دعي  رمع  نأ  مغر   .. ةيرصم ةأرمال  هملسن 



. هلفط لجأ  نم  لضفألا  لعف  ىلإ  كش  نود  قاَّوت 
نأو يلاسب  جوزتي  نأ  رمع  هیلإ  بلط  فسوي  خیشلا  ءاج  نیح 
انھ  . سانلا مامأ  ميرحلا " بـ" اھيداني  نأ  هیلع  الإو  رسلاب  ظفتحي 

يفطاعتل يدي  لبقو  ينركش  دقل  ؛  خیشلا كولس  قحب  ينمدص 
ىلإ تفتلا  مث   ، قح ىلع  تسل  يننإ  لاقو  ریغصلا  ئطخملا  عم 
عم كولسلا  اذھب  نیملسملا  هوجو  تدوس  دقل  يخأ  اي   " لاقو رمع 
نل ةدشب  ةدیسلا  هذھ  كتبقاع  اذإو   ، نھنع عافدلا  كیلع  ناك  ءاسن 

.. اذھ ّركذت  نكل   ، میظع حفصلا  نأ  مغر  قئال  ریغ  ًالمع  َْتلعف  نوكت 
الأ كیلعو   ، ارش كیلإ  دوعتس  يتلا  كتئیطخ  يطغت  نآلا  اھنإ 
مّدقت نأو  نكمم  صالخإ  لكب  اھتمدخ  ىلع  موقت  نأ  اًدبأ  ىسنت 
نكل ةفیعضلا  بولقلا  اياطخ  اقح  رفغي  هللا   . تدارأ اذإ  كمد  اھیلإ 

". هوركم طاطحنالاو  ردغلا 
وھو  - اًدعقم مارتحاب  اھیلإ  مدقي  فسوي  خیشلا  يلاس  تأر  مث 
رظني امنیبو   ، هیعارذ نیب  لفطلا  ذخأو  ةأرمال - برعلا  هلعفت  ءيش ال 

. ةھباشم تابسانم  يف  حیسملا  هجو  لثم  هھجو  نأ  تننظ  هیلإ 
اھتثدحو ةرملاب  يلاس  تامامتھا  نم  اًئیش  سیل  جاوزلا  عبطلاب 

اھل ُتحمس  اذإ  اھسفن  ىلع  صرحت  نأ  عقوتأ  ينإ  ةلئاق  كلذ  يف 
لماعتلا نوكي  نأ  دیحولا  لمعلا   ، ًالامش بھذن  ىتح  انھ  ىقبت  نأب 

مل رمع  نكل   . رصقألا يلاھأ  لفطلا  ىري  نأو  ىقبت  نأو  اھعم  ًابذھم 
اًعوزفم ناك  يلع  جاحلا   ، اھل اینوناق  سیل  اذھ  نأل  جاوزك  رمألل  رظني 

. همامأ هتجوز  ركذي  وأ  هلزنم  اًدبأ  لخدي  الأ  رمعل  لاقو 
ءدب ىلع  اھدعاست  نأو  اھتیصخش  يلاس  يطعت  نأ  ىنمتأ 
ةذاش ةقيرطب  تفرصت  دقل   . ندنل ىلإ  تءاج  ام  اذإ  ىلوألا  اھتوطخ 
اھنإ ؛  ةبيرغ ىرخأ  ةثداحل  زھجت  تناك  ام  اذإ  شھدنأ  نل  يننإ  ىتح 
يف ةأرما  يطعت  نأ  نم  ةدئاف  ال   . ادج قيدصتلل  ةلباق  ریغ  ودبت 
نأ ةدیعس  نوكأس  ينكل  راعلاب  اًدبأ  رعشت  ىتح ال  اًسورد  نیثالثلا 
يف تركف  يننإ  لوقأ   . اھل ءافش  سردلا  نوكي  نأو  اھعم  كلذ  لعفأ 
ةياعر الف  ةدلوملا -  - ةيادلا نوكأ  نأ  ةمھم  يل  تقبأ  نوكت  دق  اھنأ 

اذھ ثدحي  عبطلاب   . ضرملا نم  فوخلاو  بكرملا  يف  ضيرمت  الو 



نود هتدلو  دقل  لاح  يأ  ىلع   ، ةشحوملا نكامألا  يف  لیللا  طسو 
انأ مث  نمو  نآلا  ناتئیس  اھینیع  نكل   ، ةوقبو دیج  لكشبو  ریبك  ملأ 
هنأ روصتت  نأ  يلاس  ىلع  ودبي  ال   .. اًمامت رمع  لجأ  نم  ةذوخأم 

. يفكي  .. هعم ًاللخ  دجأ  وأ  هوكشأ  ينلعجي  نأ  ءيشل  نكمي 
يعم قفاوت  نأو  كینیع  يف  اًنسح  هُتلعف  ام  نوكي  نأ  طقف  ىنمتأ 
اًسرد ذخأ  دق  ثادحألا  لك  يف  هنإ  ؛  رمع نع  يلختلل  ببس  هنأ ال 
مالك بولسأ  فرعت  تنأ   . هاسني نل  امم  لاملا  يفو  فسألا  يف 
هب قثأ  نأ  ًابعص  نوكیس  هنأ  هانثدح  نیح  لاق  دقل   .. نآلا نیيرصملا 
اھبایث تعلخو  َّيلإ  تتأ  ةيزیلجنإ  ةاتف  نأ  ول  هللاو   " ىرخأ ةمداخ  عم 
يرصم يننإ   .. اھھجو ىلع  اھعفصأس  هللا  نذإبف  ةیناث  ةرم  يمامأ 

". ةيزیلجنإ يھو  طقف 
ریثكو  .. هیف نظت  نأ  نكمي  امم  ربكأ  سؤبلا  نم  ةلاح  يف  رمع 
ءيش لك  نإ  هل  تلق   ، ينكرتي نأ  هیلإ  بلطُي  نأ  نم  قلقلا 
لالخ فَّرصت  فیك  ىرأو  ةرھاقلا  ىلإ  دوعأ  ىتح  دكؤم  ریغ  ىقبیس 

. كنم عمسأ  ىتحو  كلذ 
اذھ نع  يباطخ  لبقتسا  دق  يرنھ  نأ  ول  ىنمتأ   .. بحألا تیناج 
ةرملاب نكمي  ال  ةطاسبب  اھجاوز  عبطلاب   ، يلاسل ئیسلا  لمعلا 

وھف اًعبط   . رمعو يھ  تممص  اھنكل  اھل  هتلق  ام  اذھو  اننیناوقل  اًقفو 
موي يف  ينرداغت  نأ  اھیلع  لاح  يأ  ىلع   .. نآلا اھدبع  ةطاسبب 
رمع ىلإ  ةبسنلاب   ، حوضوب امھل  تلق  اذكھو  ةرھاقلا  ىلإ  يلوصو 
تيأر اذإ  الإ  هدرطأ  نل  مث  نمو  ةلأسملا  يف  ةماتلا  ةیحضلا  وھف 

. ىرخأ ًابابسأ 
عم ًابضاغ  ىتأ  دقل   .. يعم يلع  جاحلا  فرصت  فیك  كربخأ  نأ  َّيلع 
نأب رعش  هنإ  لاق  َّيلإ  ةبسنلاب  نكل   ، ةرملاب يلاس  َري  ملو  رمع 
نأ ضرعو  هنع  رّفكیل  ءيش  لك  لمعل  دعتسم  هنإو  ينحرج  هاخأ 
لك لعفيو  وھطیل  رھشلا  يف  تاھینج  ةثالثب  رمع  ناكم  َّيلإ  يتأي 
نأ نكمي   " لاق  . جروبنتسجوأ ةریمألاو  ریمألا  رفس  لاح  يف  ءيش 
لب كلثم .." ةدیسل  ىنعم  الب  اذھ  نوكیس  نكل  لباقم  نود  يتآ 

. دیحو مداخك  ايروس  وأ  ابوروأ  ىلإ  يعم  بھذي  نأ  ضرع 



امكف  .. نیِلإ ىلإ  يلاس  نع  ينم  ءيش  يأ  يلوقت  كلضف ال  نم 
اھتقيرطب اھتياكح  يھ  يكحت  اھكرتأس  يننإ  يلاسل  ُتدكأ 

هلك رمألا   . يرفس راطق  يف  ةریصق  ةلحر  الإ  يھ  امف   ، ةصاخلا
ةرھاقلا يف  ًالمع  دجت  نأ  اھنكمي  ناك  اذإو  يل  اًمامت  ملؤم 
اھلسرأ ينلعجت  ال  ةیناسنإلا  نكل   .. اًروف انھ  نم  رحبت  اھلعجأس 

. ةفیظو نع  ثحبتل  دوقن  نود  اھدحو 
ةقیقح لضفأو   ، اًمئاد ةدیج  اھتمدخو  ةوقب  لمعتو  ةیلاع  اھتحص  نإ 

. ةيارو نِیلإ  لثم  تراص  اھینظت  نأ  ةئطخم  ِتنأ   . لفطلا دوجو  مغر 
يزیلجنإلا نوناقلا  نكل  يزیلجنإلا  نوناقلل  اًقفو  ينوناق  نیِلإ  جاوز 

انز يھ  يلاس  ةلأسمف  اذھلو   ، جوزتم لجرب  جاوزلا  ةلاحتسا  ررقي 
. ةيادبلا ذنم  ٍغالو  لطاب  اھجاوزو  حضاو 

اًقفو جوزتم  هنإ   ، اًدغ رخآ  ًالجر  جوزتتو  رمع  كرتت  نأ  عیطتست 
وھو اذھ  فرعي  رمع   ، ةرملاب ةجوزتم  تسیل  اھنكل  يِّنسلا  هقفلل 
ىلإ ةبسنلاب  ينعأ   - اھتلئاع يربخت  نأ  نیعیطتست   . ریبك مدن  يف 
نباو يعرش  ریغ  اننوناق  مامأ  اھلفط   . كلضف نم  ينوناقلا - اھفقوم 

. ةيزیلجنإ ةیضقو  انز 
اراس سیل  اھجاوز  نأ  فاشتكا  يف  تأدب  يلاس   .. بیبحلا كِیلأ 
لمعتو اًمامت  رمع  كرتت  نأ  اھتین  يف  نإ  لوقتو   ، يھ ْتعقوت  امك 

رثكأ دقتعأو  لضفأ  نوكتس   . ارتلجنإ يف  وأ  انھ  اھسفن  لجأ  نم 
ةرملاب اًئیش  سیل  جاوزلا  اذھ  لثم  ؛  اًریثك اھل  تلق  امك  اًمارتحا 
نوكي نأ  نكميو   ، نییبوروألا عم  فطاعتلل  وأ  نوناقلل  اقفو  ءاوس 

. انب لاصتا  مھل  سیل  نيذلا  نیيرصملا  نیب  طقف  اًرثؤم 
ينكل  ، يلاس عم  ةیساق  يننأ  دقتعي  هنأ  ودبي  كِیلأ   .. ةبیبحلا يمأ 

ال ينكل  اھعم  ةقیقر  اًمئاد  انأو  ةلیضفلا  عم  ةشحوتم  نكأ  مل  ُّطق 
فرصتت اھنإ ال   ، يل اًتیقم  ودبي  رمأ  هنإ   ، يعم اھب  ظافتحالا  عیطتسأ 
لمحتي رمع   ، تالاحلا هذھ  يف  ءاسنلا  مظعم  نم  ثدحي  امك  ربصب 
ةظفتحم امبرو  ارتلجنإ  ىلإ  دوعتس  يھو  ةفلكتلاو  اھلك  ةمزألا 

نأ يف  تبغر  دقل   .. يعم اھناكم  ریغ  اًئیش  دقفت  نل  اھنإ   . اھرسب
. هلجأ نم  ةرورسم  انأ  اذھو  ًالامش  بھذن  نیح  رمع  اھقلطي 



ىلع لبقأ  سئابلا  ىتفلا  نأل  اًقلطم  هجاوز  ضرتعأ  نأ  بحأ  ال 
ًابلق كلتمأ  ال  انأو  هئطخ  نع  رّفكیل  هلمع  عیطتسي  ام  ِّلك  لمع 
ةطقنلا  .. ىرخألا هتجوز  قلطي  وأ  اھعم  رداغي  نأ  ضفر  هنكل   ، اًدراب

. اًضيأ يدنع  ةشقانملا  لبقت  يتلا ال 
اھل لاقو  جاوزلا  رمأب  ةيزیلجنإ  ةدیس  ثدح  انھ  نیمجرتملا  دحأ 
يف ُتلسرأ  كلذب  ُتعمس  نیحو   ، ىلوألا هتجوز  قلطیس  رمع  نإ 
تلقو نْیَمرتحم  نیيردنكس  نینثا  نْیَمجرتم  بلط  يفو  هبلط 
يھ اھنیشأ  الو  اًئیش  هلمحأ  ال  ينإ  يلاس  مامأو  مھمامأ  رمعل 
اننوناق نأل   .. ةئيرب ةأرما  نم  يساقلا  ملظلا  اذھ  ثدح  ام  اذإ 
ةجوزك ةيردنكسإلا  يف  ةریبكلا  تسلاب  طقف  فرتعي  يزیلجنإلا 
نوناقلا يعارت  الأ  ةيزیلجنإ  ةأرما  تدارأ  ام  اذإو  رمعل  ةیعرش 

نأ مھنم  تبغر   . اھسفنب جئاتنلا  لمحتت  نأ  اھیلعف  يزیلجنإلا 
. ةكوربم ربخي  امبرف   .. تلق امب  رمع  اخأ  اربخي 

دومحم نإو  ءاسؤبلل  مألاو  بألا  يننإ  اولاقو  يدي  لاجرلا  لك  لَّبق 
طقف ال  - روصتت لھ  نكل   . ملظلاب ةرورسم  ينأب  اًنفع  اًداقتعا  دقتعي 

ةيزیلجنإلا ةأرملا  نأ  اھسفن - ىلع  ةأرملا  فرعتت  ىتح  كلذ  لقت 
أطخ نأو  ةضماغو  ةریحم  هقفلا  لاجم  قرط  نأب  ينتربخأ  ةیقتلا 
نوكي نأ  نكمي  ؟ - ىرخأ فورظ  يف  يھ  هیمست  اذام   - يتمداخ
سسؤيو ةَّیلاحلا  هتجوز  قلطي  ملسملا  يمداخ  لعجل  ةلیسولا 

!(. فرطتملا نفعلا  اذھل  اي   ) . ةیحیسم ةلئاعل 
ةلئاع سسأتت  فیك  تلءاست  ينأل  ةجذاس  تنك  يننأ  ىشخأ 

ةمیظعلا ةیصولا  ةصاخ  مدقلا ! تحت  ةلیلق  اياصو  سھدب  ةیحیسم 
. كب هولعفي  نأ  بحت  ام ال  نيرخآلاب  لعفت  الأب 

فیكو يلاس  نع  ةكوربم  اھب  تملكت  يتلا  ةقيرطلاب  اًریثك  ترثأت 
نكل  ، اھعم شیعلا  ىلع  تقفاو  اذإ  اھتمدخب   موقت  نأ  ةدیعس  يھ 
نيذلا كئلوأل  لماكلا  ءاغلإلا  نم  لقأ  زیلجنإلا  يضریس  ءيش  ال 

، هل عفن  ال  ودبي  میلعتلا  ىتح   ، ةینانألا مھئاوھأ  قيرط  يف  نوفقي 
ىتفل ةلیمج  ةرظن  نأل  سورو  تیناج  نم  نیلي  طخس ال  ىرت  امكو 
ةیناطيرب ةدیس  نم  هل  مدقتلل  قيرطلا  حتفت  نأ  نكمي  يرصم 



. رمعلا ةطسوتم 
يف يھتنیس  ديدجلا  قدنفلا  يف  لمعلا  ناك  اذإ   .. ةبیبحلا تیناج 

.. هیف ًالمع  يلاسل  دجیس  يرنھ  ناك  اذإو   ، مداقلا ءاتشلا 
دقل  . ارتلجنإ ىلإ  باھذلا  اھیلع  نوكیس  الإو   ، اھل اًزاتمم  نوكیسف 
ةدوعلا ةلحر  نمث  اھل  عفدو  همسا - وھ  هللا  دبع   - لفطلا رمع  ذخأ 

. امھل ءيش  لضفأ  اذھ  نأ  نظأو 
اھیلع نإ  لوقي  يزیلجنإ  بیبط  انھو  نآلا  ةئیس  ةلاح  يف  اھانیع 
رمتست نأ  نكمي  لھ  هلأسأو  ىرخأ  ةرم  هلباقأس   ، لفطلا مطفت  نأ 
يئاھنلا همیلست  اھیلع  نوكي  ىتح  نيرخآ  نيرھشل  هعاضرإ  يف 

الب باوجلا  ناك  اذإ   . كلذ لمكتستل  ةعضرمل  عفدي  فوسو  ؟  رمعل
اذإ ةقيرطلا  هذھب   . ىرخأ ةأرمال  انھ  هكرتت  نأ  اھیلع  نأ  دقتعأف 
نع اًئیش  فرع  دق  نوكي  ارتلجنإ  يف  دحأ  الف  اھتلئاع  تتكس 

. انھ شیطلا 
يبرعلا زارطلا  ثیح  رمع  تیب  يف  شیعت  الأ  ةوقب  ْتَممص  دقل 
نوكیس اذھو  باوص  ىلع  اھنأ  دقتعأو  ارتلجنإ  ىلإ  باھذلا  لضفتو 

. قرطلا لك  نم  لضفألا 
هنوري نیيرصملا  نإ  لوقلا  عیطتسأ  ينكل  حیبق  لفطلا   .. يرظن يف 
سیل  .. اًمامت ضیبألا  هدلجو  نيواقرزلا  هینیعو  عماللا  هرعشب  ًاببحم 

. رمعب هبشلا  بيرق 
. لضفأ نوكیس  ءيش  ال   .. رومألا كمیظنتل  تیناج  ادج  ِكركشأ 
، نانتمالا نم  ریثكب  بیطلا  كضرع  ىلع  قفاوت  يلاس  عبطلاب 

ةيانعلل اھنبا  كرتتس   ، قرطلا لكب  كعم  دیج  وھ  ام  لعفت  نأ  ىنمتأ 
لبق اھسفن  دعتل  عوبسأ  اھمامأ  نوكیسو  رمع  لصیس  وأ  ةرھاقلاب 
نآلا وھ  امك  حایصلا  يف  لفطلا  رمتسا  اذإ   . كتیب ىلإ  بھذت  نأ 
ينأل رھش  وأ  عوبسأ  لالخ   [58] بكرملا  " ةنساك  " يف اھلسرأس 
يعم تبھذ  اذإ   . هنم برھم  ال  ذإ  بكرملا  يف  لافطألا  حایص  هركأ 
ىلإ لصتس  ىتم  يلثم  نیمختلا  كنكمي  عبطلابف  ةیبھدلا  يف 

. ةرھاقلا
يضمي نأ  سيرومل  اًدیج  نوكیس  هنأ  يرنھو  ِتنأ  نيدقتعت  لھ 



ناك اذإ  ؟  ةیكرتلا ةغللا  همیلعتل  ايدنفأ  دجأ  نأو  يعم  مداقلا  ءاتشلا 
سوھ اذھ  نإ  مأ   .. ةحبار ًةقرو  اذھ  نوكیسف  ایسامولبد  حبصیس 
ماھوأ باحصأك  نوربكيو  يلثم  نوشیعي  نيذلا  سانلا  طقف ! يدنع 

ذنم اًریثك  ةمودصم  يباصعأو  ریخب  تسل  انأ   . كلذ نیفرعت   .. سوھو
يفوخو بكرملا  يف  لیللا  فصتنم  يف  اھساِفن  يف  يلاس  تيأر 
ضوعأ مل  اھتقو  نمو  همھفأ - ال  امم   - ةيادلا لمع  َّيلع  نوكي  نأ 

. يلاعس مقافي  اذھ  عبطلابو  يمون 



-52-
ِنتسوأ ةدیسلا  ىلإ 

رياني 1865  2 رصقألا -
.. ةبیبحلا يمأ 

حير طسو  طویسأ  ربعن  انك  امنیب  اجرِج  نم  ًاباطخ  ِكَیلإ  ُتلسرأ 
امك لمع  يتنیفس  مقاط   . ِِهتلبقتسا دق  ينوكت  نأ  ىنمتأ   ، ةبیط
ىلإ اولصیل  مھل  رجألا  عفد  مت  دقل   ، لبق نم  لمعي  اًمقاط  َرأ  مل 

، ًالیل الو  اًراھن  اوماني  وأ  اوحيرتسي  مل  اًموي  رشع  ةینامثل   . رصقألا
ءالؤھل ةوق  يأ  حضوي  اذھ   . اًجھبمو اًعتمم  ناك  هلك  تقولاو 
ةياھن يف  دیج  رجأ  مھل  نوكي  نیح  ققحتت  ىلاسكلا " نیيرصملا  "

"!. اصع ـ" لاب لضفملا  جالعلا  نم  ًالدب   ، لمعلا
مت دق  انبراق  نأ  ول  امك  ٌّوج  عاش  حابصلا  يفو   ، لیللا فصتنم  انلصو 

لزنملا ىلإ  نورجي  نورثرثي  لاجر   ، تاكحضلا نم  ماحز   .. هبھن
نم ةیطورخم  لتك   ، يئاوشع لكشب  ةعزتنملا  علسلاب  نیلمحم 

مطحتت نأ  تفخ   . عرسم لكلا   ، دئاسو  ، بتك  ، يلقلل رودق   ، ركسلا
راغصلا دالوألا   ، ةحیحص ةمیلس  لزنملا  ىلإ  تلصو  اھلك  اھنكل 

نم ةفلتخم  تانحشب  اوجرخو  ةنیباكلا  لوخدب  مھل  ُتحمس 
ع هللا  دمح   " لثم ٍتاملك  تعمسو  شیشقب ! لثم  سبالملا 

يننضتحا  . يسأر ُتدقف  ىتح  ةریمأ .." اي  تس  اي  و" ةمالسلا .."
ىلإ تیشم   ، يبناجب قلعت  ریغصلا  دمحأو  بحب  زوجعلا  لیعامسإ 

، كانھ يروطف  لوانتألو  ءایشألا  غيرفت  متي  امنیب  ىفطصم  تیب 
ناكو  ، ةبیبحلا ينير  تاباطخ  ىتح  اًعیمج  مكنم  تاباطخ  تدجوو 
نسحأ يھ  هذھ  نإ   " لاقو ينير  ةباتكل  اًجھتبم  فسوي  خیشلا 

". ءایشألا
يوامس نآلا   ، ةرارحلا ديدش  سقطلا  ناك  نیلوألا  نیمویلا  يف 

وھ امم  نییبرع  نیسوناف  ترضحأ   . ةقلأتم هسمشو  میسنلا  يقن 
امھءاضأو رمع  امھذخأ   ، نآلا دلوملا  ثیح  جاجحلا  وبأ  حيرضل  عئاش 



ةحتافلا اوؤرقیل  نیقابلا  اودان  لاجرلا  ضعب  دجو  هنإ  يل  لاقو 
. يلجأل

دھاشأ لامرلا  ىلع  سانلا  عم  سمأ  جراخلا  يف  سلجأ  تنك 
امنیب  ، خیشلا لجأ  نم  لویخلا  روھظ  ىلع  لفح  يف  لاجرلا 
ةيزیلجنإ ةاتف  توم  نع  عومجلل  يكحي  ناك  رھاملا  نامجرتلا 

نع انملكتو  ةربإلا  ِّمَس  نم  انلخد  مث  نمو   ، اھمدخي ناك  ةریغص 
يف هینج  بصتغي 100  فقسألا  نأ  فیكو  انھ  نینوفدملا  ءابرغلا 
نكل  .. ُّتِم اذإ  اوھتني  نلو  ءایحأ  مھتجلاع  نيذلا   ، شلعم  " تلق  . كلذ

". برعلا نیب  ةربقم  ينوطعأ 
ةقیقحو  ، يتدیس اي  مویلا  اذھ  ىرأ  ال  يلعل   " زوجع لجر  لاق 
لصنقلا بضغ  ىشخن  اننكل  نیيرصملل  ٍةنباك  ينفدُت  نأ  بجي 

ربق يف  نیمانت  فوس  نینفدُت  امنيأ  لاح  يأ  ىلع  ، ةلئاعلاو
نیح هنأل   .. اذامل كل  لوقأ   " لاق ؟ " كلذ فیك   " تلق  ،" نیملسملل
نم اًدحاو  عضتو  هربق  نم  هجرخت  ةكئالملاف  ئیس  ملسم  تومي 
يف عئاش  داقتعا  اذھ   ،" هناكم نییحیسملا  نیب  نم  رایخألا 
ىلع رمع  هعم  قفاوت   . ةيدوبعلا نم  نوررحتي  نيریخلا  نأ  ةدیقعلا 
دمحم مايأ  تثدح  ةصق  فرعأ  انأو   ، كلذ يف  كش  دیكأتلاب ال   " روفلا

تاذ  " يكحي رمع  أدبو  ةصقلا  نع  هانلأس   ،" اذھ تبثت  اشاب  يلع 
ىلإ ادج  لیخب  نیملسملا  نیب  ادج  ينغ  لجر  كانھ  ناك  ةرم 
هكلتمي ام  ناك  امھم  ءيش  يأ  كلتمي  صخش  يأ  نم  لغلا  ةجرد 
يجُرخا  " هتجوزل لاق  توملا  تاركس  يناعي  ناك  نیح   .. اًنیھ

نأ اَھَرمأ  اھب  تداع  نیحو   ،" ةوجعلا نم  ةریبك  ةعطق  يل  يرتشاو 
نم بھذ  نم  كلمي  ام  لك  جرخأ  انھو   ، هدحو تیبلا  يف  هكرتت 
ةعطق هعلتباو  ةوجعلا  نم  عطق  يف  هلخدأ  مث  همامأ  هرثنو  هنمكم 

ام تأرو  هتجوز  تتأ  نیح   ، طقف عطق  ثالث  تیقب  ىتح  ةعطق  دعب 
ىلإ لِمُحو  تامو  هرھظ  ىلع  مان  اھدعب   ، هدي نم  اھتفطخ  لعفي 
اوُصْحُیل يضاقلا  لاجر  ىتأ  نیح   ، ةربقملا يف  َدِّدُمو  نفادملا 
فرعن نحن  ؟  ةأرملا اھتيأ  اذھ  فیك   " اولاق ًالاومأ  اودجي  ملو  هتاكلتمم 

،" ِكل وأ  هدیبعو  هلافطأل  لاملا  نم  اًئیش  دجن  ملو  اینغ  ناك  جوزلا  نأ 



ءاملعلا نم  ةثالث  ًابلاط  يضاقلا  لسرأو  ثدح  ام  ةأرملا  تكح 
جوزلا ةربقم  ىلإ  اھسفنب  بھذت  نأ  اھیلع  مايأ  ةثالث  دعب  هنأ  اوررقو 
ةسارح بجي  هسفن  تقولا  يفو   ، هتدعم نم  لاملا  ذخأتو   ، اھحتفتو
لاجرلا حتفو  ةأرملا  تبھذ  مايأ  ةثالث  دعب   ، صوصللا نم  ةربقملا 
ةربقملا ةأرملا  تلزنف   ،" لاملا يذخ  ةأرما  اي  ایھ   " اولاقو ةربقملا 
نافكأ نم  اًنفك  اھجوز  ةثج  نم  ًالدب  كانھ  تدجوو  اھدحو 
ریثكب ةنيزم  ةریغص  ةاتفل  ةثج  تدجو  هتحتف  نیحو   ، نییحیسملا

نم سَِنب )  ) اھرعش يفو  ةیبھذ  رواسأو  يبھذ  دقعو  رھاوجلا  نم 
زرطم دوسألا  نیلسوملا  نم  ءاطغ  ءيش  لك  قوفو  ساملا 
اھو لاملا  لجأ  نم  تیتأ  دقل   " اھسفن يف  ةأرملا  تلاق   ، بھذلاب
تفخأ مث   ،" يضاقلا نم  اًفوخ  لعفأ  ام  يفخأو  هذخآس   ، انھ وھ 

؟" كلمع ِتیھنأ  لھ   " لاجرلا لاق   . تجرخو اھتءالم  يف  ءيش  لك 
. اھتیب ىلإ  تداعو  معن "  " تباجأو

ىلإ ةتیملا  ةاتفلا  نم  هتذخأ  يذلا  ءاطغلا  تطعأ  مايأ  ةدع  دعب 
هضرعو راسمسلا  بھذو   ، قوسلا يف  اھلجأ  نم  هعیبیل  راسمس 

بتاك  " ریبكلا ملعملا  ناك   ، شرق ةئام  هیف  بلطو  سانلا  ىلع 
ءاطغلا ىأرو   ، تالحملا دحأ  يف  سلجي  اشابلل  عباتلا  يكرت "
هذخأي نأ  فرشل  هنإ   " راسمسلا لاق  ؟ " هنمث ديرت  مك   " هلأسو
رضحأو شرق  ةئامسمخ  ينم  ذخ   " بتاكلا لاق   ،" رعس يأب  بتاكلا 

راسمسلا رضحأ   ،" لاملا ذخأیل  ءاطغلا  كاطعأ  يذلا  صخشلا  يل 
سیلوبلا ءاعدتساب  اًمیظع  ًالجر  ناك  يذلا  يطبقلا  ماقو  ةأرملا 

،" اشابلا ىلإ  بھذنسو  يرامح  اوتاھو  ةأرملا  هذھ  اوذخ   " لاقو
مامأ فقو  ىتح  هردص  برضيو  يكبي  رصقلا  ىلإ  ةعرس  يف  بكر 
يتنبا عم  ةلیلق  مايأ  ذنم  نفد  دق  باقنلا  اذھ   ، رُظنا  " لاقو اشابلا 

ملو ينیعك  اھتببحأو   ، يھ الإ  دحأ  دنع  سیلو   ، اًرِكب تتام  يتلا 
ُهْتَعنص باقنلا -  - ءاطغلا اذھو   ، تارھوجملا نم  اھتنيز  اھنم  ذخآ 

، جاوزلا رمع  يفو  ةلیمجو  ةریغص  تناكو   ، ادج هبحت  تناكو  اھسفنب 
نییحیسملا رباقم  نوقرسي  اوبھذ  دقو  نیملسملا  ىرت  تنأ  اھو 

دلب يف  شیعنل  رصم  نییحیسملا  نحن  كرتنسف  اذھ  جلاعت  مل  اذإو 



" سجرلا اذھ  لمحتن  نأ  عیطتسن  اننأل ال   .. انيدنفأ لجأ   .. رخآ
ةملسم ِتنأ  لھ   ، ةأرما اي  تنأ  نم   " اھلأسو ةأرملل  اشابلا  رادتسا 

، ثدح ام  لك  تكحو  ةأرملا  تثدحت  ؟ " رشلا اذھ  لثم  ِتبكتراو 
رظتنا  " اشابلا لاقف   ، هناكم بھذلا  تدجوف  لاملا  نع  تثحب  فیكو 

يف لسرأو   ،" رمألا اذھ  يف  ةقیقحلا  فشتكن  فوسلو   ، ملعم اي 
ةثالث دعب  ربقلا  حتفُي  نأ  لبق  نم  اوررق  نيذلا  ةثالثلا  ءاملعلا  بلط 
ةسنآلا ةربقم  نآلا  اوحتفا   " اولاقف ةلأسملا  نع  مھوثدحو  مايأ 
اھوحتف نیح   ، كلذ اولعفیل  هلاجر  اشابلا  لسرأو   ،" ةیحیسملا

". لیخبلا ريرشلا  ملسملا  دقري  ناك  اھنیبو  رانلا  اھنم  ْتَّبھ  مھمامأ 
، برلا ةكئالم  كلذ  تلعف  بعرلا  لیل  يف  هنأ  عیمجلل  ًانایب  اذھ  ناك 

نيدلا میلاعت  اومزتلا  نم  نیب  ةئيربلا  ةیحیسملا  ةاتفلا  تمانأو 
. نیضوفرملا نیب  ريرشلا  ملسملا  تلعجو 

نلعأ يتلا  ةصقلا  هذھف  انھ ! ریطاسألا  ومنت  ةعرسب  فیك  تبجعت 
يلع دمحم  دھع  يف  بيرق  تقو  ذنم  تفرُع  اھتحص  صخش  لك 

. اشاب
ةنیفس نیسمخو  ةئام  نم  ًالدبو   ، ماعلا اذھ  نوردان  نورفاسملا 
مالغ  .. دلیشتور ةلئاع  ءانبأ  دحأ   . ةنیفس نيرشع  دجن  امبر  رثكأ  وأ 
ٍّيكلم ریمأ  لثم  ًابونج  رحبأ  هرمع  نم  ةرشع  ةعبارلا  يلاوح  يف 
ًاطاحمو ًاناجم  اشاب - لیعامسإ   - اشابلل ةيراخبلا  براوقلا  دحأ  يف 

لاق اذكھ  يدوھیلا "! لاومأل  فرشلا  اذھ  لك   " ، نیقفارملا نم  ریثكب 
. يبلق يف  هادص  كرت  راقتحالا  نم  عون  هیف  عاقيإب  زوجع  حالف  يل 
يف همجرتمو  هلیلد  لمع  دلیشتور  ةلئاع  نبا  مالغلا  ىھنأ  دقل 
فاضأو لیئضلا  هرجأ  هاطعأو   ، ادج ضيرملا  مرتحملا  زوجعلا  ةلحرلا 

ىلع  . ةرھاقلا ىلإ  هتدوع  نمث  تاھینج  ةسمخ  ءاخسب  هیلإ 
لجرلا نع  ىلختو  مدخلا  نم  ریثكلاو  بیبط  كانھ  ناك  ةنیفسلا 

انھ ، ضيرملا - لجرلا   - يدیشرلا ترضحأ   . ىفطصمل هايإ  اًكرات  انھ 
نیيرصملا میشایخ  نم  امئاد   قطنت  انھ  يدوھي "  " ةملكف ةفسآ  انأ 

.
ةفخب يشملا  عیطتسأو  يلاعس  ىفتخا  دقل   .. ادج ریخب  انأ 



مل يضرم  ذنم   . ریخب ادج  يننأ  ةزيزعلا  يمأ  اي  دقتعأ   ، هب عتمتسأو 
يلایللاو تاحابصلا   ، ءاتشلا اذھ  يف  وھ  امك  ًالیلق  دربلاب  رعشأ 

. اًمئاد ناك  امم  ةعور  رثكأ  خانملاو   ، نآلا ادبأ  رھظت  دربلا ال  ةسراق 
، انق لامش  طوشرف  نم  ةرھاقلا  ىلإ  تربریھ  رتسم  ماسرلا  داع 

خیشلا نكل   ، ةرملاب ةبحصلل  يجنرفإ  يأ  يمامأ  دعي  مل  مث  نمو 
يعم ياشلا  ابرشیل  ناسلجي  اًریثك  نایتأي  اناك  يضاقلاو  فسوي 

. امھتبحصب ةیضار  انأف  يدنع  نالوبقم  نالجر  امھنألو 
عراصتي اًمئاد  يتلا  رصم  يف  يضارألا  كلمت  نع  كثدحأس  ةرملابو 
ناطلسلا كلم  يضارألا  لك   ، يضاقلا ينثدح  امك  اھیلع  سانلا 

دجوي ال  اذكھو   .. فرعن امك  هلیكوو  هلثمم  وھ  اشابلاو  ينامثعلا 
ًالوزن دحاو " هینج   " شرق ةئام  نم  نوعفدي  نورجأتسم  طقف   ، كَّالُم
حلاصل وأ  ضرألا  ةدوجل  اًقْفَو  نادفلل  ماع  َّلك  اًشرق  نیثالث  ىلإ 

 - طقف لافطألا  هثري  راجيإلا  اذھ   ، دحأ ىلع  اھب  دوجي  نیح  اشابلا 
يف نكلو  عابت  نأ  نكميو  ربكألل - الو  ةلئاعلا  نم  ىرخأ  عورفل  سیل 
كلاملا تام  اذإ   . ةموكحلا ىلإ  بلط  ميدقت  نم  دب  ال  ةلاحلا  هذھ 

دارأ اذإو   ، اشابلاب ًالثمم  ناطلسلا  ىلإ  دوعت  ضرألاف  لافطأ  نود 
. عفدي وأ ال  هل  عفدي  نأ  نكمیف  صخش  يأ  نم  ٍضرأ  يأ  ذخأ  اشابلا 
، ثدحي اذھ  نأ  فرعأ   ، لوقلا يف  غلابأ  ينإ  كل  لوقي  اًدحأ  يكرتت  ال 
نادف لباقم  نادف  ىلع  لجرلا  لصحيو  نمث  نود  ضرألا  َذخأ  ينعأ 

. اھاورو اھثرح  يتلا  هضرأ  لباقم  ءارحصلا  يف  نكل 
باھذلا يف  بغرأو  جاجحلا " وبأ  يدیس   " دلومل ةریبكلا  ةلیللا  اًدغ 

لجأ نم  نوُّلصیس  يئاقدصأ  نأل  يتحص  لجأ  نم  عماجلا  ىلإ 
رورس ردصم  ةبیطلا  بولقلا  نم  انھ  هدجأ  يذلا  باحرتلا   . يلافطأ
رمأ هنأ  نوري  مھلكو  يدلب  يف  ينأل  انھ  نورورسم  لكلاو  يقیقح 
تنك ينأل  يناریل  دیعب  نم  يجوز -  - يدیِس يتأي  نأ  لیمج 
قزأملا اذھ  لثمل  ةيرخسب  رظن  يذلا  يكرتلا  ادع  ام  مھلك   ، ةضيرم

. زوجع ةضيرم  ةدیسل 
مايأ ةرشع  دعب  هنأل   ، يشھدنت نل   .. ليوط تقول  يباطخ  ُتكرت 
نابیبط  ، يدیشرلا دمحم  نیكسملا  يفیض  مویلا  تام  ىمحلا  نم 



ةلیللا ارداغ  امھنكل  ةریخألا  مايأ  ةعبرألا  يف  ينادعاس  نایسورب 
، يدي يف  هديو  ةریھظلا  يف  اًقیمع  مونلا  يف  قرغ  دقل   . ةیضاملا
نم انأو  ةیحان  نم  هسأر  دنع  سلجي  بیط  ملسم  زوجع  لجرو 
دنع ریخ "  " دوسألا دلولا  هدبعو  هسأر  دنع  فقي  رمعو   ، ةیحان
يأ فرعي  لھ  ىرأل  هتثدحو  ةلبِقلا  ىلإ  هھجو  انْھَّجو   ، هیمدق

. خلإ هللا .." الإ  هلإ  ال   " ددر ةثالثلا  نیملسملا  ىأر  نیحو   ، ءيش
اوذخأو مھضعب  ءارو  نومرتحملا  لاجرلا  لخد   . هینیع قلغُأ  امنیب 
لالخو  . دسجلا اولَّسغو   ، اھْوَصحأو يل  اھوملس  يتلا  هءایشأ 

نم ةعومجم  ينتعبت   ، نفادملا ىلإ  انلك  انبھذ  فصنو  ةعاس 
ناك  ،" هدلب نع  اًدیعب  تام  يذلا  خألا   " لجأ نم  نلولوي  ءاسنلا 
يف دباعملا  جاربأو  ةروسكملا  ةقالمعلا  روخصلا  نیب  دھشملا 
انجرخ عماجلا  يف  ةالصلا  دعب   ، لامتحالا قوف  عماجلا  ىلإ  قيرطلا 
لمح يف  نودعاسي  نوملسملاو  طابقألا  ناكو  نفادملا  ىلإ 

تابقتنملا ءاسنلا  نیب  طسولا  يف  ةیجنرفإلا  يتعبقو  شعنلا 
ءاج نفدلا  دعب   .. ادج ًابيرغ  ادب  هنكل  هفرعأ  هلك  دھشملا   ، تالولوملا
يف لجر   - فيرشلا ماقو  َّيفتك  لَّبقو   ، ثراولا دبع  خیشلا  مامإلا 

يتنبا ال اي  يفاخت  ال   " لاقو يفتك  ىلع  هيدي  عضوب  ًابيرقت - نینامثلا 
دي تلَّبق   ،" ِكعم هللا  نأل  كتوم  ةعاس  يف  الو  كتایح  مايأ  لك  يف 

لاجرلا نم  ىصحي  ال  اددع  نكل  بھذأل  تردتساو  زوجعلا  لجرلا 
. اذھ نم  ریثك  مالكو  اننیب .." هنیلعفت  امل  انتخأ  اي  ركش  فلأ   " اوؤاج

نآرقلا لتري  يذلا  دلولل  حضاولا  توصلا   .. يقفلل روقولا  ءادألا  نآلا 
نوضمیس  ، تیبلا يف  يودي  لجرلا  اھیف  تام  يتلا  ةرجحلا  يف 

. عماجلا يف  ءازعلا  ةالص  كانھ  نوكتس  اًدغو  ةالصلا  يف  ةلیللا 
هملسأ نأ  َّيلعو  ثاریم  هنإ   ، ءاكبلاب درفنیل  دعتبا  ریخ "  " نیكسملا
ءایشألا نم  ىقبت  ام  عم  ةرھاقلا  ىلإ  هولسریل  تاطلسلا  ىلإ  اًدغ 

، لدھتملا مروتملا  دوسألا  هھجوب  ادج  اًحیبق  ناك   ، دیقفلاب ةصاخلا 
نوللا نأ  نيرت  اذكھ   .. يعیبط لكشب  همأب  ينادانو  يدي  لبق  هنكل 

. انھ اًدودح  عنصي  ال 
اًمامت ریخب  انأف  بعتلا  ضعب  مغرو   ، ماعلا اذھ  میظع  سقطلا 



ریغصلا دلیشتور  نأل  ةفسآ  انأ   . ةرملاب لاعس  يدل  سیلو   ، ةيوقو
.. هاريو يتأي  نأ  ضفر  يسنرفلا  هبیبط  نأو  يدیشرلا  عم  اظف  ناك 
ةبیط رثكأ  ناملألا  ءابطألا  ناك  كلذ  مغرو   . ئیسلا مدلا  ةعیبط  اھنإ 

. ةدعاسمو
نكل طقف  ةيدام  ةعور  تسیل   ، عئار دھشم  جاجحلا  وبأب  لافتحالا 
نونغيو  ، هتلئاع نم  خیشلا  لجأ  نم  مالعألا  عفرت   . حورلا يف  اًریثأت 
لیخلا روھظ  ىلع  يلیثمت  لاتق  يف  نوعفدنيو  نوحیصي  لاجرلاو 
تفرعت يذلا  سنوت  نم  بصعتملا  خیشلا  يلوتملا ! دبع   . مھحامرب

مث  ، يھجو يف  رشك  ةيادبلا  يف   ، كانھ ناك  يضاملا  ماعلا  هیلع 
ةوقب نادأف  يدیشرلا  كرت  دلیشتور  نأ  فیك  ام  صخش  هربخأ 
لجرلا نيأ   " لاؤسلاب ىھتناو  نیملسملل  رافكلا  ةیھارك 
فسوي خیشلا  ينیع  يف  تناب  ةئداھ  ةریغص  ةماستبا  ؟"،  ضيرملا
بجي كتماخف   " ةنازرب لوقي  وھو  يريرحلا  هبراش  دقع  مث  نیتيدنلا 
يسفن تدجوو   ،" ةيزیلجنإلا ةدیسلا  تیب  يف  هروزتو  بھذت  نأ 
هسفن مدعأ   Pharisee [59] يسيرفلا نإ  لوقأ  نأ  ةمزتلم 

ول ىنمتو  يدیب  ذخأو  َّيلإ  ءاج  ةلیلق  قئاقد  دعبف  ةكایش .." بـ"
! هعم جاجحلا  وبأ  حيرض  ترز 

رثكأ ًالاعس  يناعأ  ةنیكسم  انأو  ریخألا  يباطخ  تبتك  ذنم 
لزنم يف  انھ  تام  نیكسم  باش  يزیلجنإ   . فعضلا ينكلمتيو 
نكل باھذلا  عیطتسأ  ال  ةضيرم  تنك   ، يواسمنلا لصنقلا  لیكو 
اھترسأ عم  انھ  تناك  يتلا  ركلوو  مادم  يھ  ةبیط  ةيزیلجنإ  ةباش 

باش يكيرمأ   . تخأك هضرمت  ٍلایل  ثالث  هعم  تیقب  براقلا  يف 
ةرھاقلا ىلإ  بھذ  دقل   ، لزنملا يف  هسفن  تقولا  يف  اًضيرم  دقري 

لوأ يف  يزیلجنإلا  نفد  ناك   . ایح اھیلإ  لصیس  هنأ  يف  كشأ  ينكل 
ًاناكم اًقباس  تناك  ضرأ  يف  ءابرغلا  نونفدي  ثیح  ناضمر  نم  موي 
أرقي ةسمامشلا - سیئر   - روم قودیشرألا   . ةیطبق ةسینكل 
طابقألاو شعنلا  ىلع  ميدقلا  يَملَع  شرفن  انأو  رمعو   ، لیتارتلا

اًرثؤم اًدھشم  ناك  دقل   ، نیكسملا بيرغلا  نولمحي  نوملسملاو 
مھلك اوكرحت  مھنكل  تیملا  نع  ءابرغ  اوناك  اًعیمج  نویبوروألا  ؛  ادج



، نیمَّمَعُملا دوسألا  بورلا  باحصأ  طابقألا  ةعامج   ، نزح يف 
نم لیلق   ، ةقیقرلا مھسبالمب  تانامجرتلا   ، براوقلا نم  ةراحبلا 

ةدبابعلا لك   ، لافطألا نم  ریبك  ماحزو  ةنكادلا  مھسبالمب  نیحالفلا 
ةریغصلا مھھوجو  ىلع  ریبعتلاو  بدأب  نوفرصتيو  ةارع  لافطألا  نم 
ةراحبو رمع  هَدَّدم  نیملسملا  لثمو   . مھریغ نم  رثكأ  ّيف  رَّثأ 

، يزیلجنإلا نھاكلا  هیف  أرقي  يذلا  تقولا  يف  ربقلا  لفسأ  براقلا 
لینلا ةفطع  ىلع  ءوضلا  نم  عئار  لكش  يف  سمشلا  تطبھ 

هنإ ؟  مأ هل  لھ   " يكبت يھو  يل  ةدبابعلا  نم  ةأرما  تلاق   .. ةدیعبلا
نم ةدیعبلا  مألا  هذھ  عم  ةفطاعتم  يدي  ىلع  َْتطغض  مث   ،" ریغص

. رخآلا سنجلا 
ينلصي مل  ينكل  نیعوبسأ  لك  نآلا  يتأت  نيرفاسملا  نفس 
نمزلا ةعباتم  تدقفو  ةمانزور  يدل  سیل   ، رھش ذنم  باطخ 

. فرعأ ام  لك  اذھ   ، ناضمر نم  ثلاثلا  وھ  مویلا   .. يبوروألا
ببسلا  .. ببسلا فرعي  ، هللا  انق نم  دیعُأ  نیكسملا  دوسألا  دبعلا 

كلمي امنیب ال  لكألاب  هدمي  نأ  عیطتسي  ريدملاو ال  لاملا  كلمي  هنأ ال 
امع ينضوعي  يكو  دیج  صخش  هنأ  دقتعي  اذكھ   ، اًعاتم وأ  ًالام  وھ 

" ریخ  " نيرت تنأو  ةرورسم  نینوكتسو   ، يل لسغي  نأ  حرتقا  لكأي 
يف بایثلا  لسغب  موقي  ةمظنملا  هنانسأو  محفتملا  دوسألا  هھجوب 
لصحي نأ  ىنمتيو  ةلئاعلا  هعیبت  نأ  ىشخي  هنإ   ، يجراخلا ءانفلا 

- انأ هيرتشأ  نأ  بحي  ىرخأ  ةیحان  نم  هنبا - " لـ" دیج  رعس  ىلع 
يبایث لك  لسغ  نإف  هسفن  تقولا  يف   . برطضم هلقعف  مث  نمو 

. ادج عئار  رمأ 
ةفورب حالصإب  تمق   .. ةعرسب يھتنأ  نأ  َّيلعو  ةرخابلا  تءاج 

مل ةدوقفم  ةریثك  فرحأل  تفسأتو  هرییغتل  ریثكلا  دجوي  . ال  باطخلا
نیعیطتست لھ   ، ريوزتلا لثم  رمألا  ادب  نكل  تلواح   ، اھعضو عطتسأ 

. ينم لضفأ  كلذب  نیموقتس   .. ةبیبحلا يمأ   ، اھحالصإو اھزاربإ 
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[60] نودروچ يدیل   .. ةفيرشلا ةلمرألا  ىلإ 

رياني 1865  8 رصقألا - 
. زوجعلا ةدیسلا  يتزيزع 

ءانغلاو ریمازملا  اقیسومو  لوبطلا  طسو  قیقرلا  ِكباطخ  تیقلت 
يتلا لیخلا  تاصقرو  تاسدسملاو  قدانبلا  نم  رانلا  قالطإو 

وبأ يدیس  دلومل  ریخألا  مویلا   . رصم يف  اینيد  ًالافتحا  لكشت 
مايأ لعل   " يل كتاینمأ  تناك  هیفو   ، رياني لوأ  عم  بسانت  جاجحلا 
يفكي امب  نيرضحتم  اوناك  انھ  سانلاو   ،" ِكل اًریخ  نوكت  اھلك  ةنسلا 
ةنسلا يف  موي  لوأ  وھ  اذھ  نأب  مھتربخأ  نیح  يتلماعم  يف 

. ربمتبس يف  أدبت  انھ  ةیطبقلا  ةنسلا   ، ةیجنرفإلا
نم سیل  هنأك  رعشأ   ، سيول ازيرت  يدیللا  ةافو  ادج  ينتنزحأ 
ءايوقأو ةدیج  ةلاح  يف  ءایحأ  مھتكرت  نيذلا  سانلا  لظي  نأ  يقح 

َّيلإ داعأ  ایلعلا  رصم  ءاوھ  ةداعلاك   ، مھنع ةضيرم  تدعتبا  نأ  دعب 
ىلع اًریثك  ءاثر  عمسأو  ةلیحنو  ةقھرم  تلز  ام  ينكل  ةیناث  ةایحلا 
لضفأ نینوكتس  ءاش هللا  نإ   " اًمئاد لاقي  كلذ  مغر   . ریغتملا يلكش 

". ًابيرق
ةدكأتم انأ  ؟  ةینابسإلا كتاباطخ  مجرتي  ردناسكلأ  نیلعجت  اذامل ال 

نیعیطتست ِتنأف   ، انأ عیطتسأ  امم  رثكأ  ادج  ةعتمم  نوكتس  اھنأ 
َّيدل نأ  ول  ىنمتأ   ، كلذ عیطتسأ  انأو ال  ةینابسإلاب  تاباطخلا  ةباتك 
لثم ةعراب  اھنأ  ُّطق  دقتعأ  مل  ينأ  مغر  يریب  سیم  نم  تاباطخ 
يتلا ةظحللا  ذنم  ةراس  نوكت  نأ  دب  اھتاباطخ ال  نكل   ، سانلا مظعم 
نوعرفلا دي  ةلیقث  يھ  مك  ردناسكلأ  كربخي  فوس   . اھیف تبتك 

ينكل جیباركلاب  مكبرضي  يبأ  ناك   " . نیكاسملا سانلا  ءالؤھ  ىلع 
تیسن يننأ  مأ  ؟  كلذ ماعبحر [61]  لقي  ملأ  " .. براقعلاب مكبرضأس 

! اذوھیل ناك  كلم  يأ 
. صخش يأل  ةنمآ  ةایح  الو  تاقبطلا  لك  يف  بعرم  انھ  ملألا 

نأ دعب  هعم  انھ  يتأیس  رثرآ  ریمألا  نأب  اضر  كِیب  يلع  ينربخأ 



ىلإ اًدئاع   Prince of Hohenzollern نرِیّلوزنیھوھ ریمأ  بحصي 
كلمي نم  لك   .. انھ هب  نكمم  لافتحا  لك  كانھ  نوكیس   . ةرھاقلا
نلو اًنلع  ارتلجنإ  ةكلم  نبا  فرش  ىلع  صقريو  هب  يتأیس  ًاناصح 

. كلذ ىلع  میتعت  كانھ  نوكي 
هلجأ نم  نآرقلا  لك  أرق  اغأ  ىفطصم  نأب  هيربخأ  درايال  ِتيأر  اذإ 
ةءارق نم  ىصحي  ال  ادج  ریثك  بناج  ىلإ  جاجحلا  وبأ  حيرض  يف 

شیشقب لاسرإ  يف  ينراشتسا   . هسفنل اھنإ  لاق  يتلا  ةحتافلا 
اًذخآ سیلو  ًءاطعمو  برعلل  اًریمأ  ناك  درايال  نأب  هتربخأ  ينكل  هل 

. شیشقبلل



-54-
ِنتسوأ ةدیسلا  ىلإ 

رياني 1865  9 رصقألا - 
.. ةبیبحلا يمأ 

تیطعأو  ، صاصرلا هملق  يربیل  ِكَنِیّكِس  فسوي  خیشلا  تیطعأ 
هنأك هینتیطعأ  يذلا  طسولا  مازحل  نوللا  يناجرم  ميزبإلا  هتنبا 

ًةمجرتم ریمازملا  فيرشلل  ُترضحأ  اًضيأ   ، ادج اًرورسم  ناك  ؛  ِكنم
زوجعلا لجرلا  ىعدتسا  دقل   . ادج اًجھتبم  ناكو  ةیبرعلا  ةغللا  ىلإ 
اًعیمج انكحضأ  نأ  دعب   ، مھتخأل ةحتافلا  اوؤرقیل  انتلئاع "  " لك

" ةیناث ةرم  ةنمآ  انتزيزع  تداع  دقل  دمحلا  !  " ًالئاق هحایصب 
بوث  - ةَّیِجَرَفلاب ةكسمم  انأو  انق  ماحز  يف  يِنتيأر  ول  ىنمتأ 
فلأل يلصألا  يقیقحلا  يضاقلا  هنإ   ، يضاقلاب ةصاخلا  ءاملعلا -
لوح ةيزیلجنإ  ةدیس  بحسب  لبق  نم  ٍضاق  ماق  لھ   ، ةلیلو ةلیل 
هنأ سانلا  يرُي  نأ  ىلع  همیمصت  نأ  دقتعأ  ينكل  ؟  خیش حيرض 
رمأ سدقملا  ملسملا  تیب  يف  ًاناكم  يحیسملل  نأب  نمؤي 

. حضاوو يقیقح 
میظع خیش   ، وھ ةدبابعلا  نم   ، ریبك لكشبو  ادج  اًریثك  رَُسي  لجر 

هل  ، دقتعأ امیف  نیسمخلا  يف  هنإ   ، موطرخلا ءارو  دالب  نم  ادج 
نأ ديري   ، ةياغلل يكذو  بذھمو  طیسب   ، يزیلجنإلا لیبنلا  قالخأ 
ةمیخ يل  نوكي  نأو   ، دوعأ مث  نيرھشل  موطرخلا  ىلإ  ينذخأي 
ىلع قيرطلا  انصحف   . ءارحصلا يف  ةيراشبلا  ينيریل  ناوَرَتَْختو 
رابجنز ىلإ  رفاس  هنأ  تفشتكاو  اَھَمھف  يتشھدلو  يتطيرخ 

، كانھ ةيزیلجنإلا  ةرمعتسملاو  حلاصلا  ءاجرلا  سأر  دوجوب  فرعيو 
Dinka and Shurook قورشلاو اكندلا  دالب  ىلإ  اًضيأ  رفاس  دقل 
ةاتف اًموي  ردناسكلأ  ىأر   ، رثكأو مادقأ  ةعبس  مھلوط  لاجرلا  ثیح 

. مادقأ ةثالثب  هنم  لوطأ  ةرھاقلا  يف  اكنِّدلا  نم 
،" نوكت ثیح  مھنویع  يفو  درف  لك  سأر  ىلع  اھنإ   " لاقو ىنحنا 



. ادج ةبیط  يلع  خیشلا  ةبحص  تدجو  ينأل  نیحرفت  امبر 
تررق نأ  دعب  ءاسؤبلا  لك  تیبلا  مامأ  لامرلا  قوف  دشتحا  مویلا 

ةنیكسملا تاناویحلا   ، نادف فلأ  لكل  لامِج  َةینامث  ًةبيرض  ةموكحلا 
دوعتت مل  اھنألو   ، نادوسلا يلإ  ةيركسعلا  دوشحلا  لقنل  تلسرُأ 
ىري نل  لاوحألا  لك  يفو  اھعیمج  تومتسف  ءارحصلا  يف  ریسلا 

عوبسألا  . موي لك  ةوقب  دادزي  بضغلا  ؛  ةیناث اھنم  ايأ  اھوكلام 
اوثدحتو ناوسأ  عراوش  يف  اشابلا  نونعلي  سانلا  ناك  يضاملا 

. نورعشي امب  ٍلاع  توصب 

.. رياني  11

سیل هلمج  نأل  دحاو   .. لاجرلا برض  مت   ، ءازع يف  هلك  ناكملا 
نأل نوقابلاو   ، ئرتھم ميدق  لمجلا  جرس  نأل  رخآو  يفكي ! امب  اًدیج 
ةعبرأو  ، دحاو لجرل  اًرجأو  اًماعط  نيرھش  ةفلكت  دوقن  مھيدل  سیل 

.[62] اًمدقم ةموكحلل  عفدُتل  لامِج 
هنإ  ، حابصلا لك  مھمادقأو  يناریج  رھظ  ىلع  جابركلا  ناك 

تامالع رھظيو  همامكأ  قيدص  عفري  نیح  اًضيأ  ٌديدج  ٍعزف  ُساسحإ 
ماظن  ، هقنع ىلع  ةيديدحلا  ةلسلسلا  رثأو  ةیبشخلا  دافصألا 

. اھنم دعبأ  كانھ  سیل  ةطقن  ىلإ  لصو  ةلمجلاب  بھنلاو  زازتبالا 
ةنيزح تنك   . ىًدم عسوأ  ىلع  موي  لك  داعت   [63] ثوبان ضرأ  ةياكح 
نولَسرُي  ، هلثم ةیلاع  ةلزنم  يف  لاجرو  يشبحلا  هللا  دبع  ىلع 

ةنيزح تلز  ام  ينكل   ، ولجوزاف يف  لتقلا  وأ  ضرملاب  توملل 
نيذلا نیكاسملا  ءارقفلا  نیحالفلل  يمویلا  بركلا  ىلعرثكأ 

، مھتالئاع هاوفأ  نم  زبخلا  اوذخأي  نأو  ةرخُّسلا  ىلع  نوربجُي 
ةعساو ةدحاو  ةعرزم  رصم   . دحاو لجر  ةدئاف  لجأ  نم  نوحدكيو 
يتذفان نم   . مھماعطإ ىتح  نود  هدیبع  ریخستب  دیسلا  اھیف  موقي 
براوق رظتنت  يتلا  ةنیكسملا  مھلامجب  نوطیحي  لاجرلا  ىرأ  نآلا 

. اھماعطإل اھراضحإ  ىلع  اوربجُأ  يتلا  ةرذلا  لالتو   .. اھذخأتل اشابلا 
مھیلإ رظانلا  ْيَنْیع  نم  لطت  يتلا  عومدلا  نأب  كربخأ  نأ  عیطتسأ 



لمعو  .. ملأ الو  عوج  الو  اًدحأ  كرحت  مھل  ملاظم  ، ال  ةداحو ةنخاس 
ةبسنلاب  ، مئادلا ءایتسالا  نم  ةمئاد  ةرارم   . لمأ الو   ، ةأفاكم نود 
يروصتت نأ  يلواح  نكل   ، روصتم ریغو  اًدیعب  نوكي  دق  اذھ  نإف  ِكیلإ 

دقو هتعرزم  يف  نیلماعلا  دجو  ًالثم  ثیمس  همسا  ايزیلجنإ  اًحالف 
.. هلوصحم ملس  ىتح  اًضيأ  وھ  هبرض  متو  سیلوبلاب  اًدیعب  اودیتقا 
، ةعطاقملا مكاح  دروللا  لجأ  نم  هتعرزم  مدخو  نبتلاو  نافوشلا 

ككسلا ءاشنإ  يف  المعیل  لسالسلا  يف  هینبا  ّرج  مت  هنأو 
يف يننإ   . نآلا يلقعو  يتلاح  نع  ةركف  كيدل  نوكیسو   ، ةيديدحلا
نأل ناوسأ  ىلإ  بھذت  يتلا  شیجلا  قرف  دادعأ  نم  عزفو  ةشھد 

نادوسلا يف  تراث  جونزلا  تاعامج  ضعب   ، جونزلا نیب  اًرمذت  كانھ 
انھ نوكیس  اشاب  نیھاش  نأ  عمسأ  نآلاو   ، يضاملا فیصلا  يف 

ُلَسرُت لامجلا  نأو  كانھ  ىلإ  هقيرط  يف  نینثا  وأ  موي  لالخ 
ثيدحلا يف  لولوأ  انأ  نآلا   ، موي لك  اھلك  ىرقلا  نم  تائملاب 

. رمتسملا يليوع  عامسل  نیضرمتسو 
همأ ةوق  يل  حرشو  سمأ  يعم  ىشعتو  نسح  خیشلا  ءاج 
مامأ هنع  همأ  تعفاد  دقل   . بابشلا فعض  هل  نأ  ادب   ، هیلع اھلضفو 
اذإ هنأب  اھنبا  تملعأ  زوجعلا  خیشلا  تام  نیح  نكل  هنم  هیبأ  ءایتسا 

.. هارتل شیعت  نلف  برعلا  خیش  بضغي  كولسب  ىرخأ  ةرم  فرصت 
لوقأ فوس  قرغأو  رھنلا  يف  زفقأ  نأ  يمأ  يل  تلاق  اذإ  نآلا  "
يف سانلا  لك  قوف  اھبحأو  ریبك  لكشب  اھاشخأ  يننأل   ،" رضاح "

". اھيدي نیب  ءيش  لك  كرتأو   ، ملاعلا
اھآر يتلا  ةدیحولا  ةأرملا  ينأب  ينربخي  وھو  يفكي  امب  ًابیط  ناك 
هذھ روزأ  نأ  َّيلع   ، يل ریبكلا  هبح  ببس  وھ  اذھو  همأل  ةھیبش 

لالشلا نع  نیموي  دعبت  يتلا  ةدبابعلا  ةيرق  يف  ةعئارلا  ةدیسلا 
لكشب همأ  ىشخي  فیك  يل  حرشي  وھو  اًعئار  ناك  نسح   . لوألا

. ریبك
، يلوتملا دبع  خیشلا  عئارلا  يسنوتلا  ملاعلا  يئاقلل  مویلا  ُتررُس 

اًرورسمو ادج  اًرضحتم  ناك   ، ةماھجب َّيلإ  رظنلا  داتعا  يذلا 
تافارغیلتلاو ةيراخبلا  نفسلا  نع  يھتنت  ال  ةلئسأ  ينلأسو 



اولاز ام  نییبوروألا  نأ  يقیقح  لھ   " اصاخ ًالاؤسو   ، ءایمیكلاو
وحن ذنم  كلذ  دقتعي  دحأ  ال  هنإ  تلق  ؟ .." بھذلا ةعانصب  نیعلوم 
كلذ نوفرعي  نیيرصملا  نأ  نع  مالكلا  نإ  لاق   ، نامزلا نم  نینرق 
ادج ةرھم  مھ  نيذلا  نییبوروألا  نع  عمسي  نأ  شھدنم  هنأو  بذك 

عبطلابو كولملا  رباقم  ىریل  لینلا  ربعي  ناك   . كلذ اودقتعا  دق  مھنأ 
لاعفألل لئازلا  رورغلا  نع  ةلیمج  لاوقأب  ثدحتف  ةبسانملا  نّسَح 

يف اھعم  ثدحت  يتلا  ةدیحولا  ةیجنرفإلا  ينأ  ينثدح   ، ةیناسنإلا
تارابع مدختسا  وأ  نيدلا  نع  ةملكب  هوفتي  مل  هنأ  تظحال   ، هتایح
لاقو ءاسملا  تاذ  يف  يتربحم  فسوي  خیشلا  ألم  ةرملابو   . ىوقت
هذھ بحأ   " تلق  ،" میحرلا نمحرلا  هللا  مسب   " ربحلا بصي  وھو 
ًءاود وأ  اًديدش  امُس  نوكي  دق  ربحلا  نأ  ركذتن  نأ  ریخلا  نم   .. ةداعلا

". اًعفان
كلذ نأ  نودقتعي  انھ  سانلا   ، لعسأ ام  اًردانو  نسحأ  نآلا  انأ 

ينومغرأ  ، صاخ لكشب  ينیمحي  يذلا  جاجحلا  وبأ  ةعافش  ببسب 
ىلإ ءاطغلا  لمُح  نیح  هحيرضل  رضخألا  يريرحلا  ءاطغلاب  ىطغتأ  نأ 
نم عونكو   ، ریخلل ماع  لكشبو  يتحص  لجأ  نم  ةصاخ   ، بكوملا
نم ةینارصن  ينوك  ينعنمي  مل   . جاجحلا وبأ  ةلئاع  لخاد  يل  ينبتلا 

؟ اًضيأ خیشلا  فرعيو  كفرعي هللا  الأ   ، يفاخت ال   " يل لیقو  ةقفاوملا 
ةبیط ةینمأ  اذھ  تربتعاو   ،" ریخلا هنكل  ِكب  قحلیس  رش  ال  كلذل 

. مھنم اًقفرو  عیمجلل 
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ىلإ نینح  وأ   .. نطولا ىلإ  نینح  َّيف  ومني  نكل  اضر  ةلاح  يف  انأ 
يأ ىلع  يلافطأ  داقتفاب  يروعش  دادزي  تقولا  رورمبو   . لافطألا
درب كانھ  نكي  ملو   ، تقولا لك  انھ  فیطل  سقط  انيدل   . رخآ روعش 

. ءاتشلا لاوط 
ىلع ثعبي  لجر  هنإ   ، مايأ ةدعل  انھ  لوداراب  تسوفيرب  ویسم 
ءاسنلا هارتو  هَمالك  ُبرعلا  لبقتي  دیج  باش  يبوروأ   ، اقح رورسلا 

اھنم ًالیلق  يل  اورضحأو  عقاوق  نع  ثحبأ  تنك   . لافطألا ةیبذاج  يف 
! ةدحاو َرأ  ملو  لبق  نم  عقاوقلا  نع  اًئیش  فرعأ  َْمل  َِمل   ، لالشلا نم 

لالشلا دنع   ، عقاوق يأ  لینلا  نیط  يف  نأ  فاشتكا  عطتسأ  مل 
امیف ادج  نوجذاس  انھ  سانلا   ، روخصلاب ةقصتلم  اھودجو  لوألا 
لثم  ، مھدیفت وأ  اھنومدختسي  ال  يتلا  ةیعیبطلا  ءایشألا  صخي 
طقفو  ، ةيرب روھز  دجوت  الو  ریفاصعلا  نوكت  ةریغصلا  ةیسنرفلا  رویطلا 

. اھلك رصم  يف  راجشألا  نم  عاونأ  ةسمخ  وحن 
نآلا ادج  ضفخنم  لینلا   ، تتام ناعطقلا  لك  ؛  ةنزحم ةنس  هذھ 

فوداشلاب ضرألا  نووري  نيذلا  لاجرلا  يناغأو   ، ویلوي يف  ناك  امك 
نم فیغر  ىلإ  قاتشأ  عئاج  انأ   " نونغي مھو   ، ًةقیقح ةنزحم 
نونغي وأ   ،" نیكسم  .. نیكسم  " نورخآلا ددريو  دحاو  ينغي   ،" ةرذلا
قدتو نآلا  ةبسانم  يھ  فسألا  عم   . هربصو بويأ  اندیس  نع  ةینغأ 
ناكم لك  يف  تداز  دقو  ةوقب  نئت  فيداوشلا  امنیب  ةیحان  لك  يف 
ءيش لك   ، يقاوسلا تلطعتف  تقفن  يتلا  ناریثلا  صقن  ببسب 
ةلق هببست  يذلا  لازھلا  نم  ىضرم  نوریثكلاو   ، يتزيزع بعرم 
ةانقلا يف  لمعلل  نوُذَخؤُیَس  اًفلأ  نیسمخ  نأ  تعمس  مث   ، ماعطلا

وھ دیحولا  حيرملا  ءيشلا   ، مویفلا ربع  طویسأ  ىلإ  ةزیجلا  نم 



راحبلا  ، ءاینغألا ىلع  ًابعص  ناك  كلذك  يذلا  ریبكلا  روجألا  عافترا 
سمخلا يف  اًشرق  نیسمخ  وأ  نیعبرأ  ىلع  لصحي  ناك  يذلا 

لك شرق  ةئامعبرأ  وأ  ةئامثالث  ىلع  لصحي  نآلا  ةیضاملا  نینس 
كالتمال يعورشم  كرت  ىلع  فورظلا  ينربجت  نأ  ىشخأ   . رھش
تیبلا نم  ينجرخیس  يسنرفلا  ماعلا  لصنقلا  ناك  اذإ  ةیبھد ." "
هنمو نآلا  فسوي  خیشلا  هینبي  ديدج  تیب  يف  نوكأ  نأ  َّيلعف 

نأ ىنمتأ   . يل هیلع  فرغ  ثالث  ينبيو  رمملا  ينیطعي  نأ  نكمي 
. تیبلا ىلإ  بھذأ  نأ  ةبعتم - وأ  ریخب  تنك  ءاوس   - عیطتسأ

نكل ادج  ةلیحن  ترصو  نآلا  اًریثك  لعسأ   ، ءطبب نكل  نسحتأ  يننإ 
. يسافنأ قیضت  الو  ُتنك  امك  ادج  ةفیعض  تسل 
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لوداراب تسوفيرب  ویسم  عم  میظع  حماستم  ثيدحب  تعتمتسا 
ءاسملا يف   . جھبم صخش  هنإ   ، يجنز يأك  هبلق  نم  ثدحت  يذلا 

نم ًالیلق  وعدأ  فوسو  نمرألا  هباحصأ  ضعبو  كیب  لكارأ  عم  يتأیس 
، يراخب بكرم  قيرط  نع  تادوسملا  سمأ  تلسرأ   . مھاریل برعلا 
نم اًریثك  دقفت  نأ  طبحم  ءيش  هنإ   . ةمیلس لصتس  اھنأب  قثأ 

دقتعأو يتاباطخ  يف  ةریبك  ةجرد  ىلإ  ةسئاي  انأ   ، تاباطخلا
، صاخلا يئادأ  يف  حزمأ  يننأ  فرعأو  ةدیج  تسیل  اھنأ  ةقیقح 

اھتیسن يتلا  حلاصلا  ءاجرلا  سأر  نم  يتاباطخل  مكتبحمب  ةدیعس 
ال يننأ  فرعت   ، ةدیج ةيرصملا  يتاباطخ  نأ  دقتعأ  ال  ةنامأب  نكل 
امب ةیضار  ًةقیقح  يننأو   ، دیج لمعب  تمق  يننأ  ُتدقتعا  اذإ  يعَّدأ 

سيروم هیمسي  ام  وأ   ، ةسئاب اھلك  اھنأب  رعشأ  ينكل  هنع  ربعأ 
يرعاشو ٍّراسو  ٍقئاش  ةقیقحلا  يف  دلب  ىلع  اسایق  ةفشان " "

. اًضيأ
، ىطسولاروصعلا لثم  رمألا  ناكو  هبراق  يف  اشاب  لضاف  ترز 

موقیل ةعبارلا  يف  ًابوعرم  اًریغص  َدوسأ  ایبص  ىدان  ينَّرَُسي  ىتح 
ناویحلا  . ٍملسم ٍخیش  لیثمتب  تھتنا   ، صقار بلك  لثم  تاكرحب 

. يزمرقلا نوللاب  ایلوبنطسإ  ايز  ايدترم  ناك  ریغصلا 
ىلعأ مھتالحر  يف  نآلا  ينوریل  نوتأي  نیيرصملا  ءابطألا  لك 
مھضعب  ، ةدعاسم ىلإ  تجتحا  اذإ  ينودعاسیل  لینلا  لفسأو 

.. ناملألاك اًدیج  ةیناملألا  ثدحتي  يدنفأ  دارم   .. ادج نورسي  لاجر 
هلو انھ  ىلإ  ءاج  املك  ينروزي  يذلا  تنمرألا  زوجعلا  دلبلا  خیش 
دجوت ال   " .. ةرھاقلا يف  خانملا  يكتشي  هتعمس  توص  ىلحأ 
ءاتش انھ  انيدل   ،" رمقلاب الإ  ءفد  الو  ءوض  الو  ةرملاب  كانھ  سمش 



. طقف تیبلا  يف  اًعئار  نوكي  فیصلا  وج  لثمو  عئار 
َّيلع  ، نادوسلا ىلإ  ُتبھذ  اذإ  يعم  يتأت  نأ  يف  بغرت  تیناج 

" ةيرصم ادج لـ" اًدراب  نوكي  نأ  سور  ىشخي   ، خانملا عضو  فرعأ  نأ 
رداغأ فوس   . يعم اھلك  ةرسألا  نوكت  نأب  عتمتسأس   ، يلثم

َكل قوري  ناك  اذإ  وینوي  ةياھن  نم  برقلاب  كیلإ  لصأو  ويام  يف  رصقألا 
ءاش هللا! نإ   . كلذ
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سور ةدیسلا  ىلإ 

رياربف 1865  7 رصقألا - 
.. ةبیبحلا تیناج 

". نیع تذخأ   " يننأ حضاو   .. يتاباطخل ثدح  بلقلا  رطفي  ءيش 
، انھ لازي  ام  يتیب  يف  تام  يذلا  مجرتملل  دوسألا  دبعلا  ریخ " "
لعف امك  هذخأي  نل  اًدحأ  نأ  ودبي   . هدیس دقف  بلك  لثم  ودبي 
ثرأس يننأ  ودبي  مث  نمو  مجرتملا  ءایشأو  لام  ذخأ  يذلا  يضاقلا 
هلو ةقئاف  حبقلا  نم  ةجرد  ىلع  هنإ   ، نیكسملا حیبقلا  ریخ " "
هنكل  ، وھ لوقي  امك  رشبلا  لكأل  ةصصخم  ةداح  ةمظتنم  نانسأ 
متھأ مل   ، ادج صلخم  سبالم  لساغو  ادج  قُلُخلا  نسح  قولخم 

مل اذإو   ، ثدحلا ترظتنا  مث  نمو  ةرھاقلا  يف  عابیل  هلسرأ  نأل 
قحتسي هنإ   ، ًابسانم ودبي  رجأ  يأب  هب  ظفتحأس  دحأ  هفدھتسي 

ماعلا لصنقلا  ينكرت  اذإ   . ًانوناق اھقحتسي  هنإ  نواعملا  لوقيو  ةيرحلا 
حطس ىلإ  ةرشابم  بھذأو  يثاثأ  كرتأس  انھ  ىقبأ  يسنرفلا 

نأ ىشخأ   ، ابوروأ ىلإ  يقيرط  يف  ةيردنكسإلا  يف  ِكافشتسم 
بكارملا لاجر  بتاور  نإ  ؛  ادج ةفلكم  ًةیبھد "  " كالتما ةلأسم  نوكت 
تسوفيرب ویسم   . رھشلا يف  نویلبان  ةثالث  يھ  نآلا  نیيداعلا 

ىلإ ثدحتي  فوس  يظح  نسح  نم  هتبحص  تناك  يذلا  لوداراب 
ادج ةفورعم  يننأل  يتدوع  نوديري  ةبیط  لھأ  لك   ، ماعلا لصنقلا 
ىلع تلصحو  نيریثكلا  تیفش  دقل   ، ةدیحولا ةمیكحلا " و" انھ 
ْيََرت نأ  اًمامت  راس  رمأل  هنإ   ، خلإ  .. يكرت كويد   .. ضیب  .. ةریثك ايادھ 

، هتبیطل هتدوع  ىلإ  نوقوتي  صخش  نم  اوصلختي  نأ  نم  ًالدب  ءارقفلا 
. ادج نوبیط  دلبلا  اذھ  لھأ   ، يبط لمع  ریغ  اًئیش  مھل  مدقأ  مل 
، تومي يزیلجنإ   .. بيرغ عم  سلج  لیمج  باش  يسكرش  ساوق 
اًضيأ يدل   ، ایبط هتجوز  تیفش  يننأل  اھلك  ةلیللا  هراوج  سلج 
قوتي يذلا  ولحلا  يكذلا  ىتفلا   ، رغصألا ىفطصم  نبا   ، ذیملت



هنإ  ، ارتلجنإ ىلإ  باھذلا  عیطتسي  نأ  ىنمتأ   ، ملعتلا ىلإ  اًفھلتم 
نأ يل  قبسي  ملو  زایتماب  أرقيو  بتكيو  اًدیج  ةيزیلجنإلا  ثدحتي 
ىلإ دلو  لاخدإ  بعصلا  نم  لھ   ، اذكھ ملعتلا  ىلع  ًالبقم  اًدلو  تيأر 
ادج ةنيزح  انأ  بعص ! هنأ  دقتعأ  ًاناجم  اھرابتعاب  ؟  ةیسابعلا ةیلك 

. انھ ةیلقعلا  هتاَكلَمو  هتقو  ديدبت  ىلع  ربجُأ  ریغصلا  دمحأ  نأل 
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ِنتسوأ ةدیسلا  ىلإ 

سرام 1865  13 رصقألا - 
.. ةبیبحلا يمأ 

توملاو كراعملا  يلتق  نع  تاعاشإ  يأل  كلقع  كبتري  َّالأ  وجرأ 
تمت هنأب  انعمس  عوبسأ  ذنم   . ملاعلا نم  ءزجلا  اذھ  يف  ئجافملا 

تقرتحاو اھیلع  اوناك  نم  لك  لتقو  ةیسورب  ةرخاب  ةمجاھم 
انيدنفأ نأو  يھتنت  ال  ةروث  يف  تناك  ىرُق  رشع  نأبو   ، ةرخابلا

دابأو اھلك  ىرقلا  اَحَمو  ىتأ  هسفنب  ينامثعلا " ناطلسلا  بئان  "
ثدحأ ًانونجم  اًشيورد  نأ  يھو  نآلا  ترھظ  ةقیقحلا   ، اھناكس

هوبأ ناك  امك  لعف  دقل   .. اھُتعمس امك  ةياكحلا  يورأسو  ىضوف 
ٍدحاو ٍديدرتب  اًمسا  هسفنل  لعج   .. ةنس نیثالث  ذنم  لعفي  نأ  بحي 
ةلیل لك  ةرم  فالآ  ةثالث   ،" فیطل اي   " لثم  ، ىنسحلا ءامسأ هللا  نم 
نجلا عم  ةقادص  دقع  مث   ، اًنصحم اًعینم  كلذ  هلعجف  تاونس  ثالثل 
نیح اندالب  يف  ةرحسلا  هلعفي  امم  لیحلا  نم  اًریثك  هملع  يذلا 
ىطعأ نأب  ءارحصلا  لھأ  عدخ  مث   ، اھب اودیق  يتلا  دویقلا  لك  نوكفي 
حیسملا دیسلا  عم  يتأیس  يذلا  رظتنملا " يدھملا   " بقل هسفن 

، كارتألا دض  ةروث  فدھتساو   ، ملاعلا ةياھن  يف  حیسملا  ودع  حبذيو 
يف تكرتشا  ةيدایبلاو  ةینايرلاو  واج  يھ : انق  لامش  ىرق  ثالث 
قلطأو ىرقلا  قرحأف  ةيراخبلا  براوقلاب  اشاب  لضاف  ءاجو  ىضوفلا 
انعمس ةيادبلا  يف   ، لوقحلا رمدو  لاجرلا  نم  ةئام  وحن  ىلع  رانلا 
ىلع نیبراھ  اوعزوت  لافطألاو  ءاسنلا   ، ةئام نآلاو  اولتُق  اًفلأ  نأ 
بھذ هنإ  لاق  ضعبلاو  لتُق  شيوردلا  نإ  ضعبلا  لاق   ، ىرخألا ىرقلا 
ىرقلا نم  نیحالفلا  نم  لیلقو  يودب  صخش  عم  ءارحصلا  ىلإ 

. تدیبأ يتلا  ثالثلا 
ءانبأ نم  شيوردلا   ، رصقألا مجح  يف  ًابيرقت   .. ةریبك واج  ةيرق 
لجرلا هیخأ  لقن  مت  سمأو   ، انھ نم  ةبيرق  ةيرق   .. ةیملاسلا



ةرھاقلا ىلإ  ِنَْینوجسم  زوجعلا  ناطلس  جاحلا  هیبأ  ْيِمَحو  بذھملا 
راجتل ٌكلم  بولسملا  براقلا  نأ  ودبي   . امھيأ ىلإ  فرعن  ال   .. انق وأ 

مت ایبوروأ  َبراق  الو   ، دقتعأ امیف  بیصأ  دحأ  ال  نكل   ، نیینانوي
. هیلع ءادتعالا 

بھنلا لك  َاَيأَر   ، هتجوز هعمو  سمأ  انھ  ناك  كنيربنیفیك  نورابلا 
يلاھألا نم  ةمواقم  يأ  كانھ  نكت  مل  هنإ  الاقو  ىرقلل  ىرج  يذلا 

دھش كلذكو   ، نورفي امنیب  صاصرلا  دونجلا  مھیلع  قلطأ  نيذلا 
ينوكت نأ  ِكديرأ   . بكارملا ىلإ  اھریغو  هایشلا  دونجلا  عفدي  فیك 

نوعیطتسي ال  لاجرلا  نم  هعم  نمو  شيوردلا   ، َّيلع ةقلق  ریغ 
، ءارحصلا نم  ةریبك  لایمأ  ةینامث  دعب  ىلع  اننأل  انیلع  موجھلا 

انمظن دقلو   ، مھتيؤرل تقولا  انيدل  مث  نمو  مھنیبو  اننیب  لبج  كانھو 
يف لافطألاو  ءاسنلا  ىلعف  انم  ًابيرق  مھروھظ  ةلاح  يف  هنأ 
يأ كلذكو  ةعلقك  نصحملا  يلزنم  ىلإ  اوتأي  نأ  ةيراعلا  خاوكألا 
ىلع نيرداق  لجر  ةئامعبس  وحن  انعمجو   ، رخاوبلا ىلع  رفاسم 
اشاب لضاف  نأ  ىلع  ةوالع   ، كنركلا ةقطنم  ةلماش  كراعملا 

. ًالیم نیعبرأ  دعب  ىلع  انق  يف  دونجلاو 
، لامشلا نم  دحاوو  بونجلا  نم  مویلا  ةيزیلجنإ  براوق  ةثالث  تءاج 

رست ةرسأ   ، مھعم تیشعت   ، سمأ ًابونج  تھجتا  كنيربنیفیك  ةرسأ 
لجأ نم  يتأي  ریغصلا  دمحأو  مویلا  اًكحض  تومأ  تدك  ؛  ةيویحو

" تراكلا  " بعل دقل   .. ةنورابلا بحب  ضيرم  هنأ  يل  نلعأ   ، سردلا
ةیناثلا يف  هنإ   - اھعم هبلق  دقف  دق  ادبو  ةریھظلا  يف  سمأ  اھعم 
بعل ديري  هنإ  لاقو  ةیلاعلا - هتراھم  مغر  اًمامت  يلوفطو  ةرشع 
هسأر ىلع  مویلا  ةمع  عضو  دقل   . ٍناھِرَك ةلبُق  لجأ  نم  ةارابم 
نیح بابشلا   ) نأل هسبالم  لمھأو  ًالجر  ودبیلو  هرعاشم  ةيوقتل 
ةقیقر تناك  ةنورابلا  نإ  ةقیقحلا  كلذ ..) نولعفي  بحلاب  نوضرمي 
بلق نكل   ، ضیبأ دلو  يأ  عم  لعفت  امك  هداعسإ  تدارأو  ةبوبحمو 
ءاود يأ  َّيدل  لھ  ينلأس  اًضيأ   . اھلجأ نم  لعتشا  ِفیِھَّرلا  دمحأ 
لیمج وھ  مك  فرعي  ال  هنإ  اھینیع ! يف  ًابوبحم  ودبیل  ضیبأ  هلعجي 

دنع ةداجسلا  ىلع  هیمدق  اًعبرم  سلجي  امنیب  رمسألا  هھجوب  ادج 



ةحول هنإ   . ٍلاع توصب  أرقي  قرزألا  بابلجلاو  ءاضیبلا  هتمامعب  َّيمدق 
ملعتلل ادج  قاتشم  هنإ   ، ریغصلا دلولاب  ادج  ةمرغم  تحبصأ   . ةینف

. هتراھم ظوحلم  لكشب  نسحیل 
رغصأ  ، ریغص دبعو  رامحلا  سئاس  وھ  يذلا  ریغصلا  يدمحأ " "

، ارتلجنإ ىلإ  هذخآ  نأ  يندشاني   ، ةئداھلا تاقولخملاو  نيرماضلا 
عداخلا رمسألا  ریغصلا  هھجو  مامأ  فطخنتس   ، ينير هارت  نأ  ىنمتأ 

ریغص يرصم  ةقیقح  هنإ   ، باجنسلا ْيَنیع  ناھبشت  نیتللا  هینیعو 
لكأيو رجحلا  ىلع  مانيو  ةرارحلا  تحت  راھنلا  لوط  يرجلا  عیطتسي 
ُتثدحت اذإ  ؛  ادج رویغو   ، ءاضوض ثدحي  ئداھو ال  عيرس   ، ءيش يأ 

يف دوسألا  ریخ "  " نوكي امنیب   ، اًدیعب هدعبيو  عفدني  رخآ  دلو  يأ  عم 
ةلصاوتم ةنحاشم  ةحاس  خبطملا  نأكو  باذعلا  يناعي  لزنملا 
اھربتعي دمحأو  يتوھق  راضحإ  ديري  ریخ  ؛  ةوھقلا لوح  امھنیب 

ةيوق فاتكأ  وذ  دوسأ  ریخ  نإ  ذإ   .. لمأ الب  اعبطو   ، هفئاظول ًاباصتغا 
، ينير نم  ربكأ  سیل  نیكسملا  ریغصلا  دمحأو  ةرشع  ةنماثلا  يف 

. ظقیلا طیشنلا  ریغصلا  قولخملا  اذھ  ىنبتأ  نأ  ةقیقح  تلواح 

.. سرام  15

، ةیضاملا ةلیللا  ةیملاسلا  ةيرق  ةرايز  نم  فسوي  خیشلا  داع 
هنأ دقتعي  هنأبو   ، تمي مل  بیطلا  دمحأ  شيوردلا  نأب  ينربخأ 

تاكلتمملا لك  مسقي  نأ  ديري  هنإ   ، يعویشو نونجم  بصعتم 
عونب ظعيو  ينيدلا  سيردتلا  لك  رمديو  ءاملعلا  لك  لتقيو  يواستلاب 
كتعاس رسكي  نأ  ديري  ! " وھ هریكفت  نم  نآرقلا  ریسفت  ةداعإ  نم 

، اھنم ةروسكم  ةعطق  لجر  لك  يطعيو   " فسوي لاق  ةلیمجلا  .."
". ءيش لك  يف  اذكھو 

نكل يرحبلا  هجولا  ىلإ  باھذلا  ىلع  ينثح  انھ  نیمجرتملا  دحأ 
نم ودبلا  اولتاق  انھ  سانلا  نإ  لاق   ، رطخلا ةركف   نم  كحض  فسوي 
لبجلا يف  ةدوجوملا  ةنفحلا  هذھ  لثمب  مھتمجاھم  متت  نلو  لبق 

. نآلا
مھتخأ ينأل  كلذ  ىلع  مھتمصب " نوعضیس   " جاجحلا وبأ  ةلئاع 



دنع رھنلا  لامش  باھذلا  ةقامحلا  نم   . يلجأ نم  مھتایح  نولذبيو 
انفرع  . ةفورعم ریغو  ریغص  براق  ىلع  يدحو  نوكأ  دقف   .. ىضوف يأ 

داز اذإو  دونجو  ةيراخب  براوق  هعمو  اَجرِج  يف  هسفنب  اشابلا  نأ 
. نییبوروألا لك  طاقتلال  لَسرُتس  ةيراخبلا  نفسلاف  طیسبلا  فوخلا 
، مھتاكلتمم لك  تردوص  نيذلا  ءاسؤبلا  نويورقلا  مھ  يننزحي  ام 
. برھي وھو  صاصرلاب  لتق  مھنم  ریثكو   ، ءايربأ مأ  اوناك  نیبنذم 
نم بضغلا  نأب  نمؤي  هنأب  صاخ  لكشب  يلع  جاحلا  ينربخي 
نكل راجفنا  كانھ  نوكي  فوسو  ًالماش  راصو  اًقمع  دادزي  ةموكحلا 
حئاوللاب ماعطلا  راعسأ  میظنت  اشابلا  ةلواحم  نإ   . نآلا سیل 
تعِضُو ةیلاحلا  ةعاجملا  راعسأ  عبطلابو   ، ادج ةیثراك  میسارملاو 

نیح عباوتلا  لمحت  هیلع  اًرداق  ًالجر  ناك  اذإف   .. هتیلوؤسم ىلع 
فسألا عم   - تداتعا سانلا  نأ  دقتعأ  ؛  ام راجفناب  ُنِمْوُأ  ال   . لشفي
لئاسو يأ  مھيدل  سیل  هنأ  بناج  ىلإ  ةعاطلاو  ةاناعملا  ديدشلا -
ًابونجو ًالامش  يرجت  نأ  نكمي  ةموكحلل  ةيراخبلا  بكارملاو  لاصتا 
دحاو نمو  ًالوط  لیم  ةئامنامث  ىلإ  دتمم  فيرلا  نإ   . مھفدھتستو
نكمي ةرھاقلا  يھ  طقف   . نولیلق ناكسلاو   ، اًضرع لایمأ  ةینامث  ىلإ 
ىلع هلمع  متي  نیيرھاقلا  ّرسي  ءيش  لكو   ، ءيش يأ  لعفت  نأ 

. نیحالفلا ةقفن 
لقأ يلاعس   .. ةریخألا مايأ  ةثالثلا  يف  ةديدشلا  ةرارحلا  تأدب 
نأ ىشخأ  يننإ  ىتح  ضفخنم  لینلا   ، ديدج نم  ةنمس  ُدادزأو 

باھذلا َّيلع  نوكي  ىتح  نيرھش  ىلإ  عیباسأ  ةتس  نم  قرغتسأ 
نأ ناریجلا  ضعب  ُتْدَعو   . لعفأ مل  نآلا  ىتحف   .. نیبراق يف  ًالامش 
حمقلا نسحأ  نم  ضعب   ، مھل بوبحلا  يواقت  ضعبب  مھیلإ  دوعأ 
مھيدلو كَسَح -  - ةَشوُش هل  انھ  حمقلا  لك  ؛  ٍكَسَح نود  يزیلجنإلا 

دي تابرع  مھل  رضحأ  نأ  ىلإ  قاتشأ   . اندنع ام  ضعبل  حومط 
نكل ةيراخب  ثيراحم  مھيدل  ءاینغألا  كالملا   ، لواعمو فيراوجو 

لیصاحملا لكل  ةریقف  لالسو  ةيراعلا  مھيديأب  نولمعیس  لامعلا 
تادعملا هيدل  دحاو  درف  لمعب  مایقلل  ةتس  ىلإ  لمعلا  جاتحيو 

. ةدیجلا



-59-
سور ةدیسلا  ىلإ 

سرام 1865  25 رصقألا - 
.. ةبیبحلا تیناج 

كلذ قيرط  نع  ُتحبُذ  وأ  ُتبھُن  ينأب  تالایخلا  ِككلمتت  َّالأ  ىنمتأ 
ىرق ثالثو  واج  ةيرق  بارخ  يف  ببست  يذلا  نونجملا  شيوردلا 

تاوطخلا انمظن  كلذ  نم  رثكأو  انھ  ادج  ریخب  اننأ  كل  دكؤأ   ، ىرخأ
رقتست ةرارحلا  ةرايزلاب ! بیطلا  دمحأ  انفرش  اذإ  انسفنأ  نع  عافدلل 

. لقأ لعسأو  ًةنمِس  دادزأ   ، لضفأ انأ  عبطلاب   .. مویلا ةجرد  دنع 89 
، ىفطصم نب  دمحأ  لجأ  نم  هلعف  امو  يرنھل  ریثك  يركش 

نوكتس يتلا  رلوف  رتسم  ةشرو  يف  ارتلجنإ  ىلإ  هوبأ  هلسریسو 
اذھو ةفلكت  نود  رلوف  رتسم  هذخأیس   ، لضفأ ًابيردت  دقتعأ  امیف 

، هل اھتمدق  ةعئار  ةیلست  يأ  كربخیس  يلدود  دروللا   . ریبك مرك 
ءادوسلا عباصألاو  يناوصلا " " رظنم نم  اًمامت  اًفئاخ  ناك  هنأ  دقتعأ 

. قابطألا يف 
خیشلا دلوم  ىلإ  يناذخأي  نأ  قینألا  هوخأو  ةدبابعلا  خیش  حرتقي 
نییئادبلا ةدبابعلا  لك  ىرأل  ءارحصلا  يف  ةوھقلا - ُّيلو   - يلذاشلا
نسحتب ُترعش  اذإ  بھذأسو  ةبرجتلاب  ريدج  ءيش  هنإ   . ةيراشبلاو

يأ بھذي  مل  هنأ  نودقتعي   . لضفأ رییغتلا  ينلعجي  امبرف  رثكأ 
ضرعو لاِمجلل  قابس  كانھ  نوكیس   ، دلوملا اذھ  ىلإ  يبوروأ 
يسكرش ساوق   ، نسح قینألا  لوقي  امك  تالیمج  تایتفل  لیمج 

يأ لتاقي  نأو  ناكم  يأ  يف  يمداخ  نوكیل  عوطت  انھ  لیمج  باش 
نیبحتس  ، ةلیمجلا هتجوز  تجلاع  ينأل  يلجأ  نم  صخش 

ءاوھو لیمجلا  هھجوو  نیتیفاصلا  نيواقرزلا  هینیعب  دیشروخ 
ریثكو مرقلا  نم  ةیلادیم  هيدل  نإ   ، هنم لطي  يذلا  يوقلا  ةيدنجلا 
يوق ملسم  وھ  كلذ  بناج  ىلإو  تاسدسملاو  رجانخلا  نم 
تلق  ، ةرجضم هتامح  نأ  فیكو  هنوؤش  لك  نع  ينثدحيو  ينبحيو 



رتسم  - ةجاوخلا نإ   ،" هللاو  " مسقأف اذكھ  تاوامحلا  لك  نإ  هل 
"! ءاش هللا نإ  ".. " هللاو  " .. اذھ لوقي  ال  سور -



-60-
نودروچ فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ 

سرام 1865  30 رصقألا - 
.. بیبحلا كِیَلأ 

تیناج نم  َرَخآ  عم  سرام  يف 3  خرؤملا  كباطخ  نآلا  ُتملست 
عبرأ ةدابإ  اھتلغش  يتلا  ةلیلق  تاظحل  تناك  فیك  لءاستت  يتلا 
نع فرعت  مل  اھنأ  ادبو  اھدنع  لاب  اذ  رمألا  نكي  مل   ، دالبلا يف  ىرق 

. اھب عمست  ملو  انھ  ةروثلا 
ًانونجم اًشيورد  نأ  فیك  اھتثدح  يمأ  ىلإ  ریخألا  يباطخ  يف 
فیكو  ، انق لامش  واج "  " يف لقالقلا  راثأ  بیطلا  دمحأ  همسا 
لاتق ىلع  انممصو  ةيزرلا  "  " ىلإ اًعیمج  انرظن  فیكو  ًابكرم  قرس 
مدلل نیشطعتمو  ةیمارح "  " مھانیمس مث   ، هراصنأو بیطلا  دمحأ 
سان  " نآلا لوقن  نكل   ، انكالمأ يمحنل  مھتھجاومل  انمظتناف 

ام ىسني  نل  هللا  نأب  رخآلا  ىلإ  دحاو  لك  سمھيو  نیكاسم .."
دحأ نأ  فرعأ  ينكل   ، ةقیقحلا فرعن  نل  عبطلاب   . اشابلا هلعف 

ةئامثالث لسرأ  هنإ  رخآ  لاقو   ، ةئامسمخ قنش  هنإ  لاق  تاوشابلا 
لجر طقف  هیف  تام  ينانوي  براق  ةقرس  ببسب  مھلكو  ولجوزاف  ىلإ 
نم ثدح  اًئیش  نأ  ررقأ  نأ  عیطتسأ  ال  ةفدلا ! دئاق  وھ  دحاو 
مالك ىلإ  عامتسالل  ءارحصلا  ىلإ  مھجورخ  دعب  نيدرمتملا 
نإ يل  لیق   . حايرلاب زتھت  يصعلا  ةيؤرو   ، ىنعم الب  يذلا  شيوردلا 
نكل  ، ايوق ًالجر  نیعبرأ  ةبارق  اوناك  براقلا  تقرس  يتلا  ةعامجلا 
يتلا ةیشحولا  لامعألا  نع  سانلا  نیب  ترج  ًابعر  رثكألا  صصقلا 
نود صاصرلاب  اولتُق  نم  سیل   ، ةسئابلا ىرقلا  يف  دونجلا  اھفرتقا 
لاجرلا قنشو  تابضاغلا  تایتفلاو  ءاسنلا  لتق  نكل  طقف  ةمواقم 

نأ دقتعي  دحاو  لك  نأ  أوسألا   ، تاقورسملاب ةونع  بكارملا  نحشو 
مھبنجت مت  طابقألا  نأ  نلعي  عیمجلاو  اوضرحو  اودعاس  نییبوروألا 
سانلا هلوقي  ام  طقف   .. قئاقحلاب كربخأ  ال  انأ   ، ةجنرفلا اوركشیل 



يمامأ سلج  اًمارتحا  بابشلا  رثكأ  نم  دحاو   . مھرعاشم كيرأل 
.. رھنلا ربع  اوؤاج  نيذلا  ءالؤھ  نم  عمس  امب  ينربخأو  ضرألا  ىلع 

رماوأب نفد  الب  تكرت  يتلا  ثثجلا  نفعت  نع  ةبعرم  تاياكح 
ِتفرع لھ   " . خلإ  .. ًالافطأ ًةلماح  ةحوتفم  ءاسن  ثثج  نع   .. اشابلا

اذإ نآلا  ذنمو   ، ناكملا اذھ  يف  ملاسم  بعش  اننإ  ؟  انتدیس اي  اذھ 
انيدنفأ لسریس  ءارحصلا  ىلإ  ىقمحلا  ضعب  هعبتو  نونجم  ءاج 
ةمینغك تاریغصلا  تاسئابلا  انتایتف  ذخأيو  ناكملا  مدھل  هدونج 
يربربلا دمحأ  ىأر  دقل  ؟ .." يتدیس ٌلدع  اذھ  لھ   .. انقنشيو
مھعمو يراخبلا  بكرملا  ىلع  انيدنفأ  عم  مھتاعبقب  نییبوروألا 

يف نیيرصملا  نحن  انم  اًسؤب  رثكأ  دجوي  ال  ةقیقحلا  يف   " . دونجلا
اننإ نولوقيو  اننوھركي  نویبوروألاو  اننوبرضي  كارتألا  ؛  ملاعلا لك 
يف انسوؤر  عضن  نأ  انل  نسحألا   .. هللا مساب   ، ثدحي ام  قحتسن 

، مھل اننطق  لیصاحمو  انضرأ  نوذخأي  بارغألا  كرتنو  تومنو  بارتلا 
ىلع فاخأو  ةسئابلا  ةایحلا  هذھ  نم  بعتم  ينإف  َّيلإ  ةبسنلاب 

". تاریغصلا تاسئابلا  يتانب 
هھجو ىلع  هتیفوك  عضو  نیحو  لاق  امیف  قحب  اًغیلب  دمحم  ناك 

مل دمحم  نأ  اًدیج  فرعأ   . اًضيأ تیكب  ينإ  لوقلا  نم  لجخأ  ىكبو ال 
باقعلا لاكشأ  فرعأ   ، نییبوروألا نع  هلاق  ام  يف  ائطخم  نكي 
زیلجنإلا هطقتلا  يذلا  بعرلاب  نییقرشلا  مكحل  ةميدقلا  ةعزفملا 

نع ءيش  لك  فرعأ   ، بوبحلا رویطلا  طقتلت  املثم  كارتألا  نم 
اًضيأ فرعأو  سانلا  نیب  تلز  ام  ينكل   ، كلذ لكو  ةوقلا " و" اصعلا " "

John نوارب موت  وأ  ثیمس  نوج  رعشي  املثم  رعشي  دمحم  نأ 
كئلوأ نأ  ملعأو   ، هناكم يف  ادِجُو  اذإ   [Smith or Tom Brown[64

يف بغشلا  يریثم  دض  ادج  نیشحوتم  اوناك  نيذلا  لاجرلا 
اًمامت  ، مھسفنأ كارتألا  ىلع  ةروثلل  جازم  يف  نآلا  مُھ   .. ةيادبلا
لاجر كانھ  راص  هنإ  ىتح   ، اًرارحأ نيدولوم  نییناطيرب  اوناك  ول  امك 
ةيرحب مھراقتحا  نع  نوِرّبعُي  هرسخت  ام  اھيدل  يتلا  ةقبطلا  نم 

. ةریبك
يف نیجاسملا  ولجوزاف  ىلإ  ربعي  يراخبلا  بكرملا  تدھاش 



اًقيرف لسري  نأ  انھ  ةدبابعلا  خیش  ىلع  ناك   ، لخادلا نم  هلفسأ 
ةسئاب ةنس  هذھ  ماع  لكشب   . ءارحصلا ربع  مھوسرحیل  هلاجر  نم 
ىشخيو طبحمو  قلق  دحاو  لك   ، ةرم ديراغزلا  عمسأ  مل  ؛  رصم يف 
ترقتسا ةرارحلاو   ، لینلا ضافخنا  نم  ةناشطع  ضرألاف   ، عوجلا

نآلاو  ، عوجلا نم  ةغزف  تاناویحلاو   ، ةيداعلا نم  لقأ  عیباسأ  ةتس 
نأل  " .. ةقرسلاو فنعلاو  مدلا  ةلاسإ  نع  ةبعرملا  تاياكحلا  هذھ 
لك يف  نزحلا  ىرأ   ،" هسفنل ىرقلا  هذھ  يف  ضرألا  ذخأ  اشابلا 
ديزم كانھ  نوكي  فوسو  اقحم  ناك  يلع  َّجاحلا  نأ  دقتعأ   .. ناكم
يف داھطضالاو  فنعلا  َءاَّرج  نوكتسف  تثدح  اذإ   ، تابارطضالا نم 
نیلیم دعب  ىلع  ةیملاسلا  نم   . اھل ةرواجملا  ثالثلا  ىرُقلاو  واج " "
ةبارق ةلص  يأ  ىلع   - لفطو ةأرماو  لجر  لك  ذِخُأ  رصقألا  بونج 

نأ عقوتي  انھ  دحأ  الو   ، انق ىلإ  لسالسلا  يف  اًدیقم  بیطلا - دمحأل 
امك نوفورعم  نوُِرّیَخ  ٌلاجر  مھضعب   ، ایح دوعي  مھنم  اًدحأ  ىري 

هتلئاعو ناطلس  ُّجاحلا  َِلتُق  اذإ   " نولوقي لاجرلا  تعمسو   ، تفرع
". هنم ةدئاف  هنأ ال  ىرن  اننأل   ، ىرخأ ةرم  دیج  لمعب  موقن  نلف 

ةيادب دنع  انھ  نییبوروأ  ةعبرأ  وأ  ةثالث  نیب  شاَِقن  كانھ  ناك 
روصت  ، طقف نییحیسملا  نع  عافد  میظنت  نع  ةروثلا  نع  تاعاشإلا 
يف نيدلاب  ةقالع  كانھ  نكي  مل  بضغلل ! ةیناجم  ةفیخس  ةراثإ  يأ 
وھ عافدلا  میظنتل  بسانملا  لجرلا  ناك  عبطلابو  ةرملاب  لمعلا 
يتیب اوراتخاو  طیطختلاب  اوماق  نورخآو  ىفطصمو  وھ   .. نواعملا

نأ يف  كش  َّيدل  سیل   ، بغشلا وریثُم  ءاج  اذإ  عافدلل  ةعلقك 
ناك  ، ماعطلا رعس  عافتراو  عوجلا  ناك  لقالقلل  يقیقحلا  ببسلا 
ادج اًفیعض  اًئیشو  رثكأ  ال  زبخلا  لجأ  نم  انبغش  وأ  انضافتنا  لثم 
ىلع نيرفاسملل  ةلیمجلا  هوجولا  ىرت  نأ  بيرغو  ریثمل  هنإ   ، اًضيأ
بارخلا ةفرعمب  مامتھا  يأ  نع  اًدیعب  نییبوروألاو  ةداعلاك  تایبھدلا 
رعشأ زیلجنإلا  عم  سلجأو  بھذأ  نیح  مھتویب ! يف  اوناك  ول  امك 

" دلبلا تنب   " نآلا ُترص  لھ   ، اًضيأ َّيلإ  ةبسنلاب  بناجأ  مھنأك  ًابلاغ 
؟ انھ اًمامت 

دحأ يف   ، كنيربنیفیك ةلئاع  عم  ةیضاملا  ةثالثلا  مايألا  تیشعت 



ةوھقلا اولوانتیل  برعلا  خياشم  نم  اًریثك  انوعد  ءاشعلا  دعب  مايألا 
، كنركلا خیشو   ، موطرخلا نم  مَھبيرقو  ةدبابعلا  نم  نینثا   ، انعم
ناكو اشاب  میلح  ميرح  اغأ  انیلإ  مضناو   ، ينغلا حالفلا  دمحمو 
فكت ال  تناك  ؛  بولقلا لك  تفطخ  ةریغصلا  ةنورابلا   ، اًحیبق ًاناویح 
دوسلا َهوجولا  ىرأ  تنكو   ، ةتيرفع انھ  لوقن  امك  وأ   ، ةكرحلا نع 
ثدحي مل   ، نیكحاض اھیلإ  نورظني  نیح  ةدیعسلا  تامسبلاب  عملت 

نم دوسألا  خیشلا  لثم  ةيدجب  اًرورسم  ایناسنإ  اًنئاك  تيأر  نأ  ُّطق 
َْتلعجو يواسمنلا  لیكولا  دنع  انیشعت  يلاتلا  مویلا  يف   . نادوسلا

ناك امنیب   ، اھعم ةیمیھوب  ةصقر  ُصقري  َنواعملا  اًریخأ  ةنورابلا 
طابقألا نم  ریثك  كانھ  ناك   ، راتیجلا ىلع  فزعي  يواسمنلا  لیكولا 
يلاتلا مویلا  يف   . انأ تنك  كلذكو  كحضلا  نم  اوتام  ًابيرقت  نيذلا 

اخیش انعم  ىَّشعتو   ، ىفطصم تیب  يف  ایسیئر  ءاشع  انیشعت 
كنركلا خیش   ، فسوي خیشلاو  نواعملاو  كنركلا  خیشو  ةدبابعلا 

نع ثدحتت  كعمسأ   .. ةيودبلا لكألا  ةقيرط  يف  اًسرد  مَّدق 
ةنرملا ةعاجشلا  "

ءادأ لثم  ءيش  يأ  هللاو !  .. نكل اینابسإ  يف  " Tripas elasticas
سأر نم  عطتقا  فیك  نیع ! هقدصت  نأ  نكمي  ال  هللا  دبع  خیشلا 

ماظعلا  ترسكت  فیكو   ، عیفر مارتحاب  ملكتي  وھو  يناطعأو  فورخلا 
اًنخاس ِهِقلح  يف  ءيش  لك  نم  هيدي  َءلم  َلزنأ  فیك  هعباصأ ! نیب 
ءایشأ لِعف   " نع ةعئاشلا  ةریسلا  ًةددرم  عبطلاب  هُتعجش  اًقراحو !
بلط نیح   ، بخص يف  كحضن  اعیمج  انحبصأو  ةرتنع .." اھلعفي  مل 

".. خیشلل صالبلا )  ) اورضحأ  " ُتحِص برشي  نأ  هللا  دبع  خیشلا 
يكحأ امیف   ، جوجأيو نوشمش  نیبو  هنیب  فسوي  خیشلا  نراقو 

، ةجھتبم تناك  ةریغصلا  ةنورابلا   . اھرثعبو ماظعلا  ةرتنع  رسك  فیك 
َْتثدح  ، ءيشب اھمف  ُشَْحي  مل  اًدحأ  نأل  اھملأ  نع  تربع  طقف 
لثم نأل  رثكأ  ٍكحض  يف  تببست  يتلا  اھلمأ  ةبیخ  نع  نواعملا 

ثيداحألا نع  فقوتي  مل  عبطلاب  هنكل   .. انھ ةفورعم  ریغ  ةداعلا  هذھ 
ةكلمل ءاسنلا  ينحنت  فیك  برعلل  ترھظأ  ءاشعلا  دعب   . اھعم ةولحلا 
روفراد رصق  يف  روضحلاب  لافتحالا  نع  ةدبابعلا  ىكحو   ، ارتلجنإ



انجرخ مث   . كلملا ْيَمدق  دنع  بارتلا  يف  كفنأ  كرفت  نأ  كیلع  ثیح 
، انلجأ نم  فیسلا  ةصقرب  ةدبابعلا  ماقف  لعاشملاو  سیناوفلاب 
.. اھالعف نیمیقتسم  نيریبك  نیفیسو  نيريدتسم  نیعردب  نالجر 
.. اھ  " اًحئاص هسفن  لوح  روديو  ةبیھر  تازفقب  ًايدحتم  صقري  دحاو 
 - نسح خیشلا  ریتخا  نیح   . ةكرعملا أدبتو  ُرَخآلا  يتأیف  اھ !"  .. اھ
تناك هتاكرحت  لك  ؛  ًالعف ًةیلوطب  تراص  ةرھاقلا - يف  هتيأر  يذلا 
بعلي نأ  فسوي  خیشلا  عیمجلا  دارأ   ، ةقایللا ةمیظعو  ةبوبحم 
تتام هتخأ  نكل   ، انھ اھب  بعلي  لجر  نسحأ  هنإ  اولاقو  توُبَّنلا .." بـ"
ثیح مامألا  ىلإ  رظني  نسح   . عیطتسي الف  مث  نمو  بيرق  تقو  ذنم 
هبرضي فیك  نكل  زیلجنإلا " لاتق   " هملعي نأ  هیلإ  بلطيو  سيروم 

! سيروم
دروللا براق  يف  ياشلا  برشأل  تبھذ  ةعبارلا  ةلیللا  يف 
صقر ؛  سامسيركلا دایعأ  لثم  اًمیظع  ًالفح  ةراحبلا  مدقو  نوتیبوھ 

نم اًعون  مدقيو  طقف  ايداع  ًالاورس  يدتري  ناكو  ةأرما  لثم  دحاو 
ةیبشخ ةقعلمب  هبرضي  نوللا  يرھز  عانقو  ٍةاش  دلج  يف  جيرھتلا 

نأ مغَر  ایلسمو  اقح  اًكحضم  اًدھشم  ناك   ، زفقي وھو  ةریبك 
لعج يذلا  صقرلا  نم  ءزجلا  كلذ  وأ  راوحلا  نمھفي  مل  تادیسلا 
نیلیمج نیبراق  كلتمت  نوتیبوھ  ةلئاع   . كحضلاب روخي  نواعملا 

.May fair ریف يام  يف  املثم  نوشیعيو 
عابطناب رعشأ  ينتلعج  يتلا  ةسئابلا  ةثرلا  اََنتایح  نآلا  تدوعت 

وأ ماع  ذنم  اھَرأ  مل  يتلا  ةعورلا   - ةعورلا هذھ  لك  ىرأ  نیح  بيرغ 
- ناملألا لوقي  امك  " - يلخادلا يیعو   " نع اًدیعب  اذكھو   ،- نیماع

تراص دق  يرصملا  بعشلاب  ةصاخلا  ءاطخألاو  صئاصخلا  نم  ریثك 
. يرابتعا لحمو  يل  ةموھفم 

ليربأ  2

يف عرسأ  دق  يننإ  ىتح  بعرلا  ةجرد  ىلإ  برتمو  ادج  راح  وجلا 
اھلك ءارضخ  تناك  يتلا  ضرألاو   .. حيرلا تأدب   ، ُتعطتسا اذإ  لیحرلا 
اذإ  ، فعاضم اھیف  بارتلاو  ةفاج  ءارحص  تراص  يضاملا  ماعلا 



نم رظتنأس  يل  اھتلسرأو  ةیبھد  ترتشا  سور  تناچ  نأ  تعمس 
ةثالث لالخ  ُتعطتسا  نإ  بھذأس  كلذ  ثدحي  مل  اذإ   ، كلذ لجأ 

. عیباسأ
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ِنتسوأ ةدیسلا  ىلإ 

ليربأ 1865  3 رصقألا - 
.. ةبیبحلا يمأ 

يراخبلا بكرملاب  هلسرأل  كِیَلأ  ىلإ  باطخ  ةباتك  نم  تیھتنا 
صصق نع  ثيدحلا  يف  لخدأس  مث  نمو   ، هنيرت فوس   .. مویلا

، ًالیم نیتس  ربعو  عیباسأ  ةدع  لالخ  انھ  ءيش  ثدح   . بغشلا
يفو  ، تمي مل  بیطلا  دمحأ   .. ةيروطسأ ةیصخش  صخلت  ثادحألاو 
راثآ لثم  ةفیفخ  ةریغص  تامالع  رھظت  صاصرلاب  هتباصإ  عضوم 

عیطتست ةملسم  ةيراج  كلتمي  يطبق  اذكھ : تأدب  ةصقلا   . قورح
تضفرف هميرح "  " اھنم لعجي  نأ  دارأ   ، همدختو نآرقلا  أرقت  نأ 
اھسفن هب  يرتشت  ًالام  اھاطعأ  يذلا  بیطلا  دمحأ  ىلإ  تبھذو 

، ةموكحلا هتدناسو  ةررقملا  هقوقح  ىلع  َّرصأو  ضفر  هنكل   ، هنم
بئارضلا نم  نوبَعتملا  سانلا  هعمو  ةروثلا  دمحأ  نلعأ  اذكھو 
دیحولا حململا  وھ  اذھ   ،" كعم بھذنس   " اولاقو  .. داھطضالاو
ةريزجلا يف  اًمیقم  لازي  ام  بیطلا  دمحأ   ، لمعلاب لصتملا  ينيدلا 

. كانھ نولازي  ام  نيذلا  كارتألا  دونجلل  ٍّيئرم  َریغ 
مت ًةئامعبرأو  اًفلأ  نأب  ينربخأ  يذلا  لجرلا   .. ةقیقحلا يف   .. نآلاو
ىلإ بھذ  يذلا  ةدبابعلا  خیش  نسح  ناك  نجسلا  ىلإ  مھدایتقا 
بونج لیم  دعُب  ىلع  بكرملا  فقوت   . نیجاسملا راضحإل  واج 
ًابيذھتو اًمارتحا  رثكألا  لجرلا  وھو   - يب صاخلا  دمحمو   ، رصقألا

هعم تبكر   ، ةنعاطملا ىلإ  هیلع  بھذ  دق  صصقلل - اًعرتخم  سیلو 
تعرسأ بكرملا  نم  انبرتقا  نیحو  ةريزجلا  ىلإ  يرامح  قوف 

ةفضلا نم  اھیلإ  طقف  ُترظن  نأ  دعب  انأ  تدعو  ةريزجلا  نع  ةدعتبم 
تفرعو  ، لبق نم  كلذ  يل  ثدحي  مل   .. دیبع ةنیفس  ةحئار  ُتممشو 
ةأرما مامأ  نم  برھ  دق  بكرملا  حطس  ىلع  كیبلا "  " نأ دعب  امیف 
ىلع ةدبابعلا  خیش  ربخأ  دق  ناكو   .. ثدح اذكھ   . رامح قوف  ةدیحو 



حطس ىلإ  دوعصلاب  يل  حمسي  وأ  يعم  ثدحتي  َّالأب  ةنیفسلا  رھظ 
ناك  . نیلیم وأ  ًالیم  دعتبي  نأ  ناطبقلا  ىلإ  بلطي  نأو   ، بكرملا
ةینامثو ةئام  حطسلا  ىلع  دجو   ، كلذ لك  عمس  دق  دمحم 

لسالسلاب اًدیقم  يكرتلا  جاھوس  ريدم  مھنیب  اًنیجس  نیعستو 
ةوھقلا ضعب  هل  دمحم  مدق   . نیقابلا لثم  هيدي  يف  ةیبشخ  لافقأو 
ءوسب ُلَماعت  ةنیكسملا  تاقولخملا  نإ  لوقي   ، هعم اًرضحتم  ناكو 
. مھنوسرحي نيذلا  ةرباربلا "  " نییبونلاو ةدبابعلا  لبق  نم  بعرم 

هنإ  ، اھلك سانلا  تاياكح  يعمست  نأ  نيروصتت  امم  رثكأ  ریثم  هنإ 
لقألا ىلع  فلخلا  ىلإ  نورق  ةسمخ  وأ  ةعبرأ  ةدوعلا  لثم  طبضلاب 

، ةیئابرھكلا تافارجیلتلاو  ةفلتخملا  ةيرصعلا  رخاوبلا  دوجو  الول 
دمحم رَّسَف   . ةيزیلجنإلا ةدیسلا  ملق  نم  يكرتلا  كیبلا  كلذ  فوخو 

ناك  . ملقلا حالس   .. لقألا ىلع  حالسلا  اذھ  نم  اًفوخ  كیبلا  بورھ 
بكرملا ىشمف  نییبوروألا   نویع  نوفاخي  مّاكحلا  نأ  ادج  اًحضاو 

ىلع ةیسارلا  تایبھذلا  نع  ادیعب  رصقألا   بونج  لایمأ  ةثالث 
َّلك اًدیعب  ةنیفسلا  هیلإ  جاتحت  ءيش  لك  اوذخأ  دقل  ئطاشلا .. 

. ةفاسملا هذھ 
ماحزلا  ، ةكم ىلإ  مداقلا  ماعلا  يناذخأي  نأ  ناديري  همعو  فسوي 
رضخألا باقنلا  تحت  يقیطاریھ  ٍهجو  ىلإ  رظني  ال  ةكم  يف  ُِرّیخلا 
لاِمجلاب ریصقلا  ىلإ  انھ  نم  نوكرحتي  ُجاَّجُحلا   . جاَّجَحلا وبأ  ِةفيرشل 

، ماعلا اذھ  ةریبك  دادعأ  مھنإ   ، مادقألا ىلع  مھبلغأو  ریمحلاو 
نأ ًالیمج  ناكو  رھنلا  ةفض  ىلع  لیللا  لاوط  نلبطيو  نینغي  ءاسنلا 
ءوض يف  مامإلا  فلخ  نولصي  ّطخ  ٍ يف  ًالجر  نیتس  وأ  نیسمخ  ىرن 
دھشم يھ  ًةماع  ةالصلا   . مھفلخ بورغلل  عماللا  رمحألا  قسغلا 

نم ديدعو  ءاسنلا  نم  ديدع  اًمئاد  كانھ   ، اھيرت نأ  لیلجو  لماك 
. تابوعصلاو ةریسملا  نومواقي  فیك  شھدني  دحاولاو  لاجرلا 

ىلإ هذخآس   ، يعم هذخآ  نأ  َّيلع   .. ًاطغض دادزي  ریغصلا  يدمحأ " "
رثكأ ملعتیل  تیناج  تیب  يف  هكرتأو   ، ركفأ اذكھ   .. ةيردنكسإلا
هاخأ نأ  نظأ  ال   ، ادج عفانو  ردان  ریغص  دلو  هنإ   ، ةیلزنملا تامدخلا 
ينعنقي اًضيأ  ىفطصم  نب  دمحأ   . نيوبألا میتي  هنإ  امك   ، متھیس



ىلإ هلسري  نأب  هیبأ  عانقإ  ةیناث  لواحأ  نأو  ةيردنكسإلا  ىلإ  ِهِذخأب 
لفط هنإ  ؛  عیطتسأ نأ  يبلق  نم  ىنمتأ   ، رلوف رتسم  دنعارتلجنإ 
ٌّيلوفط تقولا  سفن  يف   ، ام ءيش  َلمعو  ملعلل  ابح  ٌئلتمم  ردان 

، يل مات  رورس  ردصم  عماللا  رمسألا  هھجو   .. حرفلاب ٌئلتمم  ٌرحاس 
، ُهَمُّلعت عیطتسأ  امم  رثكأ  ينملعت  ديدجلا  دھعلا  ىلع  هتاقیلعت 
ادج اًرورسم  نوكي   ، قالطإلا ىلع  میلعتلا  َهَّوشم  سیلو  يقت  دلولا 
ةلاح يف   - ينديري  ، لیجنإلاو نآرقلا  نیب  ًالیلق  اًفالتخا  دجي  نیح 
دجوت ال  انھ   . ينمدخیل هذخآ  نأ  يعم - باھذلا  نع  رمع  فلخت 

.. هُِمّلَعُي صخش  ةحار  ىلع  رھسي  ْنإ  ٍبذھم  ٍلجر  نبال  ٍءاردزا  ةركف 
، ةوھقلا اھلواني   ، همأل ةیمدخلا  ماھملا  لكب  موقي  وھ   ، بجاو هنإ 
ناك اذإ  ءيش  يأ  يف  رمع  دعاسي   ، ةدئاملا ىلع  ماعطلا  عضي 
ىتح اًتماص  سلجيو   ، يمامأ نخدي  الو  لكأي  ال   ، باحصأ يدنع 

. ىطسولا روصعلا  يف  ةمدخلا  لثم  ءيش   ، هثدحأ
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[65] ينير ةریغصلا  ىلإ 

رصقألا
عیطتسأو امام )  ) نم ِكل  ًاباطخ  نیبحتس  كنأ  دب  ، ال  ينير يتبیبح 

يذلا ناكملا  مسا  بتكأ  انأ   ، ِكل هؤرقتس  يلراش  يتلاخ  نإ  لوقلا 
نأ دقتعأو  اھملعت  ادج  بعصلا  نم   ، ةیبرعلا فورحلاب  هیف  شیعأ 
وھ امك   - عماجلا ءانف  يف  نوسلجي  نيذلا  راغصلا  نیيرصملا  دالوألا 
.. فلأ  ) ةيدجبألا يف  ةبوعص  نودجي  مھحاولأ  عم  ةسینكلا - يف 

ىرخأ ةقيرطب  نوبتكيو  نوؤرقي  اًضيأ  مھ   . نیلیختت امم  رثكأ  ( .. ءاب
نوؤدبي مھف  ةئطاخلا - ةقيرطلا  اھیمسن  نأ  نكمي   - انتقيرط ریغ 

[66]. ةياھنلا نم  مھباتك 
ول تینمتو  ةلیلق  مايأ  ذنم  انھ  نم  بيرق  يفير  تیب  ىلإ  تبھذ 
مھنإ  ، ةریغصلا نافرخلاو  لوجعلاو  دالوألا  عم  يبعلتل  يعم  كنأ 
يف نوزفقي  راغصلا  دالوألا   ، نوسنأتسمو نيرطخ  ریغ  اًعیمج 
عم اذكھ  نوبعليو  اھلكآ  زبخلا  نم  ةریغص  ةمقل  نومدقي  ينضح 

سیماوجو مامحلا  نم  ریثكو  ةیكرت  كويدو  ریثك  جاجد  اًضيأ   ، لافطألا
راقبألا يطعت  امم  رثكأ  نابلألا  نم  يطعت  اھنكل  ةحیبق  ءادوس  ةریبك 
ةسطاغ ریبكلا  رھنلا  يف  محتستو  بھذت  سیماوجلا   ، ةلیمجلا

ةلتبم ةدعاص  دوعت  مث  تاعاسل  ءاملا  ىلعأ  نوكت  اھمیشایخ  طقفو  
اھلك مامحلاو  ةیكرتلا  كويدلاو  جاجدلا   ، ءاملا بلاعث  لثم  نیط  اھبو 

( اباب  ) نم لوطأو  ةریبك  ودبتو  نیطلا  نم  ةینبم  شاشعأ  يف  شیعت 
نوكتل ءاسملا  يف  اھلخدتو  مویلا  لاوط  يرجت  اھنإ   ، ءانفلاب طیحتو 

. بلاعثلا نم  نمأم  يف 
اھنإ  ، ةدراي وحن  اھلوط  ةلیمج  ةریبك  ةیلحس  يل  رضحأ  يطبق  دلو 
اھتكرت يننإ  ىتح  ةشحوتمو  شدخت  اھنكل  راجشألا  يف  شیعت 
ةلیمج تناك   ، تومت نأ  تفخو  لكأت  مل  اھنأل  مايأ  ةدع  دعب  بھذت 
فقسلا قوف  يرجت  يتلا  ةینبلا  يلاحسلاب  ءيلم  لزنملا  اًضيأ !

اھيدل نإ   . ٍلاع توصب  قسقستو  ةرئاطلا  تارشحلاب  كسمتو 



لكب ةوقب  قصتلت  ىتح  اھعباصأ  لوح  ةريدتسم  ةریثم  اًمادقأ 
. بقع ىلع  اًسأر  ةجرحدتم  ةعرسب  يرجتو  فقسألاو  ناردجلا 
مامحلا نم  تائمو  نوللا  يئانتسك  يكرت  كيدو  جاجد  يدنع 
ىنمتأ  . اًدبأ اھيذؤت  الو  اھنیب  ریطتو  يتأت  روقصلاو  يلزنم  ةمق  ىلعأ 

هللا" هللا ..   " حدصي يذلا  ضیبألا  يمامح  ِكیلإ  لسرأ  نأ  عیطتسأ  ول 
مامحلاب متھي  ادج  قیقر  مامح  وھو  يلصت - اھنإ  نويرصملا  لوقي  -

ریثم  . هلافطأ هنأك  همعطيو  قوسلا  نم  رمع  هيرتشي  يذلا  رغصألا 
لجأ نم  رویط  ةتس  وأ  ةسمخ  هلوحو  ریغصلا  مامحلا  ىرت  نأ  ادج 
بئارخلا يف  شیعي  يذلا  لیمجلا  موُبلا  ضعب  اًضيأ  دجوي   ، ماعطلا

نود ةریغصلا  بالكلا  لثم  نكري  دوعي  مث  ریطي  يذلاو  يلزنم  تحت 
انل نلعي  هنأك  بضغب  انیلإ  رظنيو  ةقرابلا  سمشلا  ةعشأب  مامتھا 

. اھتویب يف  انل  لمع  هنأ ال 
بذھم زوجع  اھوبأ   ، انایحأ ينارتل  يتأت  بنيز  اھمسا  ةریغص  تنب 
هبكرأل ًاناصح  ينریعي  ءاضیب  هتیحلو  هجولا  دوسأ  قیقرو  ادج 
ءارمس ِتنك  اذإو  كمجح  يف  ةریغصلا   بنيز   . اغأ ىفطصم  همساو 
هبشت اھنأل  اھتيؤرب  عتمتسأ  مث  نمو  ادج  اھنیھبشتس  تنك 
هتعضو ركسملا  خوخلا  ضعبو  ةریغص  ةیمد  اھتیطعأ   . ينير يتبیبح 

. نيرضاحلا ىلع  يرصملا  ءادغلا  يف  هب  رودت  ريدتسم  قبط  يف 
يترجح جراخ  يتلا  ةرجحلا   ، ریثك ثاثأ  نود  ریبك  لزنم  يف  شیعأ 
ينبت ونونسلا  رویطو  فيرلا  ىلع  ةیحان  نم  اًمئاد  ةحوتفم 
طقف  .. قلغي باب  ال  هنأل  سلجأ  ثیح  ریطت  ًابلاغو  اھیف  اھشاشعأ 
ىلع ةلیمجلا  ةینبلا  يلاحسلا  يرجت  لیللا  يف   . قلعم راتس 

شیفافخو  ، ًایلاع قسقستو  ةرئاطلا  تارشحلاب  كسمتو  فقسلا 
. ًانایحأ ةفرغلا  يف  ریطت  رھظلا  ةینب  نطبلا  ءاضیب  ةریغص 

يرجي هنكل  ادج  ریغص  هنإ   ، هبكرأل اًریغص  اینب  اًرامح  تيرتشا 
انھ ریمحلا   . اًدبأ هیلع  ةلیقث  يننأ  لیختي  الو  ةديدش  ةعرسب 
نم ریغص  ماجلب  اھكسمت  طقف  جرس  ىلإ  جاتحت  الو  لیمج  اھجازم 
زفقتو يرجتو  هجتت  نيأ  فرعتل  ةیحان  يأ  ىلإ  اھزمغتو  اھسأر  لوح 

. ةقاشرب ئطاوشلا  ىلع 



تنك ينأل  ةديدجلا  ةنسلا  ةيادب  ىتح  لیمجلا  كباطخ  ينلصي  مل 
لیم ةئامتس  عطق  يذلا  ديربلاب  اھدعب  ينلصو   ، لینلا بونج  رحبأ 
كتباتك ىرأ  نأ  ادج  ةرورسم  انأ   . رخآ ىلإ  ناكم  نم  هب  يرجت  لاجرب 

هب ظفتحأل  قودنصلا  يف  لوألا  ينير  يتبیبح  باطخ  عضأ  نأو 
. امئاد

اھنإ  ، َّيلإ تتأ  فسوي - خیشلا  تنب  ةمطاف   - ةریغص ةيرصم  تنب 
تایتفلا نم  لیلق   ، ًالیلق بتكت  نأ  عیطتست  اھنكل  كنم  رغصأ 

ىلإ ترظن   . اھملعي اھوبأ  ؛  فيرلا يف  اذھ  نعطتسي  تاریغصلا 
تبجعُأو هتءارق  عطتست  مل  اھنأ  مغر  ادج  ًالیمج  هتربتعاو  كباطخ 

يذلا ةنجلا  روفصعب  ادج  ةدیعس  اھنإ   . اھعم ِتنك  ول  امك  ادج  هب 
". يزیلجنإ روفصع   " هنع لوقتو  ِهتمسر 

سمش انيدل  امنیب  جلثو  دیلج  مكدنع   ، انھ لیمج  ئفاد  سقطلا 
فیصلا يتأي  نیح  امبر   ، مكدنع فیصلا  طساوأك  ئفاد  ءاوھو  ةراح 

( اباب  ) يتأي نأ  ىنمتأ  اھتقوو  صاخ  بكرم  َّيدل  نوكي  يقیقحلا 
! ًالیمج اذھ  نوكیس  مك   ، هلك ءاتشلا  هیف  يعم  اشیعتل  هعم  ِتنأو 

دوسألا هدبعو  يتیب  يف  تامو  ادج  اًضيرم  ناك  رفاسم  ریقف  لجر 
ملو ریخ "  " ىمسي هنإ   . انھ لازي  ام  سيروم  نم  ربكأ  دلو  وھ  يذلا 
هتقرس تمت  دقل   ، ایقيرفإ يف  ةدیعبلا  هتيرق  يف  همسا  كلذ  نكي 
كنأ تفرع  نیح   ، ةیبرعلا نم  ًالیلق  طقف  ملكتيو  كارتأ  دونج  لبق  نم 
لجر نوكیل  ِكیلإ  هلسرأ  نأ  تینمت  وزورك  نوسنبور  ةياور  نیئرقت 
ادج دیج  دلو  هنإ   2-. ةیلاخلا رزجلا  يف  نیبعلت  نیح  كل  ةعمجلا 

رمسألا ادج  ریغصلا  دمحأ  يدلول  ةعمجلا  لجر  نآلا  وھو  ادج  جھبم 
نیكاكسلا فظني  فیك  قرخألا  ریخ  ّملعي  يذلا  ادج  رھاملا  ادج 

دوسأ ریخ   . ءيش لكو  سبالملا  لسغيو  وھطلا  يف  دعاسيو 
يف اًریغص  ناك  نیح  بلكلاك  ةداح  تناك  هنانسأو  حیبقو  ربحلاك 
نیح ادج  ةفسآ  نوكأسو  هبحأ  انأو  ادج  فیطل  دلو  هنكل   . هتيرق
نأ ديري  وھف  هثيرو  ةلئاع  هتعاب  اذإ  نكل  ریغصلا  هثيرو  ىلإ  بھذي 

. انأ هيرتشأ 
نأ ىنمتأو  ادج  كتيؤر  ىلإ  قاتشأ  ينير  ةریغصلا  يتبیبح 



بتكأ ثیح  يتدضنم  قوف  كتروص    ، مداقلا فیصلا  كلذ  عیطتسأ 
. نآلا كھجو  ىلإ  رظنأ  مث  نمو 

يحیسم وھ  يذلاو  نامیلس  همسا  يذلا  انھ  يناتسبلا 
تیناج ىلإ  هلسرأس   ، كلجأ نم  ادج  اًميدق  ًالیمج  ًابیلص  يناطعأ 

هبح كیلإ  لسري  رمع   . ِكیلإ هلسرت  نأ  نكمي  ىتح  هب  ظفتحتل 
بذھملا يرصملا  لجرلا  فسوي  خیشلاو  ِكيدي  لبقيو  ریبكلا 
دیعسو هتبحم  ِكیلإ  لسري  ةباتكلاو  ةءارقلا  ينملعي  يذلا  لیمجلا 

. ةباتكلا نیملعتت  كنأ  عمسي  نأب  ادج 
، نمحرلا دبع  عم  ءاشعلا  تلوانتو  ءاسملا  يف  سمأ  تبھذ 
يف هنوسِردي  انھ   . هحمق سيرد  بقاري  ناك  يذلا  بذھملا  لجرلا 

سيردلا ةلآ   ، راقبألا هلكأت  يذلا  شقلا  نیب  نم  هنوجرخيو  لوقحلا 
لكو رقبلل  ينغي  رمسأو  ًابيرقت  ٍراع  دلو  امھدوقي  نیترقبب  رودتو  رودت 
مھتویب ىلإ  رمسلا  دالوألا  دوعيو  احمق  هرجأ  ذخأي  صخش 
لیمج دھشم  هنإ   . مھيدايأ نیب  ةریغصلا  بوبحلا  مزحب  نيرورسم 

. هيرت نأ  قحتسي  ادج 
حابص لك  ةقانلا  نبل  نم  اًقيربإ  ِكیلإ  لسرأ  نأ  عیطتسأ  ول  ىنمتأ 
برعلا  ، ميركلا لثم  كسامتم  ؛  نبل يأ  نم  نسحأ  هنإ   ، هیبرشتل
هتقانب يتأي  فيرش  ىمسي  لجرو  ىضرملل  ادج  دیفم  هنأ  نودقتعي 

ادج لیمج  ریغصلا  لمجلا  اھنبإ   . يلجأل اھبلحيو  حابص  لك  انھ 
يلاقتربلا لیمجلا  هرعشو  نيوادوسلا  نیتریبكلا  هینیعو  همادقأب 

لاِمجلا ْيَرت  نأ  ِكیلع   ، هناقیس ىلإ  ةبسنلاب  ریغصلا  همسجو 
شرف نومدختسي  نيذلا  نودیحولا  مھ  سانلا  انھ   . لكأت يھو 

مث ضرألا  ىلع  شامقلا  رشني  لمجلا  دئاق   . يشامقلا ةلواطلا 
ةقان ةدیسلاو  لمج  دیسلا  يتأي  مث  ةرذلا  نم  ةیمك  هیلع  بكسي 
يف مھنكامأ  نوذخأي  نورخآلا  امھدعب  يتأيو  ضرألا  ىلإ  نالزني 
لفطلا لثم  مھسوؤر  نیضفاخ  نیعفار  بدأب  نولكأيو  لیمج  ماظن 

. ةرملاب نولكأي  ًانایحأو ال  يقشلا 
نيریغص نيدلو  عم  اءاج  ةدیسو  بذھم  يكریمأ  لجر  ماعلا  ذھ 

. ةیناثلا يف  رغصألاو  رمعلا  نم  ةنماثلا  يف  ربكألا   ، نیتریغص نیتنبو 



راغصلا نیيرصملا  لكو  مھتيؤرب  ةدیعس  تنكو  نیلیمج  ًالافطأ  اوناك 
، معانلا مھرعشو  ءاضیبلا  مھھوجو  نم  نیشھدنم  مھءارو  اورج 

اوبجعأو ادج  مھب  اوبجعُأو  لبق  نم  اًضیب  الافطأ  اوري  مل  مھنإ 
. مھسبالم نم  نیشھدنم 

يذلا سلطألا  لثم  اًریثك  نیيرصملا  يئاقدصأ  يلسي  ءيش  ال 
سلجي دوسألا - خیشلا   - ةدبابعلا نسح  خیشلا   ، يعم هترضحأ 
طئارخلا يف  قلمحي  تاعاسلاب  ةداجسلا  ىلع  صاخ  لكشب 

اًدیج اھمھفي  هنكل  لبق  نم  اھنم  ايأ  َري  مل  هنإ   . ةلئسأ لأسيو 
. ةيورك ضرألا  نأ  فرعي  هنأ  تدجوو 

يف يعم  يرحبتو  ةبيرغلا  ءایشألا  لك  يرتل  انھ  ينوكت  نأ  ىنمتأ 
،" ةیلاغلا ةسورع   " ةیبكارملا هیمسيو  ایناروأ  همسا  يذلا  بكرملا 

سانلا نوكي  نیح  انھ  سئارع "  " ىمست تاریغصلا  تانبلا  لك 
. نیبدؤم

مث هایملاب  اھلك  رصم  ألميو  ماع  لك  يف  عفتري  هنإ   .. نآلا ٍلاع  رھنلا 
نوؤلمي ضرألا  فجت  نیحو  اًدبأ  رطمت  اھنإ ال   ، مھلوقح سانلا  نصحي 

وأ ناریثلا  اھريدت  يتلا  يقاوسلا  نم  ءاملاب  اھلك  لوقحلا 
   . ارتلجنإ يف  اھنم  لمجأ  اھدعب  لوقحلا  ةرضخ  نوكتو  فوداشلاب 
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سور ةدیسلا  ىلإ 

ليربأ 1865  13 رصقألا - 
.. ةبیبحلا تیناج 

اذإ ةدیعس  نوكأس  يننأ  ةجرد  ىلإ  بارت   ، ادج ٌعیظف  سقطلا 
نلف ةیبھد  ِتيرتشا  ِتنك  اذإ   ، نكمي ام  عرسأب  انھ  نع  تلحر 
ذخآس ِتيرتشا  ينوكت  مل  اذإ   ، اھلوصو راظتنا  عبطلاب  عیطتسأ 
اذھ ببسب  مادطصالا  بنجتأ  ىتح  انق  نم  نيریغص  نیبراق 
هبكرم يف  رفاسیس  نسح  خیشلا   . ءاملا يف  ریبكلا  ضافخنالا 
ثیح  ، هتقفر يف  رفاسأ  نأ  ىلع  ينثحو  اًموي  نيرشع  لالخ 
يف ىرج  ام  دعب  اھنماكم  نم  ةریغصلا  نیطایشلا  ْتَجرخ  عبطلاب 

، ةقرسلا نم  فوخ  كانھو  يئاقبل  ىنعم  كانھ  دعي  ملو   ، واج ةيرق 
نیكحضتس  . تایقدنب ينامث  وأ  ُعبس  نسح  خیشلا  قيرف  عمو 

نولیمي انھ  يئاقدصأ  نكل  ةنابجلا  تاحارتقالا  هذھ  لثمل  يتاصنإل 
ةلاح يف  ةیبھدلا  تناك  اذإ  كلذل   . ناطبقلا وھ  نسحو  اھیلإ 

. ٌلیمجو ٌنسحف  لاحلا  يف  ةكرحلا  عیطتستو  ةمیلس  ةیعیبط 
. ليربأ  14

ىلإ سانلا  يذخأت  نأ  اًضيأ  ِكل  دیجو  يل  ةعئار  ةقفص  ةیبھدلا 
. دادعإلاو میظنتلل  اًریثك  اًركش   .. ًالوأ ناوسأ 

برعلا َخیش  ٍقمعب  فرعأ   ، انل ادج  ریثم  انتحبذم  نع  ِهتبتك  ام 
يذلا باشلا  يكرتلا  اًضيأو  ءارقفلا  ىلع  ضبقلا  ىلع  دعاس  يذلا 
ضرألا ىلع  نوماني  لاجرلا  لعجي  اشاب  لضاف  امنیب  اًدعتسم  فقو 
قلخلا وذ  باشلا   - يكرتلا يقيدص   . سوؤفلاب نوعَّطقُيو  تارشعلاب 
لعفي نأ  يف  هتبغر  نع  رَّبعو  ةیضقلا  نم  ادج  شھدنم  عئارلا -
ًایناث ًابراق  ينیع  مأب  تيأر  دقل   . رصم يف  نیحالفلا  لكل  اًنسح  اًئیش 
يذلا قیمعلا  طخسلا  اشابلا  فرعي  نأ  نم هللا  تینمت   ، نیجاسملل

، ةاضقلاو  ، ءاملعلا نع  هعمسأ  ام  لك  لوق  بحأ  ال   . هونواعم َُهبَّبس 



نولوقي مھلكو  ىرقلاو  ندملا  نم  نيریثكلا  فرعأ   ، خلإ  .. نِیتفُملاو
نییبوروألا لسري  نأ  ىلإ هللا  بلطن  نأ  بجي  نكل  نوملسم  نحن  "

دض سیل  .. انھ عفتري  كارتألاو  ةموكحلا  دض  روعشلا   ،" انومكحیل
.. واج يف  همع  ةلئاع  لك  دقف  يل  يطبق  قيدص   . نییحیسملا

جاحلا ىلإ  ةبسنلاب   . ًاطابقأو نیملسم  رانلا  مھیلع  تقلطأ  مھلك 
هتلئاع تدعصو  انق  يف  لالغألاب  ًالبكم  هیلع  ضوبقملا  ناطلس 

عم ةیلاربیل  هنم  رثكأ  الو  هنم  نسحأ  كانھ  نكي  ملف   .. انسإ ىلإ 
بیطلا  دمحأ  دلاو  ومح  هنأل  كانھ  هیلع  ضبُق  دقل   ، نییحیسملا

. هتورثل نوقاتشي  ءادعألا  ضعبو  ّينغ  هنأ  يقیقحلا  ببسلا  نكل 
روعشلا نم  رثكأ  انأ  فرعأ  امبر   .. فرعي اَّمع  هیینوم  ویسم  يلأسا 

ءاسم لك  سلجأو   ، جاجحلا وبأ  عابتأ  لبق  نم  ةانبتم  اًمئاد  يننأب 
يننأ ِكل  دكؤأ   ، نیبذھملا لاجرلا  نم  اھریغ  وأ  تاعامجلا  ضعب  عم 
ءابو نم  أوسأ  دونجلا  هلعف  امو   .. ىرأ ام  لك  ببسب  سأي  يف 
علسلا نورتشي  الأ  ؟  يفكي امب  نيرذق  نوساوقلا  سیلأ   ، تاناویحلا

نم عفدلل  اَّقسلا  نوبرضيو  مھ  اھنوددحي  راعسأب  قاوسألا  يف 
لك  ، سيراب لثم  ةرھاقلا  ؟   انھ اذھ  ركني  نم  ؟  ءاملا بَِرق  لجأ 

تاءوبنلا  " انيدنفأ عمسي  عبطلاب  ! ... انھ نكل  كانھ  لیمج  ءيش 
لبق نم  ُتبتك  نیح   ، لینلا ىلعأ  مھلسرأ  نيذلا  ةاغطلل  ةركاملا "

، نایع يدھاش  ةداھش  يدل  نآلا  نكل  اًدكؤم  اًئیش  فرعأ  نكأ  مل 
نإ  . ةریخألا ىنمتأ   .. هعادخ مت  وأ  عادخلاب  موقي  اشابلا  نإ  لوقأو 
هلعفي نأ  كشو  ىلع  يذلا  لافطألاو  ءاسنلا  حبذ  فقوي  هنم  اًرمأ 

. اشاب لضاف 
عم ةيردنكسإلا  ىلإ  لزنأس   ، ةءادر لقألا  تاعوضوملا  ىلإ  ْدُعَِنل 

ةدبابعلا خیش  يعم  يتأي  امبر   ، ديدج نم  ِكئاقلب  حرفأس   ، بكرملا
. روليات رثرآ  هیمسي  امك  يسیسق "  " ، فسوي خیشلا  ىنمتأو 

. ًالیلق برھنس 
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. نودروچ فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ 

ليربأ 1865  13

.. بیبحلا كیلأ 

نمل ةریثك  تاجالعب  تمق  دقل   .. جھبم رمأ   ، ریغصلا دیعلا  ناك  سمأ 
ناك يذلا  سدنھملا  رلوف  رتسم  تعنقأ  دقل   ، مھَءاعمأ ُناضمر  رضأ 
نب دمحأ  زيزعلا  ریغصلا  يذیملت  لعجي  نأب  يلدود  دروللا  عم 

عئاضلا تقولاو  لسكلا  نم  ًالدب  زدیل  يف  لامعألا  ملعتي  ىفطصم 
ىلإ هباھذ  ةلاح  يف  ِكل  ًاباطخ  لفطلا  يطعأس   ، انھ هیبأ  تیب  يف 
نع ُتلأس  ىتح  ُتضفر  دقل   ، يعم لیجنإلا  هتبغرب  أرق  دقل   . ندنل
نأ ينعمس  يذلا  فسوي  خیشلا  قمعب  يناجرو   .. هیبأ ةقفاوم 

تاقیفلتلا نم  هنوصأ  ىتح  ينم  ةيانعب  لیجنإلا  أرقي  هلعجأ 
اي  .. زیلجنإلا نیب  هلاطي  نأ  نكمي  يذلا  جفلا  عونلا  نم  ةقیطاریھلا 

! ةبعص ةمھم  نم  اھل 
ينكرت دقل   ، كیب لكارأ  عم  ریقفلا  رمسألا  ىتفلا  ًالامش  تلسرأ 
لكارأ لاق  دقل   .. نيزح رحب  سرف  لثم  اًرثأتم  اًخفتنم  حیبقلا  هھجوب 
كانھو لعفي  نأ  نكمي  اذام  نكل  يعم  ىقبي  نأ  ديري  هتیحان  نم  "

ىلع  لوصحلا  لجأ  نم  لمعتسو  لاملا  لك  تذخأ  دق  بأ  ةجوز 
هنم راغي  ناك  يذلا  ریخ  لیحرب  اًرورسم  ناك  ریغصلا  دمحأ  دلولا .."
ةيرقل دلبلا  خیش  نآلا   . يل هلعفي  ام  لك  نم  ًابضاغ  ناكو  اًریثك 
رصقألا يف  اَِنّیحل  يحیسملا  ةراحلا  خیشو   ، يسراح ذخأ  ةیضایبلا 
ةداعتسا يف  تحجنو  لوألا  تضراع   ، لانقلا ىلإ  فسوي  دلولا  ذخأ 

اصعلاب ًابورضمو  دافصألاب  ًالبكم  ناك  هنأل  اًمامت  اًملاس  سیل   ، روصنم
بلطي مل  هنأك  اھذخأ   ، شرق يتئام  عفدأ  دلبلا  خیش  ينلعجیل 
ديریسف  .. ةمارص رثكأ  ناك  يطبقلا  ةراحلا  خیش  نكل   ، هكرتو  .. اًدوقن

نأ دقتعأ   . ىرن فوس   .. اھیلع اًمیمصت  رثكأ  نوكیسو  رثكأ  اًدوقن 
قئاس ةداعإل  هوجرأو  يكرتلا -  - لانقلا رظان  ىلإ  باھذلا  َّيلع 



. يرامح
َكقالخأل ركشلاب  ًالمحم  ناك   ، سمأ ةدبابعلا  خیش  نسح  تيأر 

!" يتدیس ولح  لجر  كدیس   .. ءاش هللا ام   " .. ةبیطلا ةمیظعلا 
نھسبالم نسحأ  يف  نئج  ميرحلا  نم  ریثكو  دیعلا  ناك  سمأ 

ةوھقلاو ولحلا  كعكلاب  اًریثك  انعتمتساو  اًدیعس  اًماع  يل  نینمتیل 
دیشروخ  ، ةقینأ تدب  اًمامت - اھتیفش  يتلا   - دیشروخ ةجوز   . غبتلاو

بورح يف  ةیلادیم  ىلع  لصاحو  لتاقم  لیمج  باشو   ، يسكرش
تجتحا اذإ  يننإ  لوقي   ، يل میظع  قيدصو  انھ  ساَّوق  هنإ   ، مرقلا

الو صخش  يأ  لتاقيو  ناكم  يأ  ىلإ  يعم  بھذیس  مداخ  ىلإ 
يف هتبغر  يف  هعضاوت  ودبيو  ایكرت  اًكولمم  ناك  دقل   ، اذھ يف  كش 
هانیعو طسبنملا  هھجو   ، لھذم رمأ   .. ةیحیسم ةأرما  ةمدخ 
رھظم نم  هنم  بھي  امو  هتفخو  هتقاشرو  ناتیفاصلا  ناواقرزلا 
لجر لثم  هنإ   ، رمسلا نیحالفلا  عم  اًمامت  ضقانتم  يدنجلا 
اذإ لوقتس  اذام   . جابركلاب ٌمرغم  مھلثمو  طقف  ًالدع  رثكأ  يزیلجنإ 

هفیسو هسدسمب  ٌكولمم  ينسرحي  ایناملأ  يف  انأ  ُترھظ 
، میمصتو ةداح  قالخأبو  جابركلاو  ةریغصلا  هتیقدنبو  هرجنخو  

نولصي نيذلا  اًضيأ  نیملسملاو  نیيرصملا  نیلل  اًمامت  اًِسكاعم 
؟ ناضمرو دایعألا  يف  ةدايزو  مویلا  يف  تارم  سمخ 

رثرثت اھنإ   ، ةوقب اھُتبرض  لجأ   " .. دیشروخ لاق  يتجوز " ُتبرض  "
اًشھدنم ناكو   ،" ریثكلا مالكلا  بحأ  ال  زیلجنإلا  لثم  انأو  اًریثك 

هركي ال  يجوز -  - يدیس نأل  ةدیعس  ينإ  هل  لوقأ  انأو  اًئجافتم 
. ریثكلا مالكلا 

رییغت نولواحي  نيذلا  نع  فسوي  خیشلا  عم  تثدحت  رخآ  موي  يف 
نوروصتي امبر   .. يتدیس يقیقح   " لاق  ، ميدق ءابغ  هنإ  تلقو  نايدألا 

نم نإ  ميركلا  نآرقلا  يف  لاق  هللا  نكل  اًنسح  اًئیش  نولعفي  مھنأ 
اًدمتعم   ، رشلا نوسرامي  مھ ال  نيذلا  نییحیسملا  بذعي  وأ  حرجي 

يف سانلا  أدبي  نیح  نآلا   . ةنجلا ةحئار  اًدبأ  مشي  نل   ، ةدیقعلا ىلع 
مدع مھیلع  ًابعص  نوكیس  مھتدیقع  رییغتل  نيرخآلا  ىلع  طغضلا 
عنتمن نأ  لضفألا  نم  هنأ  دقتعأ  مث  نمو  مھحرج  وأ  نيرخآلا  ءاذيإ 



يحیسمك اًِرّیخ  يحیسملا  ىرن  نأ  ىنمتنو  كلذ  نع  انلك 
". ملسمك اًِرّیخ  ملسملاو 

قحلا نأب  ينربخأ  ادج  اًعِرَو  اًزوجع  ايدنلتكسإ  نأ  يف  ةبارغ  ال 
لمع نم  ناك  نیملسملا  داقتعا  يف  دوجوملا  هراكنإ  نكمي  يذلا ال 

! هؤاقدصأ مھ  ءاملعلاو  ناطیشلا 
يننأ قحب  دقتعأ  ناطیشلل ! ٌقيدص  فسوي  زيزعلا  يسيدق 
تلبقو باطخلا  تلمحت  كلذلو   ،" ملسملا عضاوت   " نم اًئیش  تملعت 
هقيدص هديري  امكو   ، هعم شقانتأ  ملو  بدأو  ةقرب  هفاتلا  مالكلا 
يذلا رمع  لجأ  نم  ةلاصلا  يف  نآرقلا  أرقي  يقفلا  ناك  ناطیشلا 
ىولحلا ضعب  بدأب  هل  مدقو  رمع  ءاجو   ، مویلا كلذ  نآرقلا  متخ 
تافارخلا ضعبل  اقح  ةشھدنم  تنك   . ةبسانملل ةزھجملا 
نیملسملا دلب  ىلإ  سانلا  يتأي  اذامل   ، ماعلا اذھ  ةيزیلجنإلا 

عبرأ وأ  ثالث  تيأر  امك  مھبولق  يف  ةداحلا  ةیھاركلا  هذھ  نولمحي 
! تارم

يدیشرلا تام  ذنم  رھنلا  ىلعأ  دعص  يذلا  نامجرتلا  يف  ركفأ 
َمدقیلو  ، هل ةریبك  ةمدخب  ُتمق  ول  امك  ءفدب  ينركشي  َّيلإ  ىتأو 

نم ٌریبك  ٌددع  رضحأ  اًضيرم  لجرلا  ناك  نیح   ، ةریغص ةيدھ  يل 
ماعطلاو  ، يكرتلا كيدلا  ىتح   . خلإ  .. َمامحلاو َضیبلا  نیحالفلا 

نم  " عامسب ةياغلل  ةرثأتم  يننإ   ، اًداتعم ناك  امك  سیلو  نآلا  فلكُم 
صخش يأ  كانھ  نكي  ملأ   ،" ِكلثم ةدیس  ُّطق  لباقأ  مل  ةجنرفلا  لك 
اًدحأ يطعأ  ال  انأ   .. طقف ىركذللو  ؟  لبق نم  ةیناسنإلاب  عتمتي 

نأ نكمي  امك   ، ةرضحتملا ةلماعملاو  جالعلا  ضعب  طقف   ، اًدوقن
ءيشلا يناریج  لعفي   ، ءيش الل  زیلجنإلا  خاوكألا  ناكس  كركشي 

. هسفن
خیش نكل  فسوي  يبص  ىفطصم  داعتسا  ةليوط  تاشقانم  دعب 

. ادج دمحم  نزحأ  ام   .. نیھینج عفدي  هاخأ  لعج  يحیسملا  ةراحلا 
عبطلابو اًعبط - لانقلاب  دصقت   - لمعلل اوبھذ  لاجرلا  نم  ناتئام 

ام لك  لاجرلا  ذخأ  دقف   ، نلكأیل زبخلا  َةلق  ةریقفلا  ميرحلا  يناعت 
ةصق لثم  ادج  ةلیمج  ةصق  َكیلإ  لسرأ  يننإ   . مھعم مھيدل 



[67] ةیلایخلا رسوھنات 
تناك اھنكل   ، يحلا سفن  يف  نكست  ةأرما  لجر  بحأ  ةرم  تاذ 

هل لمأ  ال  هنأل  ةدشب  هبح  يف  يناعي  وھ  ناكو   ، اھجوزل ةصلخم 
ةلاح يف  ةداجسلا  ىلع  ٍقلتسُم  وھو  موي  تاذ   . بحلا اذھ  يف 
نآلا تتام  ةبوبحملا   .. لجر اي  هيإ   " لاقو صخش  هیلإ  ءاج  دمكلا  نم 
ةزانجلا عبتو  بحملا  ماق   ،" رباقملا ىلإ  اھتثج  نولمحي  مھو 
ةربقملا حتف  عیمجلا  فرصنا  اذإ  ىتح  ربقلا  نم  ًابيرق  هسفن  ىفخأو 
لعفلاب ماقو  ةوھشلا  هتلمشو  اھیلإ  علطتو  هتبوبحم  هجو  فشكو 
ةنيدملا يف  هلزنم  ىلإ  داع  هنكل   ، اًمئاد ةیح  يھو  ُهْتَركنأ  يذلا 

وھو  ، يضاقلا ىلإ  بھذ   ، هتلعف نم  اًموزأم  لقعلا  َكبترم  ادج  اًنيزح 
.. يضاقلا يدیس  اي  هآ   " لاقو هتلاحب  هربخأو   ، نآرقلل ٌسراد  ادج  ٌعرو 

فاخأ هللا؟  نم  ةرفغمو  صالخلل  ًالیبس  دجي  نأ  يلثمل  نكمي  لھ 
هدي يف  بشخلا  نادیع  نم  ةعومجم  يضاقلا  هاطعأ   ،" ثدحي َّالأ 
داوعألا هذھ  ذخ  هدحو ! ریغ هللا  هتلادعو  ةمحر هللا  فرعي  نم   " لاقو
لیللا اھكُرتاو  كتئیطخب  تمق  ثیح  ةربقملا  راوج  لامرلا  يف  اھعضو 
امبر  ، دجتس امب  ينِْربخأ  َلاعتو  يلاتلا  حابصلا  يف  ْبَھذاو 

" میظع بنذ  اذھف   .. كحماسي هللا
قورش دنع  ةیناث  ةرم  بھذو  يضاقلا  هدارأ  ام  لعفو  لجرلا  بھذ 
تعرفتو اًراجشأ  تمن  دق  ةیبشخلا  داوعألا  دجوو  سمشلا 

لاقف ثدح  امب  يضاقلاربخأو  داع   ، ةھكافلا رمثو  قاروألاب  تیطُغو 
". میحرلا قفشملا  ْرُكشا هللا   " يضاقلا



-65-
ِنتسوأ ةدیسلا  ىلإ 

ليربأ 1865  29 رصقألا - 
.. ةبیبحلا يمأ 

ٍمعط اذو  اًجزاط   - نبجلا هبو  درطلا  ُتلبقتسا  ریخألا  يباطخ  دعب 
نیح حرفلاب  يتحیص  نم  ىوقأ  ءيش  ال   ، ىرخألا ءایشألاو  عئار -
ةجزاط ةیعیبط  يھ  مك   .. ةيرقلا يف  نیحالفلا  تیبل  كروص  تيأر 

يف نیحالفلا  تیب  ىلع  تلیق  هللا " ءاش  ام   " نم رثكأ  ةلمتكمو !
تیناج نم  اًضيأ  تعمس   ، ادج ةعئار  صاخ  لكشب  راوسألا   ، ارتلجنإ
هئالكو نم  ةعبرأ  ذخأیسو  هینج  يتئامب  ًابكرم  يل  ىرتشا  سور  نأ 

هللا ءاش  نإو  يتمھم  تھتنا  مث  نمو   .. َّيلإ دوعي  مث  ناوسأ  ىلإ 
. عیباسأ ةعبرأ  وأ  ةثالث  لالخ  لحرأس 

بارتلاو ةفینع  حيرلا  نكل  ديدج  نم  يقنو  اًمامت  دراب  سقطلا 
لبج نم  ناك  ول  امك   ، ةفاجلا يضارألا  نم  ءاملاك  انیلع  طقسي 

. اموج
ءيش ال   .. ديدج نم  اًریثك  لضفأ  يتحص  نكل  سؤبو  ةحار  مدع 

. مھي
لصت تالاح  ةعبرأ  وحن   ، دیج ىوتسمب  رمتسم  ةمیكحك  يلمع 

.. رجغلا ركسعم  نم  نوریثك  نئابز  ةتسد ."  " ًانایحأ  ، موي لك  َّيلإ 
يبلق ىلع  رثؤت  يتلا  ايادھلا  عاونأ  لك  يل  نورِضحُي  ةریقفلا  حاورألا 
كانھ نأ  عامسل  نوشھدنم  مھنإ   ، اھضفرأ نأ  نكمي  الو  ماعطلاب 
مھتاداع نم  اًریثك  فرعأو  ارتلجنإ  يف  نوشیعي  مھمد  نم  اًسانأ 

. انھ تاداعلاب  ةھیبش  يھ  يتلا 
ىأر دقو   ، واج يف  ناك  دقل   ، انق ىلإ  بھذیس  اشاب  دیشروخ 
ىلع ًالجر  نیتس  اومُِینُي  نأ  دنجلا  رمأ   دقو  اًسلاج  اشاب  لضاف 

مھسوؤر نوعطقي  مث  ٍةرشع  َدعب  ًةرشع  ضرألا  قوف  مھروھظ 
لافطألاو ءاسنلاو  لاجرلا  نم  اوِلتُق  نم  َرِّدُق  دقل   . ةداحلا سوؤفلاب 

. نیفلأ نم  رثكأ  مھنأب  ينربخأ  هیینوم  ویسم  نكل   ، ةئامتسو فلأب 



ئلتمم يرصملا   . دیشروخ مالك  ىلعاًمامت  قفاو  نسح  خیشلا 
ثيدح  ، ةجھبلاب ئلتمم  اشاب - دیشروخ   - يسكرشلاو بعرلاب 
ناكو  ،[68]" تيدنابلا  " نع ةرم  هانعمس  انك  امب  انركذ  اشاب  دیشروخ 
ينكل  ، دیعسو باش  يزیلجنإ  يدنج  لثم  كحضيو  ثدحتيو  رظني 
اھتبسنو يناسل  ىلإ  تعفترا  يتلا  بلك " تنأ   " هل لوقأ  نأ  تلجخ 

يف ينطو  ءانبا  نإ  اًضيأ  لوقأ  نأ  َّيلع   . هنم ًالدب  اشاب  لضاف  ىلإ 
ناطلس جاحلا   . ءيش انھ ال  نكل   .. مھزفتسي ام  نودجي  اوناك  دنھلا 

! سانلا قرأو  نسحأ  نم  دحاو   ، انق يف  لالغألا  يف  ددمم  سئابلا 
لاجرلا ضعب  نم  اًدوقنو  هل  ةيرس  ةلاسر  لمحأو  بھذأ  نأ  َّيلع 

كلذ لعفأ  نأ  َّيلإ  اوبلط  نيذلا  فارشألا "  " ، ريدملا ةوشرل  ِهتَّلِم  نم 
ادج میظع  فيرش   . جاجحلا وبأ  عابتأ  نم  مھرابتعاب  ىرخأ  ىًرُق  نم 
اذإ ام  نیفرعت  ِتنأ   " رخآ موي  يف  يل  لاق  ىلفسلا  رصم  نم  اقح 
نأ نیمحارلا  ربكأ  ىلإ  لھتبأ  انأ   ، اًنسح ال.  مأ  اًملسم  انأ  ُتنك 
انك  ،" رارشألا ءالؤھ  نم  اننومَّلَستيو  اننومكحي  نییبوروأ  انیلإ  لسري 
فيرش نیب  سلجأ  تنكو  فارشألا  دحأل  ةزانج  دعب  سلجن  اًعیمج 
لكو ًالجر  نیعبرأ  وأ  نیثالث  مامأ  اذھ  لیق  دقلو   ، مامإلاو رصقألا 

. حوضوب اوقفاو  نوریثكلاو  ال "  " ٌدحأ لقي  مل   ، فارشألا
، ةلیمج ةعبط  تناكو  ديدجلا " دھعلا   " هریعأ نأ  فيرشلا  َّيلإ  بلط 

بُتكا  ، فيرشلا يدیس  اي  َكیلإ  ينم   " تلق اھب  بجعأو  اھآر  نیح 
بحت ةینارصن  نم  ةيدھ   .. قيدص نم  ىركذلل  نحن  لعفن  امك  هیف 

وھ ام  بتكأس   " لاقو باتكلا  زوجعلا  لجرلا  ّلبق  نیملسملا .."
ينذخأ كلذ  دعبو  نییحیسملا " لك  بحي  يذلا  ملسملا  ىلإ   .. رثكأ
لوسرك بھذأ  نأ  َّيلإ  بلطو  يلع  وبأ  فيرشلا  زوجعلا  خیشلا 

نلو هنم  هنوذخأیس  لاملا  لمح  ول  مھدحأ  نأل  ناطلس  جاحلا  ىلإ 
. لجرلا ىري 

ام لك  نم  أوسأ  ءابو  اذھو   ، دیعصلا ىلع  نوقرفتي  نآلا  دونجلا 
يف مھراعسأ  نوددحي  مھنإ  ؟  ءارقفلا نوساوقلا  قرسي  ملأ   ، قبس
يذلا امف   ، ضفخنم رعس  لجأ  نم  نیئاقسلا  نوبرضيو  قاوسألا 
يضارألا ىلع  تضرف  ةینوناقلا  ریغ  بئارضلا  ؟  دونجلا هلعفیس 



ٌةافعم مث  نمو  ریخألا  لینلا  ضافخنا  ذنم  َورُت  مل  يتلا  يجارشلا !
كانھ نوكتس  هنأب  رعشأ   ، سأیلل نوقاسُي  سانلاو   . نوناقلاب
دمحأ لثم  رخآ  ٍّيجوجاميد  يأ  مھنیب  رھظي  نیح  لقالق  دیكأتلاب 

. هعم مھلك  نوفطاعتم  نآلا  مھ  نيذلا  سانلا  عجشیل  بیطلا 
، يبوروألا قوذلا  ىلع  دعُت  يتلا  ةرھاقلا  نع  يل  تبتك  تیناج 

دیعصلا نم  باھذلاب  برعلا  خویش  دحأ  مھتا  اشابلا   . ةعشب ةميرج 
يف ةرماؤم  دجوت  ال  اذامل  هیلع ! نيدرمتملا  بیلأتل  دنھلا  ىلإ 
نأ نع  ثدحتت  نأ  لایعلا  ِبَِعلك  ادج  ریغص  رمأ  هنإ  ؟  ندنل وأ  سيراب 
نم اًمامت  هلھجيو  هتغل  فرعي  دلب ال  ىلإ  بھذي  اًریقف  ايدیعص  ایبرع 
فیك لیختت  امبر  ُّطق ! دلبلا  كلذ  اوُذؤي  مل  سان  ىلع  رمآتلا  لجأ 
لواحأ نأ  ىلع  ينثح  دقل   ، رومألا هذھ  فسوي  خیشلاو  انأ  ُتشقان 

، هلعف بجي  ام  اذھ  نأل  اماع  ًالصنق  انھ  ىلإ  يجوزب  يتآ  نأ  ةوقب 
نوكي دق  حیحصلا  لجرلل  أطخلا  ناكملاو  اًریغص  سیل  يجوز  نإ  تلق 

ةداھشلا اھنكل   ، كلذ لوق  يف  نیعرستت  دیكأ   " لاق  . هداھشتسال
لجأ نم  ایموي  يناعي  يذلا  سیلأ  ، نويرصملا  نحن  اھديرن  يتلا 
قحلا لجأ  نم  ةكرعم  يف  نوتومي  نمل  ًايواسم  هتوخإ  نیصحت 
لمعلا يف  يئدبا  ِكل  لوقأس  ًالجر  ِتنك  اذإ  ؟  مھتأفاكم لانیسو 
زوجعلا خیشلا  لثم  اًضيأ  ثدحتو   ،" كل ةأفاكم  انبولق  لك  نوكتسو 

نآلا نیحالفلا  عضوف   .. انومكحي نأ  لجأ  نم  نییبوروألل  يلصأ  انأ  "
". دیبعلا نم  أوسأ 

كلتما اذإ   ، صوصللاو داھطضالا  نع  موي  لك  ثيدحلا  نم  تبعت 
ىلإ بھذت  ةرجش  رامث  كلتما  اذإو   ، هلكأيو ريدملا  يتأي  اًفورخ  درفلا 

نیساوقلا نم  هبرض  مت  ءاملاب  يندوزي  يذلا  اقسلا   ، رظانلا خبطم 
شھدني مث   ، برقلاو ءاملا  تایمك  ىلع  ةضورفملا  ةبيرضلا  ببسب 
نوفخيو نوبذكي  مھنأ  نيروصتم  ءاسؤبلا  يئاقدصأ  نم  سانلا 

. مھلاومأ
نعضو تاركاملا " ءاسنلا  و" يتيرق  يف  صخش  لك  فرعأ  نآلا 
بھذأ نأ  َّيلإ  بلُط  مث  نمو   ، ظحلل ةبلاج  ينیع  نأ   ، ًةيرظن
صحفأ  ، ىنبُت يتلا  تویبلا  روزأ   ، ةریغصلا سئارعلا  ىلإرظنأو 



نم اًریثك  ظحلل  ةبلاجك  فيرعتلا  ينحنم  دقل   . اذكھو  .. ناعطقلا
. يل قوشلا 

يذلا ةدبابعلا  خیش  نسح  قینألا  جاوز  ىلإ  ةلیلق  مايأ  ذنم  تبھذ 
تایتفلاو ءاسنلا  ةعومجم   . ةلیمجلا ةریغصلا  رازجلا  ةنباب  جوزت 

نم ریغصلا  دمحأ  هلمحي  يذلا  سونافلا  ءوض  يف  نھتيأر  يتاللا 
تنبلا  .. سورعلا  . همامأ تفقوتو  هتيأر  ءيش  لمجأ  ناك  يلجأ 

، يزمرقلا اھبوث  يف  اًماع  رشع  دحألا  وأ  ةرشعلا  تاذ  ةلیمجلا 
عم  ، ةیضفلاو ةیبھذلا  رواسألاو  دوقعلاب  عملت   ، نَسَِحل ءارمس  ةدبع 

نینیعو  ، محافلا دوسألا  رعشلل  تاكوتلاب  "  " ةینثملا رئافضلا 
لافطألاو  ، تاعئارلا تانضغتملا  زئاجعلا  ءاسنلاو   ، ةعمال نانسأو 

يل سورعلا  مألا  ترضحأ   . فصولا قوف   .. نیفئاخلا ریغ  نوشھدملا 
علطتأ نأو  يدي  ِلّبقت  اھكرتأ  نأ  َّيلإ  تبلطو   ، اھھجو نع  تفشكو 
ُتبھذ لیلق  دعبو  هللا"،  ءاش  ام  هللا  مسب   " هندوعت ام  تلق   ، اھیلإ

ناك يذلا  نسح  امنیب  اًعیمج  نولكأي  اوناك  نيذلا  لاجرلا  ىلإ 
يف ينلأسي  يل  سمھ  هعم  سلجأ  نأ  ينوجريو  هدحو  سلجي 
فصن دعب  داعو  اھیلإ  بھذ  لیلق  دعب   . سورعلا لكش  نع  قلق 
فویضلا يدايأ  لبقي  حارو  هديو  هھجو  ًایطغم  ًالوجخ  ةعاس 

لینلا ئطاش  ىلإ  ةاتفلا  تذخأو  ناكملا  انلك  انرداغ  مث   . نییسیئرلا
. اھجوز لزنم  ىلإ  مث   ، هیلإ علطتتل 

يف قحب  ادج  اًدیج  ًءاشع  ، ًءاشع نسح  يل  مَّدق  ةیضاملا  ةلیللا 
خیشلا  .. طقف ةسمخ  انك   ، ةسئاب ةریظح  هبشي  يذلا  هلزنم 
هتلعج ينكل  انمدخي  نأ  نسح  دارأ   . انأو لھك  ٌرجاتو  رمعو  فسوي 

يف جوزتي   .. ةایحلا قشعي  ملاع  يف  اًدیج  ىَّبَرُملا  رجاتلا   . سلجي
هنإ لاق   ، انھ تتام  دق  هل  ًةنبا  دجو  مویلا  كلذ  لصو  نیح   ، ناكم لك 

لكشب ُهْوَساوو  لغشني  الأ  هل  لاق  دحاو  لكو  ديدشلا  سؤبلاب  رعش 
ةياكح  .. صصقلا نوكحي  اوؤدب  مث   ، ةيزیلجنإلا ةقيرطلا  ىلع  بيرغ 
ىلع اقفاوو   ، بابلا ناقلغي  نْيَذللا ال  هتجوزو  لجرلا  نع  تناك  رمع 
ىكح  . اقح ةذيذل  تناك   .. كلذ لعفي  نم  وھ  ملكتي  نم  لوأ  نأ 
تنب  " برعلا تنبب  جوزت  يذلا  ناطلسلا  نع  ةلیمج  ةياكح  فسوي 



تسیل اھنإ  تلاقو  هرصق  يف  شیعلا  ديرت  ال  تناك  فیكو   ،" يودب
اًفورخ حبذيو  ةيريرحلا  هسبالم  رقتحت  تناكو  تویبلا  نكستل  ةحالف 
ىكح دوسأ  دبع   . اھعم ءارحصلا  يف  شیعي  هتلعجو   ، ایموي اھل 

نأ نم  لوطأ  ىرخألا  تاياكحلاو   ، صوصللا نع  ةفیخس  ةياكح 
. اھیلإ ةراشإلا  نكمي 

ةلیلقلا محللا  ةیمك  نم  ةحورجم  تناك  ةيرصملا  نسح  رعاشم 
، !" فیضلا فرش  ىلع  نآلا  فورخ  حبذ  نوعیطتسي  ال   " .. يمامأ

زیلجنإلا نحن  انیلإ  مَّدقي  نأ  نكمي  ٌمیظع  َفرش  هنإ ال  هل  تلق  ينكل 
، ةلئاعلا نم  دارفأك  لصبلاو  سدعلا  ةبرُش  لكأن  انكرتت  نأ  نم  رثكأ 
دعب  . نيرضاحلا َّلك  َدعسأ  ام   ، مھنیب ءابرغ  اننأب  رعشن  ال  مث  نمو 
نأ بحي   .. لجركو  ، عستا دق  ام  ةقيرطب  هبلق  نأب  رجاتلا  انربخأ  تقو 
ذنم  ،" ركشلا   " اًعیمج نحن  انلقو   ، ىھتنا هنانسأ  عجو  نإ  لوقي 

. بعرم رجَح  نواعملا  سئابلا  يقيدص  سأر  ىلع  عقو  ریصق  تقو 
، ةأجف اولصو  نیفلتخم  لافطأ  ةعستو   .. ناتجوزتم ناتنبا   .. هتجوز
نیب میھاربإ  ةرم  تاذ  اھقاذ  يتلا  تارسملا  قوذي  نآلا  ریقفلا  وھو 
ةاتفو ادج  ةميدقلا  ةراس  تدجوو  تادیسلا  ترز   . رجاھو ةراس 
ةنباب هجاوزل  طسوتأ  نأ  ينلأس  فيرش -  - انھ باش   ، لامجلا ةعئار 
فیك ىرت  اذكھو   ، ًابيرقت ةنماثلا  يف  يتلا  ةاتفلا   ، ربكألا نواعملا 

. اًمامت ةلئاعلا  نم  ةدحاو  يننأ 
امبر وأ   - نم مغرلاب   ، نآلا اقح  ادج  ریخب  انأ   ، دعب يبكرم  رھظي  مل 

.. ضرملا عم  ریثك  لمع  دجوي  نكل   . ةیلاعلا ةرارحلا  ببسب -
يف ىضرم  ةعبرأ  نم  لقأ  لبقتسأ  . ال  يسیئر لكشب  ايراتنسودلا 
يف هلك  ةعمجلا  موي  تیضمأ   . اًمامت اداج  ًالمع  حبصأ  يلمعو  مویلا 
نانثالا  . ناضيرم ةمحر  ُهُدبعو  نسح  خیشلا  ثیح  ةدبابعلا  تیب 
قيدصو  ، يتایح يف  هتفرع  يجنز  نسحأ  وھ  ةمحر   . نآلا ریخب 

أرقي  - يدنفأو  ، اًصالخإو ةنامأو  ةراھم  لاجرلا  رثكأ  هنإ   . يل میظع 
نیيداعلا ریغ  سانلا  ىلع  ةمالع  هنإ   . هدیس لعفي  امم  رثكأ  بتكيو -

. ایقيرفإ بلق  يف 
- مايأ ةینامث  ةفاسمب  ناوسأ  دعب  يھ  يتلا   - ةيراشبلا خیش 



ءيش ال   ، هلكأ عیطتسأ  يذلا  نبللاو  محللا  لكب  يندعوو  يناعد 
نومیسو سان  مھو  ٍلاع  لبج  ىلع  نوشیعي  مھنإ   . مھيدل كلذ  ریغ 

اھب سیل  ةبیجع  نكامأ  ىلإ  بھذأس  تنك  ةيوق  تنك  اذإ   . ادج
Le secret ةداعسلا  "  رس   " اھناونع ةصقك -  - ةیبغ ةياور  أرقأ   . ةجنرف

برعلا قالخأ  نع  هتأرق  عابطنا  قدصأ  يطعت  اھنإ    du Bonheur

.Ernest Feydeau[69] ودیف تسنرإ  ةطساوب 
ةیبرعلا ةبعادملا  قرط  ةوخإ ..-  " - تاوخ  " نحن هباتكل  اًقفو 

. اًدیج ةفوصوم 
، مھيديأب َّيلع  نوتبريو  نوبرتقيو  نوتأي  سانلا   .. انھ هسفن  رمألا 

يننوداني  ، لیبقتلا ةرثك  نم  بحش  ةینبلا  يتءابع  ناكرأ  دحأو 
ينأل قحب  نوجھتبم  سانلا  نآلاو   ،" انتدیس ".. " انتعاتب تسلا  بـ"

. يل يشابكبلا  هصصخي  سراحك  نیساوقلا  ضعب  نم  اًضرع  تضفر 
ىلع ةجطلبلا  يف  نودعاسیس  سانلا  ءالؤھ  ناك  ول  امك 
نشخ لجر  كیبلا - دعب  ةبترلا  يف  يناثلا   - يشابكبلا  . يئاقدصأ
ينربخأو ةیكرتلا  هباعلأ  بعلو  ةلیلو  اًموي  انھ  فقوت   ، طوؤانرأ لثم 

سانلا نوُّدِعُيو  مھلك  ةجنرفلا  نوھركي  ءاملعلاف   - رذحأ نأب 
نولمعي مھلك  نییحیسملا  ءامكحلا  نأب  نیيرصملا  ربخأو  انتیھاركل -
نواعملا ىلإ  تبھذ  لیللا  يف  مث  نمو   . نیملسملا میمست  ىلع 
مالسلا ٍلاع بـ" توصب  انيدونو  يسوناف  ةلماح  فسوي  خیشلا  عم 
لیجنإلا يف  حدمي  أدب  يذلا   ، هسفن زوجعلا  فيرشلا  نم  مكیلع "

ةبصق فسوي  عم  ناك  هسفن  تقولا  يفو   ، هايإ هتیطعأ  يذلا 
مجح يفو  نیمدق  وحن  هلوط  ةباتكلل  ملق   - هدي يف  ةلیحن  ةیبشخ 

هب يذلا  توبنلا  كسمأ   " تلقو يشابكبلل  هتيرأو  هتذخأ  ةشيرلا -
بصتنا بصتنملا  يشابكبلا  براش   ،" خیشلا اذھ  اًعیمج  انتیمیس 

" ةیحیسملا ةريزنخلا  و" نیيرصملا " بالكلا   " نأب رعش  هنأل  شحوتب 
. اًعم هنم  نوكحضي  اوناك 

نم لیلق   . واج نم  نیجاسم  لمحي  رخآ  يراخب  براق  انیلع  رم 
مكاح اشاب  ىسوم  تام  لضفب هللا،   " هنأب رابخألا  اھب  تءاج  ةحارلا 
ةعرسب كانھ  ىلإ  ُلَسرُیس  میحجلا ." ىلإ  بھذو  نادوسلا 



. كیب لضاف  اھب  بَساحیس  يتلا  ةقيرطلاب  بساحيو 
ركفي دق  ام  رثكأ  نإ  ِكل  لوقأ  نأ  َّيلع  نكل   .. اًمامت ةيروث  ينینظتس 
اًفطاعت تحبصأ  درفلا  ةقفش  اھنكل   . هل ىنعم  ال  يلثم  سانلا  هیف 

الیلق سیل   ، ءيش لك  ىرأو  لعفأ  امك  سانلا  نیب  نوكي  نیح  امات 
نوعیطتسي نییحیسملاو   نییبوروألا  نیب  نم  نيِذلل  رفغأ  نأ 

يفف كلذ  مغرو   ،" ةیمادلا تاجاحلا   " هذھ رسك  يف  ةدعاسملا 
سفن  ، اًمامت فلتخم  ءيش  لك  ةيردنكسإلا  يف  رثكأو  ةرھاقلا 
ةمصاعلا  .. كانھ عئاشلا  وھ  اسنرف  نم  حاجنب  لقُن  يذلا  ماظنلا 

زبخلاو موحلل  ةرھاقلا  يف  راعسألا   .. نیحالفلا باسح  ىلع  للدتت 
" ةریطخلا تاقبطلا  و"  ، اسنرف يف  تناك  امك  وأ  يھ  امك  ةمظنم 

زبخلا نولكأي  نويرھاقلا  اسنرفب ! امك  اًمامت   .. تاءافعإلا لكب  عتمتت 
. برضلا نولكأي  نوحالفلاو 

راص مث  اًریقف  ءاج  يذلا  هیینوم  ویسم  ةیھارك  اوداتعا  انھ  سانلا 
لجرلا نإ  ةنعاطملا  يف  نولوقيو  نآلا  هنوكرابي  مھنكل   ، ةوق اذ  اینغ 
ضفر دقلو   - ريدملا جابرك  نم  سیلو  هكلمي  يذلا  محللا  لكأي 

انأ مھتضفر  امك  هتيامح  ىوعدب  دونجلا  هدنع  دجاوتي  نأ  هیینوم 
. كلذ ىلع  مدني  هلعجت  ال  بر " اي  كلضف  نم  و" يعضو - رغص  مغر 
لجأ نم  سیل  ةیكرتلا  ةموكحلا  هاشخت  ام  نإ   " فسوي خیشلا  لوقي 
مھللا  " دحاو توص  الإ  توص  انھ ال   ،" رثكأ كبح  ملعتن  نأ  نكل  كنمأ 

". نییحیسملا نیناوق  كلمن  انلعجا  مھللاو  ةجنرفلاب  ِتئا 
لمعب اوماقو  نیحالفلل  معانلا  لمألا  اذھ  جنرفإلا  ددب  ةرھاقلا  يف 
نورفاسم طقف  يتأي  انھو   . هیلعروجأ مھل  تعفُد  دق  اوماد  ام  كارتألا 

تسیل مركلا  نم  ةجرد  هذھو   .. ًابرض سیلو  ًالام  رجألا  نوعفدي 
. باجعإلل ةیفاك 

سانلا عم  اًفطاعت  يبضغ  نيرفغتس  كنكل   ، ةجعزم ينأ  روصتأ 
فسوي خیشلا  َّيلإ  بلط   . ةدیج ةلماعم  يننولماعي  يذلا  نیبیطلا 

. واج يف  ىرج  ام  فرعت  ةيزیلجنإلا  ةفاحصلا  لعجأ  نأ 
! زمياتلا يف  ةثاغتسا  ءادن  قلطي  نأ  ديري  مالسإلاو  نيدلا  ملاع 

؟ كلذك تسیلأ   .. هذھ نمزلل  تامالعو  ةبيرغ  تاریغت 



ذاَّخأ دھشملا   .. طابقألا عم  برلا  ةعمج  موي  ةسینكلا  ىلإ  تبھذ 
ةحشوأ يف  نییبیلصلا  سبالم  لثم  سبالم  يف  ةنھكلا  ؛  ادج

.. بلقلا نم  يباجعإ  فطخ  دحاو  ءيش   . ةيزمرق تاعطاقتب  ءاضیب 
اي بعللاب ! مھل  حمس  ةسینكلا  ىلإ  اوذخُأ  نيذلا  نولیلقلا  لافطألا 

اوروصتت نأ  مكل  لھ   .. راغصلا نویحیسملا  نویتناتستوربلا  اھيأ 
راتس فلخ  ةقزقزلا  هذھب  حمست  يتلا  ةرسملا  هذھب  ةدیقع 

، تقو لك  يف  اھیف  الافطأ  نیسيدق  تدھاش  دقل  لكیھلا !
رارسألا لقني  امنیب  ةریغصلا  مھسوؤر  ىلع  ّتبر  طقف  سیسقلاو 

ةقرب تبري  يذلا  صخشلا  وھ  بيرغ   [70] ميرحلا ىلإ  ةسدقملا 
مھدعبي نأ  نم  ًالدب  ةجضلل  نیببسملا  لافطألا  سوؤر  ىلع 

. ةیطبقلا دعاوقلا  عم  قامعألا  نم  تحلاصت  دقل   ، سامشلا
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.. بیبحلا كیَلأ 

لآ ام  ببسب  ةسئابو   ، اًعیمج مكتيؤر  لامتحال  تنك  امك  ةدیعس 
مل ىحضألا  اندیع   .. ملأ نود  لحرأ  نأ  عطتسأ  مل   . رصم بونج  هیلإ 
نبا  - ليربج خیشلا  لجأ  نم  لیخلاب  صقر  كانھ  ناك   ، اًجھبم نكي 
يقيدص  . تيأر ام  لك  نم  لمجأ  دھشملا  ناكو  جاجحلا - وبأ  مع 
ةسماخلا يف  هنأ  ينيري  نأ  ىلع  رصأ  سنوي  فيرشلا  ميدقلا 

ديرجلاب يقليو  سرفلا  بكري  نأ  عیطتسي  لازي  امو  نینامثلاو 
هعمو ةینيزلا  شتفم  لصو  مث   . لاق امك  ةدیسلاو " ليربج  خیشلل  "
يذلا يضاقلا  لزنم  مامأ  ریغصلا  نادیملا  اوؤلمو  بابشلا  هوعبات 
كرحتي ناك  باشلا  ةیمالسلا  خیش   . سلجن انك  ثیح  ةعلقلا  هبشي 

. توُّبَّنلاب لیمج  بیطحت  كانھ  ناكو  لیمج  لكشب  هسرفب 
تیب جراخ  اًمیظع  ءاشع  ىفطصمو  دمحم  مدق  يلاتلا  مویلا  يف 
ماعطلا صخش  اتئام  لوانت   . ليربج خیشلا  حيرضل  لباقملا  دمحم 

لھ  " .. ماعطلا لوانتل  تیعُد  عبطلابو  كلذ  ىرأل  تبھذ   ، ةباوبلا دنع 
ُتقحتلا مث  نمو  ؟"،  نیحالفلا ةیخولم  لكأي  نأ  ِكلثمل  نكمي 

سمغ  ، تلكأو يمك  تعفرو   .. ةریغص ةیبشخ  ةیلبط  لوح  ٍةسمخب 
مث  ، اًریثك لضفأ  نكل  خنابسلا  يف  هسمغ  لثم  ةیخولملا  يف  زبخلا 
 - ریبك ءانإ  نم  محللا  عطق  جارخإل  همدخ  هعمو  ةاھطلا  سیئر  ءاج 
، ربكألا يتعطق  تناك   [Benjamin[71 نیماینب لثمو  قولسم - محل 
هللا كداعأ   " اولاق نيذلا  يلوح  نم  تیطعأو  اھنم  تعطق  مث  نمو 
اًعم محللا  لكأنو  ةملاس  انیلإ  كداعأو  كدالوأو  كدلب  ىلإ  ةدیعس 

" ىرخأ ةرم 
خیشلا حيرض  للكت  يتلا  ةیلاعلا  ةلخنلا  فلخ  اًئلألتم  رمقلا  عفترا 



ءاطغ وأ  هقوف  ةبق  ال  مث  نمو  يلزنملا  ماعطلا  ُّيلو "  " هنإ  . ليربج
نم ةریغص  ةحسف  هنیب  ٍلاع  ضيرع  طئاحب  طقف  طاحملا   ، هحيرضل
ملَع كانھ  ناك  نكر  لك  يف   . دحاو بناج  يف  ربقلاو  يھ  ضرألا 
يف نولكأي  لجر  اتئاملا  ناك   ، هسأر ىلع  قلعم  تفاخ  سونافو 

مھيدايأ لسغل  رخآلا  دعب  اًدحاو  نوضھني  مھو  ىتح  ریبك  ءودھ 
نأ لبق  نكل   ، اًملح ناك  ول  امك  جراخلا  يف  ماحزلا  باذ   . نوفرصنيو
ادبو  ، يكرتلا كاج  مكاحلا  بئان  وأ  كولوبلا "  " ءاج عیمجلا  فرصني 

[Zouave [72 نويواوزلا  ، يركسع قيرف  نم  دحاو  هنأ  هسبالم  يف 
نیحالفلا ةیخولم  نم  رخسي  أدب   ، ةیشربأ سامش  ىلإ  لوحت 

انھ  . ةنس فلأ  اھمامأ  سلج  ول  ىتح  اھلكأ  عیطتسي  هنأ ال  مسقأو 
يف خافتنا  كل  ثدح  اذإو  اشاب  كولوب  اي  لك   " هعم حزمي  رمع  أدب 
فظني يذلا  يزیلجنإلا  جالعلاب  كجلاعت  فوس  ةدیسلاف  كنطب 
ماعط نم  اًقباس  هتلكأ  ام  لك  نم  لفسأ  نمو  ىلعأ  نم  ءاعمألا 

". نیحالفلا
ناك انھ  نمو   ،" سانلا لكأي   " هنأبو فنعلاب  اًفورعم  ناك  كولوبلا 
ٌضرم َنیكسملا  َرمع  باصأ  يلاتلا  مویلا  يف   . اًمیظع كحضلا 

. كولوبلا نیع  هتباصأ  دق  هنأ  دقتعا  دحاو  لكو  ٌديدش 
يف خیشلل  هبجاو "  " هبیصن عفدیل  يمسرلا  شتفملا  ءاج  مث 
سانلا اوصحأو  فسوي  خیشلاو  ىفطصم  ىلإ  ثدحتو  ءاج   ، حيرضلا

نم  310 ، كنركلا نم   400 ، رصقألا نم   200 ، لمعلل اوذخأ  نيذلا 
اوذخأ دق  بابشلا  فصن  نم  رثكأ   ، ةیملاسلا نم  و380   ، ةيدایبلا
مھميرحو ةياعر  الب  اھوكرت  يتلا  مھلوقح  نع  اًدیعب  اًموي  نیتسل 

. ماعطلاب مھودوزي  نأ  مھیلع  نأل   .. مھفلخ ىعوج  مھلافطأو 
تلزنو  ، يساقلا فاجلا  شتفملا  توص  نم  يبلق  ينعجوأ 
ركذلا يرضاحو  حيرضلا  دنع  نودشني  نيدشنملا  ىلإ  عمتسأ 

". .. هللا هللا  " نجش يف  نوددري 
ءوض يف  صقرت  ةلیحنلا  لاكشألا  بقرأ  ينیطلا  طئاحلا  ىلع  تلِم 
ىلع ةدبلو  متاقلا  هبابلج  يف  ليوط  قینأ  حالف  ىتأ  نیح  رمقلا 
هرھظ قوف  ىلعأ  ىلإ  ةعوفرم  ةینطقلا  ءاقرزلا  هتءابعو  هسأر 



فقو دقل   . يرصملا جذومنلا  هنإ   . فاجلا زبخلا  نم  ریثكب  ةءولمم 
لق  " .. هلافطأو هتجوزل  اعدو  ليربج  خیشلا  حيرض  نمو  ينم  ًابيرق 
تنأ  ، مھنع دیعب  انأ  امنیب  مھمعطيو   ، انالوم اي  مھاعري  نأ  انبرل 
ملو حمقلا  لك  يل  زبختل  لیللا  لاوط  يتجوز  ترھس  فیك  فرعت 
يدیب كسمأو  َّيلإ  رادتسا  مث   ،" يلافطأل الو  ءيش  اھل  قبي 
دوعت اھلعجا   ، ليربج خیش   .. ةدیسلا هذھ  فرعت  تنأ   " درطتساو

!" ةشوشب اي  ةحتافلا  ".. " انیلإ اھدعأ  مث  ةدیعس  اھدلب  ىلإ 
، ةرثأتم ليربج  خیشلا  طئاح  ىلع  يسأر  ُتعضو   . اًعم اھانأرقو 

قزآم يناعي  وھ  امنیب  يلثم  ةدحاوب  ُهَمامتھا  اًریثك  لجرلل  تركش 
هھجوو يضايرلا  ليوطلا  مسجلا  اذھ  اًدبأ  ىسنأ  نل   . ةریبك

لظو ةجحلا  يذ  نم  رشع  يداحلا  مویلا  رمق  عم   ، قیقرلا رمسألا 
هعمسي نلأ   ، هتوص ناك  سئابلا  توص   " يعادو ناك  اذكھ   .. ةلخنلا

". ؟ بیجتسيو هللا 
 - نايذھلاب هتباصأ  ةداح  ىمح  َرمع  ْتَمَجاھ  يلاتلا  مویلا  يف 

ةمزألاو قلقلا  ناكو  ادج - اًفیعض  هتلعج  نكل  طقف  نیموي  ترمتسا 
. اوعقوت امك  ةعئار  يتدعاسم  تناكو  ةریبك 

.. قحب ادج  ةلیمج  اھنإ   . ایناروأ ةنیفسلا  تلصو  ةلیلق  مايأ  لالخ 
" ةنساك و"  ، ضاحرمو مامح   ، مونلل ناتدیج  ناتفرغ   ، ریغص نولاص 
نأ دعب  اًمامت  ةحيرم  نوكتس  اھنكل  ةخستم  تناك   . ادج ةریبك   [73]

. اھناھدو اھفیظنت  متي 
، انق ىلإ  يعم  فسوي  خیشلا  ءاج   ، انرحبأ رشع  سماخلا  يف 

. ربلا ىلإ  دیسو  ىفطصم  بھذ 
اوناك رصقألا  نم  لاجر  ضعبو  ناطلس  جاحلا  عابتأ  نم  دحاو 
نم اًرارجو  زبخلا  يناطعأ  فيرشلا   ، ةنیفسلا رھظ  ىلع  نيرفاسم 
ىلع انسلج   . ينعدوي ءاجو  رھزألا  عماجلا  يف  هدافحأل  دبزلا 
يف ریثك  ميرح  انيدل  ناكو  نیعدوملا  نم  اًماحز  عدون  حطسلا 
هنم ًابيرق  ةداجس  ىلع  سلجأ  ينلعج  زوجعلا  فيرشلا   ، ةنیباكلا

نینامثلاو ةسماخلا  يف   ،" نیبیبحك انھ  سلجن  نحن   " لاق مث 
.. فيرش اي   " تحص  . اًقالمع نوكي  نأ  فارشألا  نم  يرصمل  نكمي 



ناكو كل " اًدیج  سیل  هَتلق ! يذلارسلاب  يجوز  ربخأ  رمع  نأ  ول  اذام 
نم كجوز -  - كدیِس نأ  كش  ال   " لوقي فيرشلاب  ىھتنا  ریبك  كحض 
مھلك سانلا  ىدانو   ،" هل ةحتافلا  أرقن  انیعد   ، سانلا نسحأ 
يتلا تاوعدلا  كدیفت  نأ  ىنمتأ   ، !" ةدیسلا دیسل  ةحتافلا  "

. رصقألا يف  كلجأ  نم  اھانوعد 
ءاشغلا يف  باھتلاب  ةضيرم  تطقسف  اینملاب  تررمو  اًریثك  تبتك 

. نیتئرلل يروللبلا 
نیعوبسأ دعب  ادج  ةكھنم  ينكل  ةلحرلا  نع  هلوقأل  ریثكلا  يدل 

ينكل  ، قانتخالا نم  يقلتسأ  نأ  ىلع  ةرداق  ریغو   ، ريرسلا يف 
رخآلا امنیب  جراخلاب  يل  نآرقلا  أرقي  رھزألا  نم  لجر   . نآلا رثكأ  ریخب 
ءالؤھ  " .. ينیفشي نأ  وعدیل هللا  بنيز  ةدیسلا  ىلإ  عومشلاب  بھذ 

!" نوبصعتملا مھ 
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نودروچ فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ 

وینوي 1865  16 ةرھاقلا - 
.. بیبحلا كِیّلأ 

رمع لمعیسو  بكرملا  يف  ةيردنكسإلا  ىلإ  ًالامش  بھذأس 
كلذ ىلع  هفارشإو   ، ةریبك ةنایص  لامعأ  ىلإ  جاتحي  هنإ   ، هیلع
دحاو لجر  لمعب  موقیس  هنأ  بناج  ىلإ   - دوقنلا نم  اًریثك  رفویس 
نم ملعت   دق  ناكو  نيریثك - نم  نسحأ  ادج  ادیج  اًراجن  هرابتعاب 
نأ بجي  براقلا  نإ  لاق  سيرلا   . ديدحلا ةكسلا  يف  زیلجنإلا  لامعلا 

ةحيرمو ةعئار  ةرخاب  اھنإ   ، میلس ریغ  هعاق  نإ  ذإ  ءاملا  نم  جرخي 
تعنص ةرخؤملا - ةفرغ   - ةنساكلا يف  ةَّرسألا  ؛  حضاو لكشب 

" انتیب فرشت   " نیح مث  نمو   [Jacob omnium[74 موینموُأ بوكاجل 
اھلكش  ، اًضيأ ةيداع  مونلا  فرغو  ریغص  نولاصلا   .. اًدیعس نوكتس 
ًایضار رمع  ناك  اذكھو   . يھتنت ال  ةنایص  ىلإ  جاتحت  اھنكل  فیطل 
ةقزمملا ةعرشألا  نم  ریثك   ،" اندوقن ذقنیس   " هنأل ةرداغملاب 

طقف  .. هسفن ناھدلاو  طشكلاو  عیقرت  ىلإ  جاتحت  يتلا  ةعوطقملاو 
اًسير يعم  نأ  دقتعأ   . ميرك هللا   .. كلذ مغرو   ، ينم اًفئاخ  ناك 
عراب  .. ناوسأ برق  نم  قینأ  ریغص  رمسأ  يداع  باش   .. ادج اًزاتمم 
هانذخأ يذلا  ةفدلا  ريدم  عم  هسفن  رمألا   ، ةكرحلا دیجو  طیشنو  ادج 
فصاوع انلباقت  تناك   ، اًدیج هلمع  فرعي  هنإ   .. نیشردبلا دعب 
اودشو نوعیطتسي  ام  ىصقأ  يلاجر  لعف   ، قيرطلا لاوط  ةسكاعتم 
انیضمأ اننكل   ، موي دعب  اًموي  لیللا  لوط  اوفدجو  راھنلا  لوط  لبحلا 
. رثكأ بتكأ  نأ  عیطتسأ  ، ال  لامشلا ىلإ  اًموي  نيرشعو  ةینامث 
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ِنتسوأ ةدیسلا  ىلإ 

ربوتكأ 1865  28 ةيردنكسإلا - 
.. ةبیبحلا يمأ 

ودبت كتباتك  ىرأ  ينألو   ، كغسر ملأب  عامسلل  قدصب  ةنيزح  انأ 
تنكو ةعئار  ةلحر  دعب  سیمخلا  موي  انھ  ىلإ  تلصو   ، ةقھرم

يف هیینجالوأ  ویسم  تدجو   . ةنیفسلا حطس  ىلع  ادج  ةحاترم 
حالصإ متي  ىتح  سور  لزنم  يف  ُتْرَرقتساو   ، عبطلاب رمعو  يراظتنا 

رمع ماق  ؛  صاخ لكشب  ةحيرم  نوكتس   ، مايأ ةتس  يف  يتنیفس 
جراخ هعضو  متي  رھظو  فقس  اھل  ةریبكلا  دعاقملا  نم  عون  لمعب 
ةیلخلا نوكتس  يتلاو   ، ءاسم لك  سلجأ  اًمئاد  ثیح  ةنیباكلا  باب 

لثم سلجأس   .. ءرملا اھروصتي  نأ  نكمي  يتلا  ةجھب  رثكألا  ةریغصلا 
. كانھ اشابلا 

ًالیلق رعشأو  املأو  اًقیض  لقأ  يردص  نكل  اًجعزم  لازي  ام  يلاعس 
ًابطر سیلو  ئفاد   .. نآلا ىتح  انھ  لیمج  سقطلا   ، راودلاب

. داتعملاك
فطل نم  ریثكلا  هیف   ، ةلحرلا يف  ناك  روم  تناس  راودإ  دروللا 

مل يذلا  ملسملا   .. يابموب رجات  ریغصلا   باشلا   اًضيأ   . هتمع
ثيدح لثم  اًمامت  هثيدح   ، ياوس دحأل  دحاو  فرحب  ثدحتي 
ةلاحل هتيؤر  نإ  لوقل  ةدیعس  انأ   . ةدیج ةیبرت  يذ  باش  يزیلجنإ 
اوفرع نینطاوملا  نأب  اًعنتقم  ادب  دقل   . ادج ةعجشم  تناك  دنھلا 
ببسب مكركشن  نأ  انیلع   " لاقو رثكأ  ذوفن  ىلإ  مھقيرط  جيردتلاب 

،" نوكت نأ  نكمي  ةینطو  ةموكح  يأ  نم  رثكأ  ةدیجلا  ةموكحلا 
نأل  ، سودنھلا ىلع  ةزیملا  هذھ  انل  نیملسملا  نحن   " فاضأو
كنیبو ينیبو  ایسایس  وأ  ایعامتجا   ، اًدبأ ةقلغم  تسیل  انتدیقع 
ةدیقعلا نوكت  نیح  اذھ  ثدحي  هنأ  ينعأ   ، سودنھلا لاح  اذھ  سیل 

ريرف لتراب  ریسلا  نع  ةوقب  ملكت  تالبعزخلاو ." ریطاسألا  نم  ةیلاخ 



،" دنھلا ىلإ  زیلجنإلا  مظعم  يتأي  نأ  ًالھس  ناك  ول  ىنمتأ   " لاقو
ىلإ اًدئاع  ناكو  ةيراجت  لامعأ  يف  ارتلجنإ  يف  نیماع  ىضمأ  دقل 
هذھ  ، ارتلجنإ يف  زیلجنإلا  نم  ةياغلل  اًرورسم  نيدلا  ءالع  هیخأ 
اذإ  ، دنھلا نم  ةمداق  اھتيأر  يتلا  ةحيرملا  رھاوظلا  رثكأ  نم  ةدحاو 

بابشلا نیب  ام  ٍلامجب  اًعئاش  دیجلا  ساسحإلا  نم  عونلا  اذھ  ناك 
. مامألا ىلإ  مھقيرط  نوفرعیس  دیكأتلاب  ریغصلا 

هنإ  ، اًمامت ةءارقلا  نع  ةفقوتم  يننأ  مغر  يلياب  لاقم  ىرأ  نأ  َّيلع 
. هنم جرخأ  نأ  عیطتسأ  ينكل ال  ينم  فیخس  رمأ 
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ِنتسوأ ةدیسلا  ىلإ 

ربمفون 1865  2 ةيردنكسإلا - 
.. ةبیبحلا يمأ 

نأ مغر  ءطبب  نكل  مدقتي  ىرخألا  ءایشألا  لك  لثم  بكرملا 
. لیمجو ةداتعم  ریغ  ةجردل  فاج  انھ  سقطلا 

نینسح ةلمرأ   ، ةدیبز يتس  ةسئابلا  يتقيدص  ةرايز  يف  تنك 
لیمجلا اھسحب  ًاباجعإ  ُتالتماو   ، ارتلجنإ يف  تام  يذلا  يدنفأ 

يف اھجوز  لمعب  اھسفنب  موقت  نأ  ىلع  ْتَممص  دقل   ، اھتعاجشو
ام لضفأب  لالقتسالا  دایتعا  اھلافطأ  ملعت  نأو   ، براوقلا ریجأت 
نم مارتحالا  ىقلت  نأو   ، حاجنلا اھل  ىنمتأ   ، اھتوق نم  عیطتست 

. ةیكرت ةأرماك  ردانلا  اھكولس  ىلع  زیلجنإلا 
يف ةقرب  تلموع  فیك  اھنم  عمسأ  نأل  اًریثك  اضرلاب  ترعش 
دقل  . متي مل  اھل  هلمع  نكمي  ناك  ءيش  ال  هنإ  تلاق   ، وكسالج

ةشھدنم قحب  تنكو  ةرشابم  اھارأل  ُتبھذو  حابصلا  اذھ  ْتلصو 
اھنإ سئاب ! ءيش   .. اھلافطأو اھسفنل  اھتطخ  نع  هتلاق  ام  لك  نم 
نكمي امك  اًمامت  نيدحتم  اناك  نینسحو  يھ  اھنأل   ، ةنزحم ةبرض 

. نْیَّیبوروأ يأل 
يف هتنایص  متت  نأ  ىنمتأ  يذلا  يبكرم  ىلإ  كلذ  دعب  ُتبھذ 
نوكیس  . اھئاھتنا ىلع  اًمامت  ةرباص  ریغ  يننإ   . مايأ ةتس  وأ  ةسمخ 
ةديدج ليوطلا  عارشلا  عارذ   . اًعم لیمجو  حيرم   ، ةنتاف ةرخاب  نسحأ 
اھتقترو ةديدجلا  عارذلا  ترسك  اذامل   " رمع تلأسو  تبجعت  دقلو 

رش بنجتل  فيزملا  قصللا  عضو  دق  ناك  رمع  نكل  ؟"،  دلجلاب
! بشخلا نم  ةديدجلا  ةعطقلا  هذھ  لثمل  دسحلا 

اذكھ  . سمأ ىتوم  ةرشع   ، كلذب تعمس   .. ةديدج اریلوك  كانھ 
لكو ةیناث  انھ  نییبوروألا  عافدنا  نأ  تلیخت   . هیینجالوأ ينربخأ 

. ببسلا وھ  هنم " أوسأ  ىرخأ  نیطایش  ةعبس   " رضحُي مھنم 
ةصاخ ادج  جعزم  يلاعس   ، ًالیلق نسحتلا  يف  أدبأ  ينأ  دقتعأ 



. ًابطر سیلو  دراب   ، ادج لیمج  سقطلا  نكل   ، لیللا يف 
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ِنتسوأ ةدیسلا  ىلإ 

ربمفون 1865  27 ةرھاقلا - 
.. ةبیبحلا يمأ 

تاباطخلا نم  ةریبك  ةموك  تدجوو  ةیضاملا  ةلیللا  انھ  ىلإ  تلصو 
رثكأ بتكأل  يبلق  يف  ةبغر  يدل  سیل   . ًالوأ كباطخ  ىلع  درأسو 
دعب اًریخأ   . قلقلا مامأ  ةوق  الو  ةعاجش  ال  ثیح   ، ةيردنكسإلا نم 

ال  .. ىرخأب وأ  ةقيرطب  ةیبھدلا  تھتنا  يھتني  ال  ظیغو  ریبك  رخأت 
ام يف  ًاطوش  تعطق  نأ  دعب  نیيرصملا ! ؤكلت  نع  ثيدحلل  ىنعم 
نحنو  ، ةریخألا تاحالصإلا  لجأ  نم  انھ  رظتنأ  نأ  نآلا  َّيلعو  هتأدب  

نییحیسملا لامعلا  نعلأ  نأ  ىشخأو   ، انقيرط أدبن  نأ  كشو  ىلع 
. نیشم لكشب  مھلمعل  نینقتملا  ریغ 

ناك  . هلك بھذ  لاعسلاو  لضفأ  انأو   ، ءيش لك  ىھتنا  كلذ  مغرو 
اًضيأ هنكل  نيرھش  ذنم  ايراتنسودلاب  بیصأ  دقلف  ادج  اًضيرم  رمع 
يلسرأ  " لوقيو  ، هايإ ِكركذل  ادج  نتمم  هنإ   ، ديدج نم  اًدیج  راص 

ثیحو يلھأ  مھ  اھتنبا  لھأ  نإ  اھل  يلوقو  يمالس  ةمیظعلا  مألل 
ىتح ةریقف  وأ  ةینغ  اھمدخأ  فوس  هللا  لضفبو   ، بھذأس بھذت 
دعب تءاج  ثوعار  تاملك  نإ   ،" اھنم ينذخأيو  قرفي  يذلا  وھ  انقرفي 

. ةقیقرلا نیيرصملا  هافش  نم  ةجزاط  نورقلا  هذھ  لك 
هللا، لاعفأ  نم  دحاو  هنإ  قِّرفي .." يذلا  وھ   " ةلمج ِكل  حرشأس 

نیتدیقعلا ةبسنب  ةقادصلاو  حماستلا  ضرفي  نايدألا  نیب  لصفلا 
ىلإ هللا.

ضيرم ضعبلا   .. ةراحبلا نیبو  ينیب  ةنیفسلا  ىلع  زجاح  انھ  ناك 
. ثيدحلل اوؤاج  ةيرثكألا  نكل 

ءاسم ةنماثلا  يف  سلجأ  انھو   ، اتلدلا كرتأ  امنیب  ةأجف  ریغت  خانملا 
. ةحوتفم ذفاونو  باوبأب 

ركفأو زيزعلا  يدلاو  باتكل  میظعلا  حاجنلا  عامسل  ادج  ةدیعس  انأ 
. نآلا ىتح  هیف  لمعلا  يف  كتعاجش  يف 



ةفلتخم لامعأ  يدل  ثیح  رخآ  اًعوبسأ  انھ  ىقبأس  يننأ  دقتعأ 
رداغأل نكمي  ام  عرسأب  اھیھنأ  نأ  لواحأسو   ، يتنیفسل اھب  موقأ 
ىلع لصح  اذإ  ةنیفسلل  ايرھش  اًھینج  يلع 80  عفدیس   . انھ

تانویلبان ةسمخ  يسيرل  تعفد   ، مھب كرحتي  ةعبرأ  نم  ةعامج 
دیج باش  هنإ   ، ةحارلا ةلاح  يف  ةثالثو  رفسلا  ءانثأ  رھشلا  يف 
لدنصب ديدحلا  ةكسلا  طوطخل  رسج  تحت  مدطصن  اندك   ، طیشنو

يلع سيرلا  نكل  تقولل  ةنزحم  ةراسخ  كلذ  ُتدقتعا   ، يديدح
لوقلا عطتسي  مل  يمقاط   ، نیترخابلا قاصتلا  ایھنأ  دمحم  يسيرو 
سورع  " ،" ةزيزعلا اَنَسورع  مامألا  ىلإ   " اْوَّنغ مث  نمو  ایناروأ " "
مسا نوكیس  يلاغلا " سورع  تسلا و" مقاط  اھفصو  امك  يلاغلا "

. عئاشلا يمسا  ةشوشبلا " " نأ امك  ةللدملا  ةیبھدلا 
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ِنتسوأ ةدیسلا  ىلإ 

ربمسيد 1865  5 ةرھاقلا - 
.. ةبیبحلا يمأ 

 - يناطبق  ، لمعلل ةنیفسلا  أیھتت   . نآلا ةحاترم  انأ   .. دمحلا 
موحللاب رمع  يتأي  نإ  ام  رحبنس  مویلاو   ، ادج ٍضار  دمحم - سيرلا 

. قوسلا نم  اھریغو 
بتكي مل  ول  ىنمتأ  تنك   ، يفحصلا  Meadow ودیم ضرع  تأرق 

. ينع هیف  اًریثك 
خیشلا ىلإ  هتامالس  نسحأ  لصوأ  نأ  يناجر  يوازغ  دمحم 
سانلا لك  نإ  لوقي   ، ةیناث ةرم  هتيؤر  ىلإ  قاتشأ  يذلا  يلناتس 
لعفي امك  مھیلع  رخافتي  نكي  مل  هنأل  ایحیسم  سیل  هنإ  اولاق 

نع نوثدحتي  ودبلا  لازي  امو   ، ایقیقح اًخیش  ناك  هنكل   ، نویحیسملا
، لقاعلا فصن  زوجعلا  رصقألا  جرھم  يندجو   . هاوقتو يلناتس  خیشلا 
هعم رضحأ   ، شیجلا يف  مدخ  يذلا  ربكألا  هنبا  ىریل  انھ  رودي  هنإ 
نأ يناجرو   ، اذامل يردأ  ال  انھ  هیلع  فاخي  ناك  هنكل  اًریغص  ایبص 
لثم مھل  صخرملا  نوجرھملا  ءالؤھ   . همأ ىلإ  هدیعأو  يبصلا  ذخآ 
اًركش  .. روصتن امم  ًانونج  لقأ  نكل   .. ةميدقلا ةنمزألا  يف  اننیناجم 
اھلك دلاوملا  رضَْحي  صخش  كانھ  ةقطنم  لك  يف   . ریبسكشل
دقل  . شیعي هلعجي  ام  ىلع  لصحيو  ىرخألا  سانلا  تاعمجتو 
دض لامعألا  ضعب  يف  أدب  يكرتلا  ةینيزلا "  " رظان نأب  ينربخأ 
ال ءيشب  مھايإ  اًمھتم   ، فسوي خیشلاو  میھاربإ  خیشلاو  انیضاق 
! بشخلا ةقرسب  امبر  وأ  ناطلس  جاحلل  ءاقدصأ  مھنأب  امبر  هفرعي !
متیس هنأ  ينعي  اذھف  كلذب  ناطلس  جاحلا  ءاقدصأ  لك  ماھتا  مت  اذإو 

. دیعصلا لك  ماھتا 
متت يدغوأ  اشاب  میلح  ىرق  لك   ، يئاقدصأ ىلع  ةقلق  انأ  اًعبط 

مادختسا ءوس  ةجحب  اھريدیل - هیلإ  َتِلكوُأ  يتلا  كلت   - اھترداصم
بتري  . ئیس لاثم  اذھ   . مھل عفدي  يذلا  هدحو   .. ةظوحلم  ، سانلا



ىلع نكل  نییلیئارسإلا  ىلع  ال  ةیساق  ءابعأ  اقح  نوعرفلا 
. نیحالفلا

هلك لكألا  نأ  نظأ   " .. ةلیللا میظعلا  ءاشعلا  نع  رمع  ثدحت 
ريزنخلا محل  نم  رثكأ  مارح  هرثكأو  ریقفلا  مد   .. مدلا معط  هل  نوكیس 
راركتلل تسیل  فطاوعلا  هذھ  عبطلاب   ،" تاناویحلا مد  وأ  ذیبنلا  وأ 
ةرشع عبرأو  بتارم  رشع  اوُدََّجن  نيذلا  نوُِدّجَنُملا   . ةعئاش اھنكل 
اًضيأ لمعن  نحن   " نولوقيو نوكحضي  اوناك  موي  فصن  يف  يل  ةداسو 

ةبسنلابو  " تلق  ،" مايأ ةعبرأ  يف  كلذب  موقنو  اًریثك  اشابلا  ةنیفسل 
متنك اًموي  مك   .. ةعطقلاب عفدلا  نم  ًالدب  ةیموي  تعفد  ُتنك  اذإ  َّيلإ 
نأ اًفوخ   ، يتدیس موي  فصن  نم  ًالدب  اًموي   " اولاق ؟ .." نولمعتس
كلت  ،" مكیفكي رجألا  فصنو  موي  فصن  يف  مُتیھتنا  دقل  انل  يلوقت 
هنفس نأ  ةشھد  الو  انيدنفأ  دنع  لمعلا  اھب  متي  يتلا  ةقيرطلا  يھ 

. عفدت ال 
. اًسرف هیلإ  لسرأ  ةكم  َفيرَش  نأب  ينربخأ   .. سمأ سور  تيأر 
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نودروچ فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ 

رياني 1866 ىلإ 3  ربمسيد 1865  نم 25  ةبیط - 
.. بیبحلا كِیَلأ 

ىلإ نآلاو   ، انھ لوقن  امك   .. اًعیمج مكل  ریخب " متنأو  ماع  لك  "
نكأ مل   ، ربمسيد نم  سماخلا  يف  ةرھاقلا  انرداغ  دقل   .. يرابخأ
اًعوبسأ انقرغتساف  ةداعلاك  حاير  كانھ  نكت  مل   ، ةدیج ةحص  يف 
ةدیسلا بكرملا  ىلإ  تتأ  ثیح  فيوس  ينب  ىلإ  انلصو  ىتح 

تتأ  ، يضرم يف  يضاملا  فیصلا  يتياعرب  تماق  يتلا  ةینانویلا 
مث نمو  ريرسلا  يف  ةضيرم  تنك   ، ةياغلل ةبدؤم  ةيرصم  ةأرما  اھعمو 
وأ ةسمخل  اینملا  ىلإ  انقيرط  انذخأ   ، ةلیلق تاعاس  طقف  انفقوت 

تادادعتسالا انيأرو  ًالیلق  اھیف  انیشمو  انلصو   ، ىرخأ مايأ  ةتس 
نأ نكمي  دحأ  . ال  انھ لمعلا  اذھ  نم  هفتأ  ءيش  ، ال  اشابلا لوصول 

.. هیفظومو هدونجو  همدخ  ریغ  ةنیفسلا  وسر  ةقطنم  نم  برتقي 
يف ثدحت  يتلا  ةریبكلا  ةجضلاو  ناملألا  ءارمألا  راغص  تركذت 
فقوتأ ملف  ةیناث  ةرم  ةضيرم  تنكو  طویسأ  ىلإ  انعبات   . مھلابقتسا

ثیح  ، اَجرِج ىلإ  اھدعب   . اًدحأ َرأ  ملو  ربلا  ىلإ  لزنأل  ةنیفسلاب 
ةراحبلا ضعب  اھايإ  يناطعأ  ايادھو  دوقن  میلستل  يفكي  امب  انفقوت 
طویسأ نیب   . مھتاجوزو مھتاھمأ  ىلإ  اھلصوأ  نأ  ينوجرو  ىمادقلا 

هدیس نإ  لاق   ، هقرسأ نأ  يندارأو  ریغص  يشبح  ٌدبع  ءاج  اجرجو 
ظحال رمع  نكل   . هبرضت هتدیس  نإو  ةئیس  ةلماعم  هلماعيو  يطبق 

ال ئیسلا  دیسلا  نأل  هذخآ  نأ  نم  نیقلق  اوناك  نيذلا  ةراحبلا 
. ةيذحألا نم  نیجوزلا  نيذھ  الو  ةدیجلا  بایثلا  هذھ  هَدبع  يطعي 

صخش هنأ  كش  الو  يطبقلا  هدیس  نم  ثدحیل  ریثك  اذھ  ريذبت ! يأ 
دعب  . لام نم  هدیس  هكلمي  امم  ءيش  هعمو  برھ  امبرو  لوسك 

ةنیفسلا ةمدقم  نم  راتخم  ناكم  يف  سلجأ  ترص  ةعرسب  كلذ 
عجار  - بكرملا ضرأ  ىلع  ةنولملا  هاصعب  قدي  ناك  يذلا  سيرلا  عم 



عفترا  ، لبحلا نوبذجي  لاجرلا  امنیب  ةميدقلا - موسرلاو  لیثامتلا 
!". مدآ ينب   .. هوأ  " لاجرلا خرص   .. انم ًابيرق  حطسلا  ىلإ  ءيش  ةأجف 

رواسألا  .. ةأرما قيرغلا  ناك   ، تیملل ةمحرلا  بلطي  حار  سيرلا  امنیب 
باذع نم  نیتبلصتملا  نیتعوفرملا  نیعارذلا  يف  عملت  ةیضفلا 
ناعفترم نالیمجلا  نايرصملا  نايدثلاو  ناتعفترم  ناتبكرلا   ، توملا

هللا  " . بعرملا رظنملا  اذھ  اًدبأ  ىسنأ  نل   . هایملا قوف  ناوفطي 
اھیبأل اًضيأ  ُعْدَنْلَف   " يل سيرلا  فاضأو  يلاجر  اعد  اھمحري .."
دوجو رابتعاب   - ٌصوصل اذھ  لعفي  مل   .. نيرت امك   ، نیكسملا
ناكو اھیبأ  هجو  تدَّوس  اھنأ  َّدُب  الو  دیعصلا  يف  نحن   ،- رواسألا
سيرلا عباتو  هافسأ .."! او   " تلق  ، نیكسم  .. اھقرغي نأ  ىلإ  اَرطضم 

.. نیكسم  ، هھجو ضیبي  نأ  دب  ال  لجرلا  نكل  لیقث  رمأ  هنإ   . لجأ "
رھظ دقلو   ، دیعصلا يف  فرشلا  اذكھ  هللا ." ُهْحِماسیلف   .. نیكسم

. محتست يھو  تقرغ  اھنأ  كلذ  دعب 
يدحو اھیف  ُتلُج   .. ةریبك ةيرق   ، اَنْشِد يف  ًالیلق  انفقوت  اَجرِج  دعب 
نیخدتلاو ةوھقلا  برش  ىلإ  تیعُد  ةعرسب  مث   ، يبیج يف  ياديو 
اھطسوتي ةدحاو  ةیحان  نم  ٍةحوتفم  ٍةفرغ   .. ءابرغلل ٍةََفیْضَم "  " يف

" ةفیضملا  " هذھ لثمو   ، ريدلا ةدمعأ  لثم  نیسوق  لمحي  دومع 
ٌثالث وأ  ناتءابع   ، دجاسملا نم  برقلاب  ىرقلا  عیمج  يف  دوجوم 
اورضحأو اھیلع  سلجأل  ضرألا  ىلع  تشِرُتفاو  يلجأ  نم  تعلُخ 

ءاج ةقیقد  يف   . ةيرقلا ةوھق  نم  ًالدب  هتبلط  يذلا  نبللا  يل 
نيأ نم   " ةداعلاك ينولأسو  يلوح  اوسلجو  لاجرلا  نم  ةتسد " "
مھنیب يمتاوخو  يتعاسو  يزافق  رادو  ؟ .." نیبھذت نيأ  ىلإو  ِتیتأ 

دلب نم  ُتئج   " ُتلق هللا ." ءاش  ام   " رثكأب زافقلا  زافو  اھیلإ  نوعلطتي 
تقولا يف   ،" جاجحلا وبأ  حيرض  برق  يتیب  ىلإ  ةبھاذو  يجنرفإ 

.. ال ِكانيأر اننأ  ركشلا    " لوقيو يدي  سملي  دحاو  لك  ناك  هسفن 
،" انھ ْيَقْباو  ضرألا  نم  نادف  ةئام  يذخ   .. انھ ْيَقبا   .. يبھذت

لمعأو ةدبللاو  طوبعزلا "  " يدترأ نأ  َّيلع  لھ   " مھتلأسو ُتكحض 
اوؤدب مث  اًریثك  اوكحض   ،" يعم لجر  ال  نورت  امك  ذإ  ؟  لقحلا يف 

. حاجنب ةریبك  اًكالمأ  نعرزي  يتاللا  ءاسنلا  نع  ةديدع  اًصصق  نوكحي 



ابوروأ يف  يھ  امك  انھ  ةعئاش  ودبت  ءاسنلا  نم  ةمھاسملا  هذھ 
. ارتلجنإ يف  يھ  امع  اًعویش  رثكأو 

دیعصلا يف  باحرت  لوأ  يل  اومدق  نيذلا  ددجلا  يئاقدصأ  ُترداغ 
، حابصلا يف  نيركبم  اھیلإ  انلصو  يتلا  انق  ىلإ  اندعصو   ، يتدوع دعب 
ىلع يجرسب  نيدعتسم  يفراعم  نم  ریمحلا  يِِسئاس  تدجوو 
لمعلل اودِیتقا  دق  اوناك  رخآ  دحاول  ناوََخألاو  مھنم  ٍدحاو  دلاو   ، رامحلا
اوذخأو  ، ةرخسلاب ٌلمع   ، اًموي نیتسل  ديدحلا  ةكسلا  يف  اًرسق 

ام  . ميرحلاب اونتعیل  مھدحو  ءاسؤبلا  راغصلا  اوكرتو  مھزبخ  مھعم 
راغصلا دونجلا  نم  نانثا  يفلخ  ءاج  ىتح  ةنيدملا  ىلإ  لصن  اندك 

، ةيزیلجنإلاب ةیحتلا  َّيلع  ایقلأو  يمسرلا  ماظنلا "  " يز يف  لاوِطلا 
ةیقب َاناَمَزال   عبطلاب   ، امھتمدخ نایضقي  رصقألا  بابش  نم  اناك 

" ةَّلُجلا  " .. انق يف  زیمملا  ءيشلا   ، هایملل يناوأ  انيرتشا   ، مویلا
. ريزلاو

مل يننأ  َرِھظُأ  ىتح  ةحبسم  هیطعأل  يضاقلا  تیب  ىلإ  تبھذ 
تقو ينسنؤتل  ةریغصلا  هتنبا  َرضحأ  نیح  ةمرتحملا  هتلماجم  َسنأ 
ریثك هيدل  يضاقلا  تيأر   . يضاملا َفیصلا  انھ  ُتنك  نیح  ماعطلا 

يضاقلا نكل   ، هیلإ يمالسو  ةحبسملا  تلسرأ  مث  نِمو  سانلا  نم 
ىتح سامحب  يننضتحاو  عراشلا  يف  ةعرسب  ىرج  لیمجلا 

. مالسإلا ةمامِع  سملت  يھو  ةیجنرفإلا  يتعبق  تراط 
انمايأ يف  انھ  هانلباق  يذلا  يلصألا  يضاقلا  وھ  انق  يضاق 

يف فقسأ  دعاسمو  ةجرد  لوأ  ٍضاق   ، ٌبدؤم ٌلوجخ  ٌبْذَع   ، ىلوألا
يوق بلق  هلو  ةسینكلاو  نوناقلا  فطل  نیب  عمجي   ، تقولا سفن 

كلمرحلا ىلإ  ينوذخأ   ، هسأر قوف  ةرقتسم  ةيوق  هتمامعو 
دبع يدیس  بـ" لافتحالا  ىلإ  تیعدو  مئالولاو  باحرتلاب  تلبوقف 
اًماحز كانھ  نإ  تلقو  تددرت   . انقل ربكألا  يلولا  يوانقلا " میحرلا 

ْنَم ِّقَِحب   " نلعأ يضاقلا  نكل   ، يروضح ُهُؤوسي  دق  ضعبلاو  اًديدش 
اوملعتیل تقولا  وھ  اذھف  نورضاح  ةلھج  كانھ  ناك  اذإف  اَنَقَّرَف .."

، نییحیسملا داعبإل  ةینوناق  ةقيرط  يأ  دجوت  هنإ ال  لاقو   ، نسحألا
مھعم اورضحي  نأ  نیملسملا  نم  اًرَقَتحم  وأ  اًھوركم  سیل  لب 



حيرض مامأ  سلجأس  مث  نمو   ، اھیف اوكرتشي  وأ  ةینيدلا  مھتالافتحا 
. ةملاس يلوصول  ركشلا   نومدقیسو  يتفملا  عمو  هعم  خیشلا 
نأ دعب  اذكھو   . مَواقُي ال  حضاولا  حماستلا  نم  عونلا  اذھ  لثم  نإ 
ىلإ تدع  ةنیفسلا  يف  يئادغ  تلوانتو  ةحارتسالا  ىلإ  تدع 
ناك هلك  قيرطلا   ، ِّيلولا ماقم  ىلإ  تبھذو  لیللا  مودق  عم  ةنيدملا 
نم داتعملا  طیلخلاو  اھناولأ  ةفلتخملا  دوشحلاب  اظتكمو  ًءاضم 
هنكل  ، اًضيأ ةیكیلوثاكلا  دایعألا  يف  هانفرع  يذلا  سندلاو  ةسادقلا 
ةزرطملا سبالملاب  نعملي  تاصقارلا  تانبلا  ؛  انھ اًحوضو  رثكأ 
ءارمسلا مھبیبالج  يف  نیحالفلا  نیب  َنرتخبتي  فَدَصلاو  بھذلاب 

هینغي يبرعلا  يبنلا  حدم  عم  عیلخلا  ءانغلا  طلتخيو  نوفزعي  ةیتالآلاو 
خيراوصلا  . ركذلا لھأ  نم  .. هللا " هللا  " .. ةقیمعلا ناحلألاو  نودشنملا 

مث ءاسنلا  نم  رعذلا  تاحیص  تقلطناف  ءاضفلا  يف  ترس  ةيرانلا 
 - مالسإلا يضاق  ةبجب  ةقلعتم  تنك   ، ناكم لك  يف  حرملا  عاش 

يدوثیملا نھاكلا  لعفي  امك  هقوف  ةرتس  يدتري  نكي  مل  يذلا 
موي هلعفي  نأ  نكمي  امب  هلوح  نیعمجتملا  ددھي  وھو   [Methodist[75

طسو يوانقلا  میحرلا  دبع  دیسلا  حيرض  ىلإ  انعفدناو   ، ةمایقلا
تضرتفا  ، يدوجول اًشھدنم  وأ  ًءاتسم  ٌدحأ  ُدبي  مل   . دوشحلا هذھ 

يل ةحتافلا "  " يعم نم  ددر  نیح   ، انق يف  ادج  فورعم  يھجو  نأ 
اندجو ثیح   ، حيرض اھب  دجوي  ىرخأ ال  ةبق  ىلإ  انبحسنا  يتلئاعلو 

، ملكتنو نخدنو  ةوھقلا  برشن  ءاسملا  لك  كانھ  انسلجو  يتفملا 
نع ةمكاحملا  فصأ  نأو  ارتلجنإ  يف  ةلادعلا  ةرادإ  نع  تلئُس 

. نیفلحملا ةئیھ  قيرط 
، اًرضحتمو اًمامت  اًقیقرو  ادج  ًابذھمو  ًالیلج  اًصخش  يتفملا  ناك 
عمو هعم  ىدغتأو  يلاتلا  مویلا  ىقبأ  نأ  يضاقلا  َّيلع  َّحلأو 
مث نمو  هميدقت  ديرأ  رصقألا  يف  سوناف  يدل   " تلق ينكل  يتفملا 
،" مايأ ةثالث  ریغ  يل  َّقبتي  ملو   ، دلوملا يھتني  نأ  لبق  لصأ  نأ  ديرأ 

يعم طئارخ  يف  رظنو   ، بكرملا ىلإ  ًةدئاع  يضاقلا  ينبحصف 
برشو هب  عمس  يذلا  ديدحلا  ةكسلا  طخ  عبتتو  اًریثك  هتبجعأ 

. ياشلا



يف رصقألا  ىلإ  انتعفدف  ةبیطلا  حايرلا  لوأ  تأدب  يلاتلا  مویلا  يف 
تألتما روفلا  ىلع   . لیلقب سمشلا  بیغم  دعب  انلصوو   دحاو  موي 
يناذخأي فیك  سيرلاو  رمع  مَّظن  لاحلا  يفو   ، راوزلاب ةنیفسلا 

ىدحإ اھنكل  ةریخألا  ةلیللا  تناك   ، جاجحلا وبأ  حيرض  ىلإ  سونافلاو 
نم نیلُجَر  نیب  اصع  ىلع  اًقلعم  سونافلا  راص   ، دلوملا يلایل 
هرجؤي كانھ  ناك  يراخب  بكرم  نم  لاجر  ةیقبلل  َّمضناو  يتراحب 

نأ دعب  حيرضلا  ىلإ  انلك  انیشمو  ةَّكُبَرَّدلا  اوقدو  اونغ   ، ٌّيسورب ریمأ 
ىلإ فسوي  خیشلا  قانع  لوأ  نم   .. لاكشألا لكب  يتیحت  تمت 

فيرشلا توصوھ  هتعمس  ام  لوأ  ناك   . يدیل راغصلا  دالوألا  لیبقت 
مث  ، ةملاس تداع  انتبیبح "  " نأل هللا  ركشي  وھو  هبلق  نم  زوجعلا 
َكلو يلجأ  نم  اًریثك  ةحتافلا  َتئرُق  مث   ، ثدحتن اًعیمج  انسلج 
تیبلا سراح   - دمحم تدجو   ، يبكرم يف  مانأل  تدع  مث   ، انلافطألو
هلیبكت مت  نأ  دعب   ، ةماعلا لاغشألل  انق  ىلإ  ذخُأ  دق  يسنرفلا -
ةيامحك هقوقح  هبلطو  هضفرل  دویقلاو  لسالسلاب  مايأ  ةینامث 

متھت نأ  ًالمآ  هعم  حیتافملا  ذخأ  هنأل  هتدوع  انرظتنا   . ةیسنرف
ىلإ ُتبتك   . هجراخ تسلو  لزنملا  يف  نوكأ  نأب  انق  يف  تاطلسلا 

ةيردنكسإلا يف  لصنقلا  ىلإو  انق  يف  يسنرفلا  لصنقلا  لیكو 
يف اولوقت  نأ  نكمي  اذام   ، ثلاثلا مویلا  يف  سراحلا  دمحم  ُتدعأو 
دویقلا نم  وتلل  جراخ  مداخب  سامحب  بحرأ  يننورت  متنأو  ابوروأ 

َّرم دمحمو  انأ  هیف  ثدحتن  انك  يذلا  تقولا  سفن  يف  ؟  لالغألاو
خیش ناك  دقل   ، يناغألاو اقیسوملا  هحطس  نم  ردصت  رھنلاب  بكرم 
ثالثل ًانوجسم  ناكو  هحارس  قلطُأ  دق  انسإ  ىلعأ  ٍةيرق  نم  دلب 
ءاھتنابو هب  لافتحالا  اذھ  لك  هؤاقدصأ  ماقأو  ةرھاقلا  يف  تاونس 

؟ نوكي نأ  بجي  اذاملو   ، هلیع راع  كانھ  نكي  مل   ، هتبكنو هظح  ءوس 
نئارق يأ  الب  نوجسلا  ىلإ  ءايربألا  ءانمألا  نم  ریثك  بھذي  اذكھ 

. كلذ ىلإ  وعدت 
َّلق نكل  دلوملا  يف  ریخألاو  مظعألا  وھ  يلوصول  يلاتلا  ُمویلا  ناك 
ًالیمج ناك  لیخلا  بوكر  نكل   . ةبعص مايألاف   ، ایح دعي  ملو  ماحزلا 

. لیخلا رھظ  ىلع  ةلیمج  ضورعب  زاجحلا  نم  ناباش  ماقو 



اذھ يف  هتلكأ  ءادغ  نسحأ  يل  هتجوز  ْتَّدعأ   ، نواعملا عم  تيدغت 
. ناكم يأ  يف  ًابيرقت  وأ   ، دلبلا

زوجعلا ةدیسلا  بلق  تجھبأ  ةوعدم  تناك  يتلا  يرام  ةقيدصلا 
، يتنبا  .. يلُك  " تلاقف  ، وھطلا يف  ةیكیجلبلا  اھتقيرطل  اھريدقتب 
! ُّطق لكآ  مل  ةوالقبلا  هذھ  لثم   ، اضرلا رھُظأل  ُتلكأ  اذكھو   ،" يلك

. َّيلإ سانلا  داعو  سمأ  لزنملا  ىلإ  انلقتنا 
نأ َّيلع  ضرع   ، موطرخلا نم  ادج  لوبقملا  لجرلا  يلع  خیشلا 
ةبحص يف  ناورتختلا  رھظ  ىلع  دوعأو  موطرخلا  ىلإ  ينذخأي 
ءارغإ هنإ   . ةدبابعلا هتلیبق  نم  قيرفو  فسوي  خیشلاو  اغأ  ىفطصم 
يلع خیشلا   . تضفر مث  نمو  اًھینج  فلكتیس 50  هنكل   .. بیھر
لصفلا اذھ  يف  خانملاو   ، اًریثك هعم  عتمتسأس  بذھمو  ادج  رھام 
لوطأ عرذأ  مھل  لاجرلا  ثیح   [76] اكنِّدلا دالب  يف  ناك  دقل   . لیمج

كب ينتعي  ناك  يذلاو  تنأ  ُهَتفرع  يذلا  نسح  خیشلا  ْيَعارذ  نم 
. ةقرب

ةسمخ َذِخُأ  طقف  انق  ةيريدم  نم   .. لاوحألا كل  فصأ  ينعد  نآلا 
الو  ، اًموي نیتسل  رجأ  وأ  ماعط  الب  ًةرخُس  لمعلل  لجر  فلأ  نورشعو 
ةثالث نم  دحاو   . ماعطلاب ةءولمم  هعم  هتلس  ذخأي  نأ  لجر  لكل  دب 

- ًالَدب  - اًضيوعت عفدت  نأ  َتدرأ  اذإ   ، هتلس سیلو  هعم  هسأف  ذخأي 
ةئامتسو شرق  فلأ  نیب  ام  كفلكیسف  ضيرملا  وأ  هبحت  يذلا  كنبال 

رصقألا نم   . هماعط َلباقم  ةئامعبرأ  ىلإ  ةئامثالث  نمو   ، لقألا ىلع 
ىلإ ضرعتلا  نم  تومیس  مھثلث  ًالجر  نورشعو  ناتئام  َذخُأ  طقف 
هذھ نإ  لوقتل  كلذ   ، يداع ریغ  لكشب  دراب  سقطلا   .. سؤبلاو دربلا 
نم ةداع   - ةأرماو لجر  افلأ  لقألا  ىلع  اھب  يتلا  ةریغصلا  ةيرقلا 
اًفلأ ًةرخس  لمعلا  يف  عفدتس  ءاسنلا - ءاصحإ  متي  ال  ةقایللا 
رشع ىدحإ  َذِخُأ  اًضيأ   . اًموي نیتس  يف  اًھینج  نيرشعو  ةئامثالثو 

. اًھینج ىلإ 40  نم 18  هتمیق  لمجلاو   ، نادوسلا ىلإ  باھذلل  ًالمج 
سانلا اًمِغرُم  ةنرُجلا  يف  بیقنتلاب  كیب  تیيرام  ماق  يضاملا  َماعلا 

ىتأ لحر  نیح   ، ٍنسح ٍلدعمب  مھل  عفدي  نأ  اًدعاو  لمعلا  ىلع 
دوقن عفدي  نأ  هوجرو  ىفطصم  ىلإ  ةنرجلا  ةيرقل  ةعبرألا  خياشملا 



ىفطصم قفاو   ، عوجلا يناعت  سانلا  نأل  ةموكحلا  لام  نم  سانلا 
هنأ رابتعاب  شورقلا - نم  هینج  فلأ  وحن   - ٍسیك ةئامثالثلا  قوف  عفدو 
يكو  ، ةفورعملا ةفيرعتلاب  ةموكحلا  نم  لاملا  ىلع  لصحیس 
ایئاھن قرافلا  درتسي  نأ  عطتسي  مل  اذإ   . هل ٍحبرك  قرفلاب  ظفتحي 
عبطلاب  ، مھیلع ةدئاف  نود  دوقنلا  هیلإ  اودیعي  نأ  مھیلع  نوحالفلاف 
عطتسي مل  اذإ  ًالیلق  نوكیس  هحبرف  انھ  دوقنلا  ةمیق  ىلع  اًسایق 

رظتنا دقلو   ، ةموكحلا نم  رشابم  لكشب  لاملا  ىلع  لصحي  نأ 
. اًثبع رھشأ  ةتس  نآلا  ىتح 

رھنلا ربع  روھنمد  نم  يشیبحلا  نب  دبع هللا  ءاج  نیعوبسأ  ذنم 
نإ نیعوبسأ  ذنم  كیب  نامثع  لاقو   ، ولجوزاف ىلإ  لالغألاب  ًالبكم 

. اًعبط  .. كانھ تام  يواردبلا 
؟ واج ةيرق  تابارطضا  دعب  نینوجسملا  تائم  رئاصمب  كربخأ  لھ 

هتمئاق يف  رظني  ينانویلا  كولمملا  ناك  ءارحصلا  نوربعي  اوناك  امنیب 
مھنع اوكف   ، رارحأ متنأ   .. نالف  ، دمحأ  ، ينسح  " لوقيو حابص  لك 
نيذلا ةعبرألا  وأ  ةثالثلا  نوفخيو  طوؤانرألا  ضعب  يتأي  مث   ،" لالغألا

لھ  . ولجوزاف ىلإ  يفنلا  وھ  اذھ   ، ةایحلا نع  لالغألا  مھنع  اوكف 
نطاوملا قوقح  نع  ثيدحلاو  سيراب  يف  ربمتبس  ةحبذم  ركذت 

لكلا ؟  كلذك سیلأ   .. ةشھدم ةفداصم   [77] ةیسنرفلا ةروثلا  ءانثأ 
. ءاوھلا ألمي  طخسلا    . ةموكحلاب صاخلا  ميرحلا  مالك  اذھ   ، طخاس
رثكأو كلذ  لك  تفرعو  اِنق  يف  قئاقد  سمخ  نم  رثكأ  ِضمُأ  مل 
ةقیقحلا كلتمأ  ىتح  ثدحتأ  نل  ناطلس  جاحلا  ةياھن  نع   ، هنم

ُهُحارس قلطُأ   .. هُتحرش امك  ناك  ىضم  ام  نأ  دقتعأ  نكل   ، ةدكؤم
اھنإ ؛  قئاقحلا هذھ  رشنت  نأ  كديرأ  ةفداصملاب ! َِلتُقو  ءارحصلا  يف 

نییبوروألا كئلوأ  نع  ةبئاغ  اھنكل  صخش  يأ  نع  ةبئاغ  تسیل 
ًابيرق مھنكل   ، اھنع اًمامت  مھنیعأ  نوقلغي  دئاوفلا  مھلعجت  نيذلا 
هلعجي فوس  يلاحلا  مكاحلل  ىمعألا  عشجلا  نإ   . اھنوحتفیس

. اذھ دقتعأ   .. ام اًموي  جنرفإلا  نم  شھدني 
سیل  - ریغصلا فیغرلا   ، انھ بدرإلل  شرق  ةئامعبرأب  نآلا  حمقلا 

يأ غاص  شرقب  عابي  سنبب - عابي  يذلا  ريدتسملا  انفیغر  لثم  اًریبك 



يكحأ نأ  ديرأ  ال   ، ءيش لك  يف  ءالغلاو   ، سنب فصنو  ةثالث  وحنب 
يتئامل يناثلا  دینجتلا  وھ  اذھ  نأ  ركذت   .. انھ سؤبلا  وھ  فیك 

مھنم ٌّلكو   ، ًةرخُس لمعلل  رھشأ  ةتس  لالخ  ًالجر  نيرشعو 
دینجتلا بناج  ىلإو   ، لبإلل ةیناثلا  ةرداصملا  يھ  امك  اًموي  نیتسل 

يف نولمعي  دونجلا  نأ  رابتعاب  اھسفن  ضارغألا  مدخي  يذلا 
. اًدیج نوعفديو  مھل  نوعفدي  ةرھاقلا  يف  نكل   ، اشابلا تاعورشم 
ُترداغ يذلا  َمویلا  اوفرع  رصقألا  لھأ   ، انھ رفسلا  رابخأ  رمأ  ریثم 
لصأ نأ  لبق  ةرھاقلا  هیف  ترداغ  يذلا  َمویلاو   ، ةيردنكسإلا هیف 
هنأل انق  يف  ُهَتَكََرب  يناطعأ  جاجحلا  وبأ  نإ  انھ  نولوقي   . ليوط تقوب 
يف يننأ  ضرتفملا  نم  هنإو   ، ينود هدلوم  يھني  نأ  أشي  مل 
انھ ادج  ةدیج  تراص  يتلا  يتحص  وھ  كلذ  ىلع  لیلدلاو  هتيامح 

. رخآ ناكم  يأ  نع 
لینلل ةقصالملا  ىرقلا  لك  نأ  ةدبابع  يلع  خیشلا  ينثدح  ةرملاب 

وأ لیم  دعب  ىلع  يتلا  ىرقلا  امنیب   ، ًابيرقت اریلوكلا  نم  تصلخت  دق 
رصقألا يف   ، موي َّلك  تومي 250  انق  يف   . تبرخ دق  عبر   الإ  ٍلیم 
ضرملاب ًاباصم  ناك  هنأ  فرعأ  ينكل  اھب  تام  هنإ  لاقي  دحاو  ٌلفط 
ةدبابعلاو ةيراشبلا  ىناع  ءارحصلا  يف   . رثكأ وأ  ماع  ذنم  هدبك  يف 
ناكملا ةداع  يھ  فرعت  امك  ءارحصلا  نأ  مغر  ةرھاقلا  لھأ  نم  رثكأ 

نم دیحولا  قايرتلا  يھ  ةددجتملا  لینلا  هایم  نأ  ودبي  نكل   ، يحصلا
هایم ىلإ  انق  يف  ریبكلا  تایفولا  لدعم  فسوي  خیشلا  ُّدري   . ضرملا
نأ دقتعأ   ، كانھ نیكاسملا  لامعلا  اھنم  برشي  يتلا  لانقلا 

. يلع خیشلا  ينربخأ  امك  يھ  ةقیقحلا 
عد  ، ةرشابم ةحارلا  دعب  بتكأسو  ةبعتم  ينأل  اًعادو  لوقأس  نآلا 
دعبو  ، ًابونج طویسأ  تزواجت  ىتح  ادج  ةسئاب  تنك   .. اذھ ىرت  يمأ 
ٌفعضو رمتسا  مدلا  نم  قاصب   ، نسحأ تحبصأ  جيردتلاب  كلذ 
ضرتفأ جاجحلا  وبأ  ةيامحو  ةياعرب  نكل  ادج  ةلیحن  ترصو  ٌديدش 

ىتح جرخأ  مل   . ديدج نم  ماعطلا  لوانتأ  تأدبو   ، اًریثك نسحأ  يننأ 
، لضفأ نوكیل  لزنملا  يف  هلعفأل  ریثكلا  يدل   ، لوألا مویلا  ذنم  نآلا 

مكلك مكنع  ةدیعب  انأو  سامسيركلا  موي  ديدش  بائتكاب  ترعش 



يحور عفرت  وأ  ينجھبت  مل  رمع  اھَّدعأ  يتلا  قوقربلا  ىولحو 
َكدي َِلّبقأ  نأ  ينوجري  هنإ   ، ثدحي نأ  وھ  ىنمت  امك  ةرملاب  ةيونعملا 
َكنأل نيزح  لكلاو   ، مالسلا كیلإ  لسري  دحاو  لككو   ، هلجأ نم 
مكل يبح   .. يتیكاتك ِلّبق   . ةرھاقلا يف  ديدجلا  لصنقلا  تسل 

. رصم يف  تیناج  ىرأ  نأ  ىنمتأ   . اًعیمج
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نودروچ فود  سيروم  ىلإ 
رياني 1866  3 رصقألا - 

.. سيروم يبیبح 
طسو ةيدالیملا  ةنسلا  سأر  يف  ينلصو  يذلا  كباطخ  ينجھبأ 
كنأ ول  ىنمتأ   ، رصقألا ّيلو  دلومب  ریبكلا  لافتحالل  جرملاو  جرھلا 
يف زاجحلا  نم  نویقیقح  برع   - نییبرع نیَّباش  ىرت  نأ  تعطتسا 

باَرِحلاب نابعليو  لیخلا  نابكري  امھو  ةیبرعلا - ةريزجلا  هبش 
يدحتملا رود  بعلي  يذلا  لجرلا   .. اذھ لثم  لبق  نم  َرأ  مل   ، حامرلاو

ىتح مھبارحب  نوبرتقيو  هلوح  نوعفدني  مھو  فصتنملا  يف  فقي 
نم هلوح  ریطت  هسبالم  نإ  ىتح   ، ضرألا ىلع  ةقیض  ةرئادلا  حبصت 
ًایلاع ديرجلاب  نوقلي  مث   ، لویخلا ناقیس  هریطت  يذلا  ءاوھلا 

، لویخلا نم  نكمتلا  ناك  لیمجلا  ءيشلا   ، نوبرتقي مھو  هنوطقتليو 
يننأ ادب   ، نسح خیشلا  ركذي  امك  مھيديأ " يف  هیملا  لثم  تناك  "

. لبق نم  ةیسورف  َرأ  مل 
".. ةیلاغلا سورع   " يتیبھد يعمو  رصقألا  يف  رصقلا  يف  نآلا  انأ 

. اشابلا لثم  اًمامت  يذفاون  تحت  ةزيزعلا " سورع  "
لبج ىمسي  لبج  تحت   ، صوصللا نم  انريذحت  مت  انلصو  نیح 
رھنلا ىوتسم  يف  ریغتلا  ىلإ  دوعت  ةلحض  هایم  يف  انطروت  ادوف 
لسرأ اًحابص  ةثلاثلا  يفو   ، لیللا لاَوط  رظتنن  نأ  ىلع  انِربجُأو 
قلطي لھف   ، عبرأ ىلع  فحزي  ًالجر  ىري  هنإ  يل  لوقیل  ایبص  سيرلا 
تیناج تیب  يف  قرُس  دق  ناك  يسدسم  نألو  ؟  صاصرلا هیلع 
صوصللا نم  قيرف  يأ  لبقتسي  نأ  هوجرأ  نأ  ىلإ  تررطضا 

كرحت كلذ  مغر   ، نوبحي ام  نوذخأي  مھكرتي  نأو  ءودھب  نیحلسملا 
حالسب ةصاخلا  ةميدقلا  كیبأ  ةجنبط " بـ" ةعرسب  اًدیعب  رمع 

ناك مأ  صوصللا  فاخ  ءاوسو   ، صاصرلا نم  ةیلاخلا   .. ناسرفلا
مقاط فاخ  دقل   . ىرخأ ةرم  رمألاب  عمسن  مل   .. بئذ درجم  لجرلا 

. راھنلا عولط  ىتح  نيرھاس  اولظو  ادج  يتنیفس 



لامش ًالیم  نیعبرأ  دعبت  يتلا  انق  ىلإ  لوصولا  لبق  ةریخألا  ةلیللا 
حاير كانھ  نكت  مل   ، ئطاشلا ىلع  ةریبك  ةلفحب  يلاجر  ماق  رصقألا 
ملو نارینلا  تَِدقوُأ  مث  نمو  ةميدقلا  ةرذلا  نادیع  نم  اًریثك  اندجوو 
هئايربك نع  ىلخت  رمع  ىتح   ، صقرلا الو  ءانغلا  الو  لبطلا  ِهتني 
ُتكحض  . ادج اًحرفم  ناكو  يردنكسلا  بابشلا  ةصقر  صقرو  اًدیعب 
موقي يتلا  ةلیمجلا  ءایشألاو  طیسبلا  وجلا  نم  ةصاخ  قارغتساب 
جاوزلاب لافتحالا  لیثمت  يف  سورعلا  رودب  ماق  ٌدحاو   ، لاجرلا اھب 
بحلاب نالعإ   .. ادج ةلیمج  ماعلا  اذھ  ةديدجلا  ةینغألا   ، ةبونلا يف 
تعنص ىرخأ  كانھ  ناك   . ادج عئار  نحلب  ىَّنغُتو  ریغصلا  دمحمل 

Di Provenza al رحبلا  " ىلإ  سنافورب  نم   " وج لثم  اوج  اھاقیسوم 
ةلیمج تاملك  عم  يدریف  يبیسویجل  اتایفارتال "  " اربوأ يف    mar
لافطألا لك  اھینغي  يتلا  هتینغأ  ماع  لكل   .. ارتلجنإ يف  وھ  امك   . ادج

. عراوشلا يف 
، دوقفملا تقولا  ضوعت  نأو  ماعلا  اذھ  مزھت  نأ  يزيزع  اي  ىنمتأ 
، ءيش يأ  مغر  لوطأ  نوكتل  ومنلا  يف  تقولا  دقفت  مل  كنأ  تملع 

. ةولحلا لئاسرلا  عاونأ  لك  كیلإ  لسري  رمع 
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نودروچ فود  ردناسكیلأ  ریسلا  ىلإ 

رياني 1866  15 نینثالا - 
.. بیبحلا كِیَلأ 

، نینثا وأ  موي  لالخ  انھ  نانوكیس  ثرون  سِمو  رتسم  نأ  تملع 
ةسام ةجاح  يف  يننأل  امھعم  يجرس  تلسرأ  نوكت  نأ  ىنمتأ 

. سرفل حلصي  نأ  نم  لقأ  هنكل  رامحلل  طقف  يدنع  ام  نإ  ؛  هیلإ
دقل  ، ةدبابعلاو ةيراشبلا  نم  ناریبك  ناخیش  انھ  ىلإ  ىتأ 
دحأ يف  انسلجو  انبھذ   ، جراخلا يف  يدحو  ىشمتأ  انأو  ينایقتلا 
يف امھتبغرب  اھربخأ  ایناطيرب  ةكلمب  لصتأ  نأ  ِيناَوَجَرو  لوقحلا 
هدي يف  يدي  حارأ  امھدحأ   . رصم وزغ  تدارأ  اذإ  اھشیجب  قاحتلالا 
ىلع رطیسي  هنإ  لاق  رخآلا   ،" كدي يف  لجر  فالآ  ةثالث  ِكيدل   " لاقو

نودعتسم ودبلا  برعلا  نم  اًفلأ  نوثالث  مھنإ  الاق   . فالآ ةرشع 
مُھَرِّخَسُي نأ  ناطلسلا  بئان  نوشخي  مھنأل  زیلجنإلاب  قاحتلالل 

كلذ لعف  اذإو   ، نیحالفلا عم  لعفي  امك  مھقرسي  وأ  لمعلا  يف 
ةفئاخ نم  رثكأ  تنك   . ايروس ىلإ  نوبرھي  وأ  ةياھنلل  نولتاقیس 
عمتجي ىتح  ٍءيش  لعف  عیطتست  انتكلم ال  نإ  امھل  تلقو  امھیلع 
سلجمو خویشلا  سلجم  نم  ریمأو  خیش  ةئامتس  وأ  ةئامعبرأ 

يف مھتاشقانم  جئاتنو  مھثيدح  عبط  متيو   ، كلذ نونلعيو  تادروللا 
اذھ نم  ءيش  يف  اوركفي  نأ  بجي  مث ال  نمو  ةرھاقلاو  لوبنطسإ 
ىلإ اولحري  نأ  مھل  لضفألاف  رومألا  تءاس  اذإ  نكل   ، انتكلم نم 
كلذ كیلع  دیعأ  نأ  ديرأ  الو  ریبكلا  رذحلا  ذاختا  امھیلإ  تبلط   . ايروس
اذھ رھتشي  نأ   اًفيرط  نوكي  دق   . رطخ يف  نوكت  دق  فالآلا  ةایحف 
دحاوك ةمات  ةيرس  يف  نكل  ةطلسلا  نم  ةیلاعلا  تايوتسملا  يف 

. انھ ثدحیس  ام  ىلع  تارشؤملا  نم 
كرتأو ناوسأ  ىلإ  ًابونج  بھذأس  ىنمتأ  امك  جرّسلا  ءاج  اذإ 
نكامأ ىرأل  مايأ  ةدعل  ءارحصلا  ىلإ  بھذأو  مدخلاو  ةنیفسلا 

هجو  " تحت نوكأس  قلقت  الو   . يریغ اًدحأ  اوذخأي  نل   ، ةيراشبلا



ةرھاقلا يف  تنأ  ُهَتيأر  يذلا  قینألا  نسح  خیشلا   ،" برعلا خیش 
نم ادج  بعتأ  نأ  ىشخأ  يجرس  ِتأي  مل  اذإ  نكل   . يعم بھذیس 

. لمجلا بوكر 
ام  ، لاِمجلا َصقن  يناعت  رصقألا  ًةلماش  صوُقل  ةریغصلا  ةعطاقملا 
فالآ ةتس  يواسي  ماعطو  نیلامحو  لامِج  نم  هیلإ  نوجاتحي 
دقل  ، يضاملا عوبسألا  ٍهینج  فلأ  ةقیقحلا 18  يف   .. دوقن ةظفحم 
مل  ، قباس فظوم  نم  هیلع  تلصحام  عم  هتقباطو  ددعلا  تیصحأ 

فوسو  ، ًایلاع حیصي  صخش  لك   .. اضرلا مدعب  سمھ  كانھ  دعي 
. نورمتسي
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ِنتسوأ ةدیسلا  ىلإ 

رياربف 1866  11 ناضمر -  ءاثالثلا 7 
.. ةبیبحلا يمأ 

ةدیعس انأو  سامسيركلا  ةبسانمب  ِكباطخ  ُتلبقتسا  طقف  نآلا 
ذنم ديدشلا  لازھلا  َّيلإ  داع   ، يتلاح نع  لضفأ  ريرقتب  هیلع  َّدرأ  نأ 
فقوت ةریخألا  ةتسلا  وأ  ةسمخلا  مايألا  ىلإ  ةبسنلاب  نكل   ، عوبسأ

يف يرصملا  بیبطلا  بلط  يف  ُتلسرأ   . اًضيأ ىمحلاو  لاھسإلا 
امتھم ناكو   ، اًضيأ يناريو  رمع  ىریل  ةيزيزعلا "  " يراخبلا بكرملا 
قيرط نع  ةرھاقلا  نم  يل  اھلسریس  ةيودأ  ءامسأ  يل  ددحو  ادج 

، كلذ نع  ىھني  انبر   " لاق اًدوقن  هل  عفدأ  نأ  تضرع  نیحو   . هل لیمز 
لعف هلثم   ،" ِكل ملاعلا  يف  ءيش  يأ  لعفن  نأ  انبجاو  نم  هنإ 
ةئیسلا يتالاح  نم  اًضعب  ىأر  نیح  مارجنإ  روتكدلا  عئارلا  بیبطلا 

ٍبتك ىلإ  جاتحأ  ينكل   ، ةدیج تادعاسمو  حئاصن  يناطعأو 
اًئیش ديرأ  ينكل  ادج  ةدیفم    Kesteven نِفِیتِْسك بُتُك   .. نسحأ

. ةیملع رثكأو  ًالیصفت  رثكأ 
َّالأ سانلل  لاق  نسح  خیشلا  نأ  مغر  يل  ریبك  قزأم  ناضمر 
، مایصلا اوؤدب  ذنم  ىضرم  نيریثكلا  نكل   ، انأ مُھُتعنم  اذإ  اوموصي 

ةتكسلاب تام  نیسمخلاو  ةسماخلا  ةبارق  يف  زوجع  لیمج  لجر 
اًمغَر موصيو  دینع  يحیسملا  يضيرم   . ةعبارلا ةلیللا  يف  ةیغامدلا 
دعب اًریثك  نسحأ  راص  هنكل   ، هریصم يھنیس  هنأ  دقتعأو  ينع 
يف يذلا  باشلا  نيرت  ول  ىنمتأ   . مارجنإ روتكد  طیلخ  مادختسا 
نظأ ال   ، ءاودلا لجأ  نم  مویلا  ءاج  يذلا  اھوحن  وأ  ةرشع  ةنماثلا 
اًدحأ عمسأ  مل  امك   ، ةباذج قالخأ   .. هنم لمجأ  ایجنرفإ  تيأر  ينأ 
سیل  ، ادج ةزیمم  ةعیبط  بحاص  هنإ   ، هنم نسحأ  هسفن  نع  ربعي 

. ملكتي وھو  ِهتَّلط  يف  ةنتف  رثكألا  هنكل  ةقانألا  اھلقأ 
ةصقب ينربخأو   ، يعم ءاسملا  نواعملا  لیمجلا  يقيدص  ىضمأ 
ةيوقلا نویعلا  لباقي  نأ  اًمامت  بسانم  ریغ   " هنأ مغر   ، اھلك هجاوز 



فحصلا ىدحإ  يف  اًموي  تأرق  امكو   ،" ةیناطيربلا ةیصاخلا  تاذ 
رعاشم نع  ةركف  ِكیطعیس  اذھ  نإف  هتیسن  عوضوم  نع  ثدحتت 
هتجوز فرع  دقل   . اًمئاد اًمیلس  اھب  شیعي  يتلا  نیمألا  ملسملا 

وھو نيرشعلاو  ةسداسلا  وأ  ةسماخلا  يف  تناك   ، اھجوزتي نأ  لبق 
اھب جوزت  هرمع  نم  ةرشع  ةعباسلا  يفو  همارغ  يف  تعقو   ، مالغ

نوشیعي مھلكو  نینثا  ادع  ءایحأ  مھلك  دالوأ  ةرشع  نآلا  امھل  راصو 
تابرشلا نم  تاجاجزب  هیلإ  تددوت  فیكب  ينََربخأ   . ةعور يف 

فیكو جاوزلا  اھمأ  تحرتقا  فیكو   ، يھشلا محللا  نم  ٍناوَصو 
ةياھنلا يف  عبطلاب  نكلو   ، امھنیب نسلا  قراف  رابتعاب  يھ  تددرت 

هبابش ةیبذاجب  يرطفلا  هرورغب  كلذ  لك  يل  ىكح   . تقفاو
لسرأ نیح   ، ةديدعلا اھلئاضفو  ةیصخشلا  اھنتافمل  ریبكلا  دیجمتلاو 

، عطتست مل  وأ  اھلافطأ  كرت  ديرت  نكت  مل  هعم  انھ  ىلإ  يتأتل  اھیلإ 
اھدي لبقت  نأ  تضفر  ةرورغملا  هتيراج  نإف  تسلا "  " تلصو نیحو 
َدوسأ ٍدبعب  اھجوزي  میلس  لعج  ام   ، اھرمع نع  ةفاخسب  تثدحتو 
لفطلاف  ، اھنم میلَسل  ءاج  يذلا  لفطلا  اھعاضرإ  نمث  اھل  عفديو 
ةیسیئرلا ةركفلا  نإ  راصتخاب   . هلزنم ىلإ  دوعیس  بسانم  تقو  يف 
لجرلارمتسا اذإ  هنأ  يھ  میقتسملا  لجرلا  لقع  يف  هلك  كلذ  يف 

، ملاعلا مامأ  اھنع  ًالوؤسم  هسفن  ربتعي  نأ  هیلعف  ًاليوط  ةأرما  عم 
يبن نيرت  ِتنأ   .. اھنم هل  نوكي  دق  لفط  يأ  ریصم  نع  كلذ  نم  رثكأو 
ةایحلا هایم  يف  ةحابسلا  يف  نحجني  ءاسن  يف  ركفي  مل  برعلا 

انھ لاجرلا  نم  اًریثك  نإ  لوقأ  نأ  ينعأ  الو   ، نحن لعفن  امك  ةبعصلا 
انعمتجم يف  ىتح  وأ  میلس  عئارلا  يقيدص  لثم  ادج  نوققدم 

عم لماكلا  قفاوتلا  مدع  نم  تاریبعتب  هلوق  مت  اذھ  لك   ، يقالخألا
لكب هتجوز  ةنتف  نع  ثيدحلا  يف  میلس  بھسأ  دقلو   ، انتایكولس
اھب مرغم  هنكل  نیتسلا  قوف  نآلا  ةِرّیخلا  ةدیسلا   ، ةفيرطلا قرطلا 

ال يذلا  اھمركو  اھعرو  نع  ينثدح  ةیئادبلا  هتقيرطبو   . دبألا ىلإ 
ىلعو ءاسم  تاذ  نيرخأتم  ءاقدصألا  ضعب  ءاج  فیك  ذإ   ، هل ةياھن 
اًفورخ تحبذ  فیكو  محللا  نم  لیلق  طقف  مھيدل  ناكو  عقوت  ریغ 
اًضيأ ةدیسو  ةيرھاق  ةدیس  يھ  اذكھو  اھيدیب ! مھلجأ  نم  هتھطو 



تناك مھعم  هیف  تیشعت  يذلا  مویلا  يف   . كولسلاو رھظملا  يف 
يعم تسلجو  اًمامت  ةفیظن  نكل  اقح  ةميدق  ةینطق  سبالم  يدترت 
ترعش يذلا  جرحلاب  اًدیعب  يساسحإب  ذخأ  ام   ، مألا ةبیِطو  رورسب 
اھجوزو اھیلع  ناك  لئالق  مايأ  لالخ   . ةفقاو يھ  امیف  سلجأ  انأو  هب 
ينعأ  - لبق نم  نايرصم  ناجوز  هلعفي  مل  ءيش  ، يعم ایشعتي  نأ 

ادج ةرورسم  زوجعلا  ةدیسلا  تناكو  جراخلا - يف  اًعم  ءاشعلا 
. خبطملا يف  نولكأیس  روكذلا  راوزلا  لكو  وھطیس  رمع   . ةركفلاب
وھف َّيعامجلا  َثيدحلا  ةریبك  ةجردبو   ، يل لاقيام  لك  مھفأ  نآلا 
ةفصبو  ، يتاقامح نم  اًریثك  يعم  يدنفأ  میلس  كحض   ، ادج عتمم 

نأ بجي  امل  ةینانویلا  ةملكلا   ،" اكیتولوبلا  " نم عونل  يتجاح  ةصاخ 
وأ كیلع " بجي   " ينعت يتلا  " - مزال  " يلْوَقو  ،" ءارھلا بـ" هیمسن 
هنكل لضفأ  ينملعي  نأ  هل  تلق   ، تابلطلا لسوت  نم  ًالدب  بجي -" "
يھف صخشل  مزال "  " نیلوقت نیح   .. ال ال   " لاقو هبلق  نم  كحض 
خیش اي  رضاح  لوقي  نأ  هرابجإل  اصعلا  مدختسیس  دحأ  الو   ،" مزال "

". ةریمأ اي  رضاح   .. برعلا
خیشلا َّيلع  ىلمأ  نیح  َرخآ  موي  يف  ةجھوتم  يتشھد  تناك 
ةعبرأ وأ  ةثالث  عم  سور " ةكرش  لیكول  ةمدقم  تاباطخ   " فسوي

ذنم اھرأ  مل  يتلا  ثرون  سِم   تيأر  يشمأ  امنیب   . انھ نيرخآ  لاجر 
دقل  ، يناثلا لالشلا  ىلإ  نَْیبھاذ  اھوبأو  يھ  تناك  ةلفط  تناك 
ةباذج ناولأ  تاذ  تناك  اھتراھم  مدع  مغر  يتلا  روصلا  ضعب  ْتَمسر 

. دیجلا ىوتسملا  اذھ  ىلع  تيأر  ام  لوأ  تناكو   ، يقیقح ریثأتو 
نكل  ، ادج ًةرورسم  تدب  دقل   ، امھتدوع دنع  اھنم  اًئیش  ىرأ  فوس 

، هیف هسفن  دجو  يذلا  مئامعلا  عمتجم  يف  ًابوعرم  اََدب  ثرون  رتسم 
. ةيزیلجنإلا نویعلل  راوطألا  بيرغ  اًعمتجم  ادب  دقل 

ةفیحص اھنع  تلاق  يتلا  ةیبونجلا  حايرلا  تناك  مايأ  ةثالثل 
تنك  ، مومَسلا حير  اھیمسأ  نأ  ّيلع  ناكام  هنإ  ویفير  يادرتس 
نأ بسانملا  نم   . دربلا يناعأ  نیموي  ريرسلا  يف  ُتیقبو  ةسئاب 
حاير اھریثت  يتلا  ىضوفلا  هاجت  رصقألا  َةلاح  نع  ةذبن  ِكیطعأ 
ةديرج نإ  فسوي  خیشلل  تلق   . ةجعزملا مومِسلا "  " وأ مومَسلا 



يِّمسُأ نأ  أطخ  ىلع  تنك  ينإو  نورھام  باَّتُك  اھبتكي  ةيزیلجنإ 
فيِرْجلَاب ِباَِتك  يف  ًالاقم  كلذ  ناك   ،" مومَس  " انھ ةئیسلا  حايرلا 

.[78] دقتعأ امیف 
باتكلا ءالؤھ  يف  كش  ال   ، يتدیس حیحص   " فسوي خیشلا  لاق 
اًصخش نأ  دقتعأ   " .. هدیب مھایح  بدأبو   ،" نیملعتملا نیبذھملا 

- ىحصفلا ةیبرعلا   - ةیكیسالكلا ةیبرعلا  بتكي  نأ  نكمي  ِكلثم 
" مومَس  " اھیبتكت نأ  حیحص  لاح  يأ  ىلع   ،[79]" روبدلا  " اھنیمستو
". مس لـ" عمج  يھ  يتلا  مومِس "  " ضعبلا اھقطني  امك  سیلو 
دنع سلاجلا  سيرلا  مدق  مث   ،" روبدلا ركذتأ  ال   " تلقو يدي  ُتبرض 
ٍةَّمأك اًدیج  نیفورعملا  زیلجنإلا  نأ  لمتحملا  نم   " .. هحارتقا بابلا 
ةیضرألا حايرلل  يطعُأ  يذلا  مسالا  نومدختسي  ةراحبلا  نم 
نوبذھملا لاجرلا   " تلق  ،" ةسيرِملا  " اھومسو ةيرحبلا  ةطساوب 
مومَسلا دھاشأ  مل  ينإو  اًمامت  ةئطخم  ينإ  نولوقي  ةرھملا 

رجفنا كلذ  لالخ   ،" قئاقد رشع  ىف  ينلتقیس  كلذ  نأل  ةیقیقحلا 
يف نسح - هیخأك  ًابذھم  نكي  مل  يذلا   - ةدبابعلا نم  دمحم  خیشلا 
دصقي  - لتانجلا كلماعي  لھ   ، هاي  " لاقو كحضلا  نم  داتعم  يودب  ریئز 
هتلتق مدآ  ينب  نع  ُلبق  نم  عمس  نم  ؟  يتدیس اي  رأفك  نییبوروألا -
مومُسلا بھت  نیح  ةعرسب  شطعلا  نم  نوتومي  لاجرلا  ؟  حايرلا

الإ ُّطق  اھدحو  حيرلاب  دحأ  تمي  مل  نكل   ، هایم مھيدل  سیلو 
ملعتملا نولثمي  لاجر  ةثالث  نع  ةركف  ِكیطعأ  يننإ   ،" نارئفلا

. ةلضعملا لح  ىلع  كدعاسي  اذھ  لھ   . يودبلاو راحبلاو 
ىلإ ةبسنلاب   ، ةَّيِرَدَقلا نع  تاروصتلا  نم  يقیقح  دھشم  انيدل 
عویشب عقوت  دجوي   ، نادوسلا نم  ناعطقلا  نم  ةریبك  تایمك  لقن 

عنمل ناكم  لك  يف  میعطتلاب  نولوغشم  ةيرقلا  وقَّالحو  يردجلا 
نآلا  ، اھنودوقي نمم  امإو  ناعطقلا  نم  امإ  يتأتس  يتلا  ىودعلا 
دومحم جاحلا  ىلإ  ُتلسرأ  دقلو  ُلبق  نم  اھمیعطت  متي  مل  يتمداخ 
يتلا ةاتفلا   .. ىربكلا يتشھدل   ، اھمیعطتب موقيو  يرعش  صقیل 
ةینيد رھاظم  يأ  مدقت  وأ  موصت  الو  ينيد  بصعت  يأ  رھظُت  مل 



مت نيذلا  تاوخألاو  ةسواسقلا  نأ  ودبي  عطاق ! لكشب  تضفر 
مھذیمالت يف  اوسرغ  ایسوربل  ةرینتسملا  ةرادإلا  نم  مھرایتخا 

هنأ اًدیج  فرعأ   ، لجأ  " تلاق نم هللا"،  ءاوغإ   " میعطتلا نأ  ىضرملاو 
نلف كلذ  ديري  نكي  مل  اذإو  يردجلاب  باصأ  فوسف  هللا  دارأ  اذإ 

، ةینانأ نكل  طقف   ًءابغ  سیل  هنإ  تلقو  ةرھاظ  ةدحب  اھُتْخَّبو  باصأ ."
وھو دومحم  جاحلا  لاق  امك  ؟ .." دحاولا عنصي  نأ  نكمي  اذام  نكل  "
َّرمحا مث   ، !" ادج ةلھج  نویحیسملا  ءالؤھ   " ةقفشب هسأر  زھي 
يف صقنلا  اذھ  لك   ، مھتطلغ تسیل  اھنإ   " لاقو يل  رذتعاو  ًالجخ 
لجأ نم  ةقامحب  مھیلإ  نوثدحتي  نيذلا  ةسواسقلا  نم  ىتأ  مھفلا 
ةملك نوفرعي  ال  مھنأ  سئاب  رمأ   ، مھمامأ نیفئاخ  مھوقبیلو  لاملا 

" برلا
يھ هذھ  تناك  كدعاسأ .." فوسو  يمداخ  َكَسفن  دِعاس  "

" ميرك هللا   " عون نم  يطبق  عم  عوضوملا  اذھ  يف  ةیناثلا  ةلواحملا 
لاق  ، يردجلاب تومي  داكيو  ةعبارلا  يف  يذلا  هلفط   ، هلفط نع 
نآلا هیلإ  سلجأ  يذلا  طئاحلا  طقس  اذإ  .. لجرلا اھيأ   " فسوي خیشلا 
َّيلع مأ  "؟  ميرك هللا   " لوقأو يتحت  يمدق  ينثأ  لھ  يسأر  ىلع 

". اًدیعب رفأو  ينبھو هللا  يتلا  يلجر  مدختسأ  نأ 
يف ةرھاع  تناك  تملع  امك  يتلا  ةدیسلا  رخآ  موي  يف  ينتراز 
نم نانثا  امھنإ   ، هنيد َرَّیغ  يطبقب  تجوزتو  تبات  دقل   ، طویسأ
دحأ فقوتي  مل  نكل   ، امھكولسو امھسبالم  يف  ادج  ناقینأ  نیبئاتلا 
شیخلا يدترتو  مدنت   نأ  اًحیحص  سیل   ، ةقباسلا امھتحیضف  دنع 

اللدم تسل  تنأ  انھو    . هدحو ىلإ هللا  الإ  ةئیطخب  فرتعت  وأ  دامرلاو 
نمو بلقلا  يف  لخادلا  ىلإ  ةبوتلا   ، ةميرج هذھف  نيرخآلا  ربخت  نأ 
نأ دقتعأ  وفعلا .  هدحو  هللا  َلأسا   ، سانلا مامأ  اھرھظُت  نأ  راعلا 

. ابوروأ يف  رضي  نل  اذھ  نم  ًالیلق 
اًعم ناسلجي  اناك  نایبن   " يبنلا ثيداحأ  نم  ةلیمج  ةياكح  انھ 

، ةالصلا ءانثأ  الماك  هابتنالا  زیكرت  ةبوعصو  ةالصلا  رمأ  يف  نارواحتيو 
زكري نأ  ناسنإلا  عیطتسي  ال  نیتعكرل  ىتح   " رخآلل امھدحأ  لاق 

، !" اھلعفأ نأ  عیطتسأ  ينكل  ال.   " يناثلا لاق  هدحو " هللا  عم  هلقع 



يف َتحجن  اذإ  يتءابع  كیطعأسو  نذإ  نیتعكر  ِّلص   " امھربكأ لاق 
ةدحاوو ةقیشر  ةديدج  ءارمح  ةدحاو  نیتءابع  يدتري  ناكو   ،" كلذ

لاقو هسأر  ىلإ  هيدي  عفرو  رغصألا  يبنلا  فقو   ، ءاقرز ةئيدر  ةميدق 
ةیناث عفتري  امنیبو  ىلوألا  هتعكر  يف  ضرألا  ىلإ  ىنثناو  ربكأ " "هللا 

[80]" ةریح يف  انأ  ؟  ءاقرزلا مأ  ءارمحلا  ةءابعلا  ينیطعیس  لھ   " ركف
اھعمسأ يتلا  ةولحلا  صصقلا  لك  بتكأ  ينأ ال  ينم  ریبك  ءابغ  هنإ 

رمع رضحأس  ام  اًموي   . يرصملا مدلا  ةفخل  ةیسیئر  ةنیع  هذھ  نكل 
لثم اًصصق  كل  يكحي  فوسو  ارتلجنإ  ىلإ  هللا  ءاش  نإ  يعم 

ال فیك  حرم  يبون  ملاع  ينربخأ  ىرخأ  ةلیل  يف   ، اھسفن دازرھش 
ةلیل تاذ  نكل   ، ریبكلا دیعلا  يف  الإ  هتيرق  يف  ٌدحأ  َمحللا  لكأي 

، تجرخو نرفلا  يف  اھتعضو   ، محللا نم  ةعطق  ًةأرما  رفاسم  ىطعأ 
ةالص تقو  ناك  هنألو   ، ءاوشلا ةحئار  َّمشو  اھجوز  ءاج  اھبایغ  لالخ 
جراخ لت  ىلإ  اجراخ  ىرج  ةعاسب - برغملا   دعب  ةالص  لوأ   - ءاشعلا
ىتح  . خلإ ربكأ .." .. هللا  ربكأ هللا   " هتوق لكب  اًربكم  حیصي  أدبو  ةيرقلا 
دیعلا مویلا  نأل  لاقف  هولأس   ، اذھ لعفي  اذامل  اوریل  سانلا  يرجي 
ةمحللا  .. نرفلا يف  ةمحللا   " فتھ ؟ .." لجر اي  كتمالع  ام  ".. " ریبكلا

". نرفلا يف 
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انلمشي درابلا  سقطلا  نإ  لوقأل  ریغص  باطخل  لیلق  تقو  يدل 
ةساسح تلز  ام  ينأل  ةعرسب  سیل  نسحتلا  يف  رمتسأ  يننإو 

. ادج
يرامعملا  M.Brune نيرب ویسم  حبصأ  باشلا  يسنرفلا  يلجر 

، اقح ادج  لیمج  صخش  وھو   ،[81] امورل ىربكلا  ةزئاجلاب  زئافلا 
نأ ىلإ  ارطضم  هسفن  دجو  هنأل  ًاظاتغم  ناك  هنكل  اًمامت  ناملتنجو 
ةقادص انعنص  اننكل   . ةأرما  .. بيرغ دنع  هتدارإ  ریغ  ىلع  يوأي 

هتمھاسم عفدي  فوس  هنأب  هرابخإب  ادج  اًدیعس  هتلعجو  ةمیظع 
هغلبي دق  انھ  ًالمع  أدب  هنأ  مغر  لجخلا  نم  برھي  داك   ، ماعطلا يف 
ءاشعلل دوعيو  سمشلا  قورش  دنع  دبعملا  ىلإ  جرخي  هنإ   . دجملا
ةنتمم انأ  راصتخاب   . ادج ةرھام  هموسرو  اًدیج  لمعي   ، ءاسملا يف 
ينأ مغر  يكذلا  لجرلا  اذھ  لثم  هلاسرإل  يسنرفلا  لصنقلل  ادج 
يھو اًمئاد  لماش  رارصإ  هيدل  داج  لجر  ؛  ةيادبلا يف  ةظاتغم  تنك 
نيرب ویسم  نإف  كلذ  نم  رثكأ   ، دیعبلا يدملا  ىلع  ةدیج  ةبحص 
. نسحألا ىلإ  ءيش  لك  نذإ   . هتافرصت لك  يف  لماك  ناملتنج 
لوقتو ًةطخاس  ریبك  رجض  يف  تءاج  يرام  نإ  لوقأ  نأ  ةفسآ  انأ 
ةقلق نوكت  نأ  نم  ًالدب  ىرخأ  ةرم  اھلسرأس  مث  نمو   ،" ضرملا "
ةلھاج ةاتف  عبطلاب   ، تایبوروألا تامداخلل  ةياھن  اذھ  نوكیف   ، اذكھ

ال لالد  الو  جھابم  الب  اًضرأ  نإ  ؛  انھ توملا  ةجرد  ىلإ  رجضت  دق 
ةرداق  ةميدق  ءادوس   ، انھ قيدص  نم  ةيراج  ریعتسأس   . لمتحت

ةرھاقلا ىلإ  بھذأ  نیحو   ، يتمدخ يف  ةریبك  ةبغر  اھيدلو 
دقل  . ربكأ ةيرصم  ةأرما  وأ  ميدقلا  عونلا  نم  ةيراج  ىلع  لصحأس 
نإ  ، قباسلا ماعلا  اذھ  لعفأ  نأب  ةوقب  نوسرتاب  روتكدلا  ينحصن 
، دقتعأ امك  قباس  يودب   .. هرمع نم  ةرشع  ةثلاثلا  يف  ًاباوب  هيدل 



لوصحلا ىلع  ةرداق  نوكأس  ةیجنرفإك  َنآلا  َّيلإ  رظنُي  هنإ ال  ثیحو 
نوكت نیعم  رمع  يف  ةقلطم  وأ  ةلمرأ   ، ةمرتحم ةيرصم  ةأرما  ىلع 
فرعأ يننأ  نظأ   . انتامداخ لوقت  امك  ریخ " تیب   " كالتماب ةدیعس 
ةطایخلاو لیسغلاب  موقت  يتلا  لافطأ  الب  ةلمرألا  ةموُّطف   .. ةدحاو

ىلع لصحأس   ، ةرملاب ًابعص  نوكي  نل  يل  هنيديرت  ام   . ةرھاقلا يف 
ةیبوروأ نم  هیلع  لصحأ  امم  رثكأ  ةضيرم  ُتطقس  اذإ  ةدیج  ةيانع 
ةرھاقلا ىلإ  يرام  ذخأي  نأ  ٍةَّقرب  يلع  جاحلا  ضرع   . لقعلا ةسباع 

، اھنطو ىلإ  اھدیعت  نأ  سور  ةلئاع  عیطتست  ثیح  ةيردنكسإلا  مث 
تابھارلا نیب  ًاناكم  تدجوو  ةيردنكسإلا  يف  ىقبت  نأ  تدارأ  اذإ 

رھشلا يف  اًكنرف  نیعست  ينم  ذخأت  نأ  ىلع  اھنضرح  يتاللا 
اًسنب ينم  ذخأي  نأ  يلع  جاحلا  ضفر   . يل نسحأ  كلذ  نوكیس 
ماعطلا عاونأ  لكو  سطاطب  يل  رضحأ  هنأ  بناج  ىلإ  اھتلحرل  اًدحاو 

اذھ .. يلجأ نم  نوكلمي  ام  لكو  هتلئاع  لكو  هنإ  لوقي  تضرتعا  اذإو 
. هیخأل يجالع  ةجیتن 

اًرئاح فسوي  خیشلا  ناك  فیك  عامسل  ةرورسم  نینوكتس 
اذھ نيرفاسملا  نم  اھلبقتسأ  يتلا  تافطالملا  نم  اًمامت  اًكبترمو 

ىنمتي هلعج  ام  تبتك  ينإ  ىفطصمل  يكيرمأ  لاق  يتح   ، ماعلا
ناك امم  رثكأ  ةقرب  مھعم  لماعتي  نأ  ىنمتيو  دلبلا  اذھ  ءارقفل  ریخلا 
. انھ ميرحلا  لك  ينروزي  فوسو  ریغصلا  دیعلا  اًدغ   . لبق نم  لعفي 
عراش يف  ناشیعي  امھنأب  موي  يف  يناثدح  ناباذج  نايزیلجنإ 

ردناسكلأ نايريو   . يج يد  يدیللا  لزنم  لباقم  يف  دروفتریھ 
ّةوُمُح يف  يبلق  قد   ، ةقيدحلا يف  سيروم  لباقي  جرخيو  لخدي 
يتأي نأ  لیمجو  بیط  رمأ  هنأ  دقتعأ  ينكل  قوشلا  نم  ةبعرم 
نایشمي امھو  سيرومو  ردناسكلأ  ودبي  فیك  يناربخيو  نالجرلا  

. عراشلا يف 
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.. ةبیبحلا تیناج 

. رھشلا اذھ  نم  عبارلا  مویلا  يف  بوتكملا  ِكباطخ  سمأ  تیقلت 
ىلإ نیبھذت  اذامل ال   ، ِكنع اًنسح  اًئیش  عمسأ  مل  ينأ  اًدج  ةنيزح 

 - يل دكؤت  ةیناملألا  ةمداخلا  عم  كتبرجت  نإ  ؟  تقولا ضعب  ةرھاقلا 
رثعأ مل  اذإ  نویبوروأ  ينمدخي  َّالأ  ررقأ  نأ  ةمدخلا - ىلإ  ُتجتحا  اذإ 

. ریبك جاعزإلا  نإ  ؛  مرضخم صخش  ىلع 
نأ ِكوجرأ  باطخلا  اذھب  ةديدجلا - اھتمداخ   - يرام لوصو  لاح  يف 
ىلإ رفاست  اھلعجي  يذلا  لاملا  اھِطعأو  قدنفلا  ةروتاف  اھل  يعفدت 
كعم ىقبت  نأ  تدارأ  اذإ   ، راطقلاب ةیناثلا  ةجردلاب  تروفكنارف 
فوس ؛  كلزنم ىلإ  اھيذخأتل  اًفوطعو  ءاقمح  ينوكت  الو  يضفراف 
كتمداخ يلسرت  ال  اًضيأو   . ةديدجلا ةیناملألا  كتمداخ  راكفأ  ریغت 
. ةيریخلا تاوخألا  ةسینك  يف  فارتعالل  ةیكیلوثاكلا  ةیناملألا 

، يحص عجتنم  يف  ةفيرظ  ةیقدنف  ةایح  لثم  ةداعسلا  يرام  ىرت 
ئطاشلا ىلع  يناملأ  قدنف  يف  ةمداخ  تناك  اھنأ  ُتفرع  ُتنك  اذإ 

كلذ ِكل  لوقأ   ، ةفرسمو ادج  ةھرشو  ةياغلل  ةركام  اھنإ  ؛  اھُتذخأ ام 
هركأ يننأ  نیفرعت   . اھمادختسا يف  ِتركف  نأ  لاح  يف  هیفرعتل  طقف 
يف يھو  اھتبغرب  ينكرتت  اھنإ  لوقت  نأب  اھل  حمسأو  جیجضلا 

. لیحرلا يف  ةبغرلاب  ةنونجم  اھنإ   ، ةقداص ةقیقحلا 

: رصقألا
َلِبق نم  هل  تیُطعُأ  ةرخاب  يف  انھ  ىلإ  ىتأ  يذلا  يرالك  نورابلا 
اھلعجي فوسو  ةرھاقلا  ىلإ  ًالامش  يرام  ذخأ  لیعامسإ  يويدخلا 

يأ ينولأسي  ملو  مھرأ  مل   ، ءاسنلا هتابحاصل  ةمداخ  دعب  امیف 
اذكھو  ، اھنم ةیعوطت  تامولعم  يف  ةبغرلاب  رعشأ  مث ال  نمو  لاؤس 
ىلإ اھتدوع  ةفلكت  رفوأس  ةلیلق  عیباسأل  ًةقیقر  ترمتسا  اذإ 



. ءيش لجأ ال  نم  ةرھاقلا  ىلإ  هجتت  يھ  لاوحألا  لك  يف   ، اھنطو
. ةأرما يأ  دجأ  مل  نآللو 

ةیشبح ينعیبي  نأ  َّيلع  ضرع  يدنفأ  نمحرلا  دبع  رامحلا 
نم جرخت  ةاتفب  متھأ  مل  ينكل   ، هعم مانت  ال  اھنأل  بارتلا  صخرب 
دادزي ریغصلا  دمحأ   .. ىضوفو بارطضا    . يداع رذق  يكرت  لزنم 

. ادج اًدیج  لمعي  انلكو  سبالملا  ِّيك  يف  هتبھوم  ديزي  رمعو  ةراھم 
َرَمُعف يعم  تناك  يرام  نأل  يتحص  ىلع  فوخ  يأ  تحت  يعقت  ال 

. ئیس عضو  يف  ُتسلف  مث  نمو  يب  ينتعي  يذلا  وھ  اًمئاد 
يفكي ام  تأرقو  هتحتف  مث  نمو  يرام  نم  رشابم  باطخ  ينءاج 

نم هتبستكا  امب  اھِرّكذت  اھمأ  تناك  دقل   ، دصقت اذام  فرعأ  نأ  لبق 
تلسرأ اھنأب  يرام  ينتربخأ   ، طق اًئیش  اھل  لسرت  ملو  نیماعل  دوقن 

نأ اھمأ  اھوجرتو  اھتیب ! ىلإ  اھرجأ  لك  ًابيرقتو  ينم  هتضاقت  ام  لك 
ىلع لصحت  تناك  ذنم  هتیسن  اھنأ  ادب  يذلا  اھلفطل  اًئیش  لسرت 
نأ دب  الو  ةرھاع  تناك  يرام   ، تاكنرفلا ىلعو  بناجألا  نم  ةعتملا 

. روصتأ امك  نآلا  كلقع 
يرام هتعاشأ  يذلا  بعرلا  نم  عونلا  اذھ  ىرأ  نأ  ریثم  ءيش   هنإ 
اھلقعب لمعت  اھقالخأ  يف  ةصقانو  اًعم  برشتو  بھنت  تناك    ، انھ
لعجت نأ  لواحتو  يرھظ  ءارو  نم  فرصتتو  يكابرإ  ىلع  يبوروألا 
اودع اھتدیس  ىرت  ةجف  ةمداخ  يھ   .. راصتخاب  . يدض يتیب  مقاط 
مل وأ  اھرجأ  تذخأ  تاعامش  ىلع  كلذ  قلعتو  عزفلا  ریثتو  ایعیبط 
نم اھلیحر  ىلع  ركشلاو    .. ناطیشلا ةنبا  يھ  كلت   .. هذخأت
ادع ام  صخش  لك  يف  عزفلا  نم  اًعون  ترشن  دقل   . هلك ناكملا 
اھامس نییبوروألا - فاخي  ال  يبون  فصن  هنوكل   - يذلا يِسّير 
دصقي هنكل  حسملل  ةشامق  ينعت  يھو   ،" ةطومرش  " ةطاسبب

. ةیسنرفلا ةملكلا  هلمشت  يذلا  يناثلا  ىنعملا 
انمدخ ةایح  فرعن  ال  اننأ  يھو  ةبیط  ریغ  ةجیتن  ىلإ  ُتلصو  دقل 

لظ رصم  يف  لاقثلا  نیمجرتملا  دحأ  يلع   . مھتویب يف  ةقباسلا 
لوقي  .. تایطارقتسرألا تادیسلاب  طابترا  يأ  ةدشب  ضفري  تاونسل 
طُقسأو ةمداخ  كانھ  نوكت  ةیطارقتسرأ  ةدیس  نوكت  ثیح  هنأل  "



اذإو قرطلا  لكب  بيذاكألا  ينع  جورت  اھُتضفر  اذإ   .. ام لكشب  اھعم 
ادج قینأ  باش  ّيلع   ،" ىًذأ كانھ  نوكیس  بحت  ام  اھل  ُتلعف 

. هتربخ هب  تلصو  اذكھو 
تامداخلا نھنكل   .. قرشلا يف  ًاليوط  ءاقبلاب  تدسف  ةأرما  دجوت  ال 
نیثوعبملا تاجوز  تھتنا   . َنْدَسفي رھشأ  ةثالثب  نھروضح  دعب 

ملألا اذھ  دعب  طقف  دالوألاو  لاجرلا  مادختسا  ىلإ  يلثم  نییكيرمألا 
. تایبوروألا تامداخلا  نم  يھتني  يذلا ال 

دراب ءاتشب  انررم   . كلذ ىنمتأ   ، ديدج نم  نسحتأ  تحبصأ  اًریخأ 
، يقنو ادج  رقتسم  سقطلاو  ةریثك  حاير  دجوت  ، ال  ًابعتم سیل  نكل 

رضحي نأ  يلع  جاحلا  ىلع  ناك   . فيِرْجلَاب ُباتك  يدنع  ول  ىنمتأ 
. هراحبإ دنع  لصو  دق  نكي  مل  درطلا  نكل   ، يب صاخلا  درطلا 

. رخآلا لبقتسأو  ةصرف  دجأ  نیح  ميدقلا  يجرس  ًالامش  لسرأس 
ول ىنمتأ   ، اًریثك ينع  تففخ  يتلا  فحصلا  هذھ  لكل  اًریثك  اًركش 
انھ سيرومو  ينير  روص  عم  اھقلعأل  ریبك  مجحب  ِكتروص  يننیطعت 

ةریغصلا ةروصلا  نم  ربكأ  اًخسن  كيدل  نإ  ِتلق  دقل   ، بكرملا يفو 
Soden   . . نِدوس يف  اھینتیطعأ  يتلا 

حاَّرج يأل  يتربخ  عیب  ديرأ   ، ادج ةمیظع  تحبصأ  ةیبطلا  يلامعأ 
ضیبلاو تاوارضخلا  نم  ریبك  لخدب  َّيلع  دوعت  اھنإ   ، دعاص ریغص 

يدل ؟  ةكم فيرش  سرف  لاح  فیك   . خلإ  .. ماَمَحلاو يمورلا  كويدو 
. سدقملا سرفلا  اذھ  بكرأ  نأ  حومط 
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رياربف 1866  22 رصقألا - 
.. بیبحلا كِیَلأ 

ةریثك بعاتم   ، نسحأ تحبصأ  انأ  عبطلابو  ءفدلا  يف  سقطلا  أدب 
يضاقلا عباتأ  نأ  َّيلع   ، اذھ ناضمر  يف  سانلا  دنع  عادصلا  رثأ  نم 

تابون  .. ناطیشلا هباصأ  كنركلا  يف  يكرتلا  يراج   . نيریثك نيرخآو 
لعفأ نأ  تلواحو   ، ةريرشلا حورلا  هنع  درطأل  َّيلإ  اولسرأو   ، عرص
هتحصن تالایخلا  هلتقت  نأ  ىشخأ  ينألو   ، اھریغو ةضفلا  ِتارَتَِنب 
ةقیقد ذنم  نآلا   . ناطیشلا لزنم  كرتيو  ةرھاقلا  ىلإ  بھذي  نأب 

. فیصلا ىلع  ةمالع  نیباعثلا   ، ماعلا اذھل  نابعث  لوأ  ُتلتق 
نیلباقملا كناریج  نوستاو  ةلئاع  نم  نینثا  ىرأ  نأ  اًدج  ينرس 

لعفأ انأ   ، قيرطلا يف  ىشمتت  حابص  لك  كنايري  امھنإ  الاق  نْيَذللا 
دیتسوین رصق  ينطاق  بيو   مادمو  رتسم  اًریثك  تببحأ  اًضيأ ! كلذ 
نولیمج بلقلا  وبیط  زیلجنإ  مھنإ  . Newstead Abbey [82] يبآ

. نورسي
ماعلا اذھ  نیثالث  وأ  نيرشع  ىلع  براوقلاو  نفسلا  ددع  دزي  مل 

ادج نولیمج  سان   ، نآلا انھ  اھنم  ضعبلا   ، ةیكيرمأ اھمظعمو 
ءاش امو   ، ناكملا يف  ةجھبلا   نوعیشي  راغص  لافطأ  ةعبرأ  مھعمو 
انھ ادج  ةلیمج  ودبت  ةولحلا  ةریغصلا  مھھوجو   . اھنع نوفقوتي  هللا ال 

. باجعإلا نم  اًریثك  ریثتو 
رحبیس يذلا  يراخبلا  بكرملا  ىلإ  يباطخ  ذخأیل  نالآ  دیس  ىتأ 
تلز ام  نكل  رثكأ  نسحتأ  انأ   ، بیبحلا كِیِلإ  اًعادو  نذإ   ، ًالامش

. مكنع يقارف  لوطل  ةنيزحو  ةكھنم 
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سرام 1866 ءاثالثلا 6 
.. بیبحلا كِیَلأ 

ًالامش رحبیس  يذلا  يراخبلا  بكرملل  ةدعتسم  نوكأل  بتكأ 
انھ ثرون  زسمو  رتسم   . ةلیلق مايأ  لالخ  انھ  نوكیس  يذلاو 
يف هل  ًاناكم  نيرب  ویسم  ذخأیسو   ، مسرلا يف  اًریثك  نالمعي 
ةعبس وأ  ةتس  لالخ  ينكرتیسو  ةميدقلا - نيرحبلا  ةنيز   - امھتیبھد

وأ تنأ  ُهَتلباقو  ثدح  اذإ   ، هتبحص ةراسخ  ىلع  اًریثك  نزحأس   ، مايأ
لمعلا ریثك  ادج  رھام  هنإ   ، هتفرعم ىلع  صرحاف  مكنم  ٌّيأ 
اًمامت ةضفخنم  انحاورأ   . رمع لوقي  امك  مامت " يبرتم  ناملتنج  و"

. ةبیط يف  اًعم  هانیضق  رھش  دعب  قارفلا  ببسب 
ةميدقلا ةرھاقلا  يف  اًریبك  اًتیب  كلتما  هیینجالوأ  نأ  تعمس 
بھذي نلو  سیمخلا -  - مویلا بھذت  ثرون  ةلئاع   . هب لزنأ  فوسو 

لبق اًریثك  ًالمع  يھنيو  ىقبیس  لب  ىون  امك  مھعم  نيرب  ویسم 
. لاقتنالا

لوصحم يعماج  نیب  ىفطصم  ةمیخ  يف  جراخلاب  سمألا  تیضمأ 
اًدیعب سیل  ناكملاف  لضفأ  ينلعجي  اذھ  ؛  ةیناث بھذأسو  لوفلا 
عیمجلا بعتأ  امم  ادج  اراح  سقطلا   رقتسا  ةأجف   ، اًریثك هل  بكرأل 
هذخأیسف اذھ  يباطخ  َكلصي  نأ  ىنمتأ   ، اًمامت يقن  ءاوھلا  نكل 

نأل هسفنب  ةرھاقلا  يف  بتكملا  ىلإ  زوجعلا  نیمسلا  نسح 
نوكتف يتاباطخ  كلصت  مل  اذإ   . ًالیلق بتكأ   ، قحب نمآ  ریغ  ديربلا 

. نوعرفلا رصق  َْتلَّضَف 
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سرام 1866  17 ةبیط - 
.. بیبحلا كِیَلأ 

. لئاھ جاعزإو  ماقتناب  ةیلاعلا  حايرلا  تأدب 
ةمیخ يف  تيدغتو  طونردیم  ةيرق  ىلإ  مايأ  ةدع  ذنم  تبھذ  دقل 

ادج ةرورسم  تنك  دقل   ، لوفلا لوصحم  يعماج  نیب  ىفطصم 
اًقباس ناكو  فيرش "  " همسا  ، طونردیم ىلإ  ينبحص  يذلا  لجرلاب 
اًریغص اًرامح  بكري  ناك   . ادج نیمأو  ٌسراح  وھ  نآلاو  اًریھش  اصل 
لمحي نأ  بجي  يذلا  وھ  لجرلا  اذكھ   " تلقو تكحضف  ادج  ادج 
تحت لخدو  فيرش  ىنحنا   .. لعف ىتح  كلذ  لوقأ  تدكام   ،" رامحلا
ًاظقي ىقبي  نأ  يف  هتقيرط  هب ! ىرجو  هفتك  ىلع  هعضوو  رامحلا 
علخي وھ  مث  نمو  ةدراب  يلایللا  لازت  ام   ، ادج هب  ٌةصاخ  لیللا  يف 
ًاظقي دربلا  هلعجيو  هسار  تحت  اھعضيو  ةرئاد  يف  اھینثيو  هبایث  لك 

. ةحصلاو طاشنلاو  ةوقلا  هذھب  ًاناویح  تيأر  نأ  يل  قبسي  مل   . اًمئاد
ىلع جابركلاب  ةدلج  فلأ  هدلج  مت  فیك  نع  تاياكحلاب  اًئلتمم  ناك 
باجأ  .. هتلأس ؟ " اذامل  " . ةدحاو ةرم  هرھظ  ىلع  ةئامسمخو  هیمدق 
خیطبلا لمحأ  نأب  ينرمأ  يذلا  ساوقلا  يف  اًنیكس  ُتسرغ  اذامل ! "

يف مدلا  ىرج   ، رذق ينإ  لاقف  ُهَرامح  تسل  ينإ  هل  تلق   .. هل
اذھ  .. لجأ  ، ساوقلا هعبتي  يذلا  اشابلا  ينبرض  ناك ! دقو  يقورع 
اًصخش لأسي  ناك  ؟ " اھُتلق لھ  ".. " ةرم خأ "  " لقأ ملو  ثدح  هلك 
ةياكح هيدل   . راعلاب رعشي  امك ال  اًدقح  لمحي  هنأ ال  اًحضاو  ناك   ، رخآ
اھدجي ثیح ال  ءارحصلا  يف  انھ  نع  نیموي  دعبت  ةنيدم  نع  ةریبك 
ةروثنم ضرألا  ثیحو   ، هقيرط دقفي  نأ  دعب  ةفداصملاب  الإ  دحأ 

نم ریثك  كدلاو  ىدل  نذإ   " ُتلقو ُتكحض   .. ةنیمثلا تاكیتنألاب 
نوقصبي لاجرلا  ناك  اًریغص  تنك  نیح   .. اقح  " لاق رھاوجلاو " بھذلا 
دحاولا نآلاو  ضرألا   قزع  ءانثأ  هنودجي  امم  هریغ  وأ  لاثمت  ىلع 



". ةورث يواسي  اھنم 
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سرام 1866  31

.. بیبحلا كِیَلأ 

قحب دقتعأو  لاعسلا  أدھ   ، ديدج نم  نسحأ  ترص  َّيلإ  ةبسنلاب 
ذنم بعتأ  مل   ، اًریثك لضفأ  ينتلعج  ةیبرعلا  ریعبلا  نبل  ةفصو  نأ 
نیح ادج  ةدیعس  تنك  سمأ   . معطلا ذيذل  هنأ  ةزیم  هلو  هتبرش 
هنأل ادج  اًرئاث  اًسراح  تدجو  ثیح   ، رھظلا دعب  هنم  برشأل  تبھذ 
نم صمحلا  عمجت  اھآر   ، هینیع مامأ  ةأرما  لِبق  نم  هتقرس  تمت 
ٍدوربب تطقسأف  فقوتلاب  اھرمأیل  بھذف  هسرحي  يذلا  لقحلا 
اھنم بارتقالا  نم  هعنمتل  اھیفتكو  اھسأر  يطغت  يتلا  ةدربلا 
لاح يأ  ىلع  هعنمي  مل  ميرحلل  همارتحا   . تشمو اھترص  تلمحو 

. ةمیتشلا نم 
نمو جراخلا  نم  انھ  عماجلل  ةلیمج  تاحول  مسرب  نيرب  وسم  ماق 

ال وھو   ، ةثيدحلا ةیبرعلا  ةرامعلل  ادج  دیج  لاثم  دجسملا   ، لخادلا
كحضُي ام  رخآ  ىلإ   .. طئارخ الو  تاموسر  نود  مت  كلذ  نأ  قدصي 

. تاعارتخالا هذھ  نم  يأ  نود  نونبي  مھف   ، انھ سانلا 
لكشب تضفخنا  راعسألاو   ، حمقلاو لوفلا  .. ماعلا اذھ  عئار  داصحلا 
يترھش  . ةیلاغ تیقب  اھریغو  دبزلاو  محللا  نكل  امھیلكل   حضاو 
قوسلا ىلإ  يلوزن  مايأ  يفو  ةرشتنمو  ةریبك  تراص  ةمیكحك 

لجأ نم  ادج  ةمیسو  ةأرما  ينتءاج  سمأ  لحملا ! قلغأ  نأ  َّيلع 
اھنم رخست  ىرخأب  جوزت  اھجوز  نأل  ةلیمج  اھلعجي  يذلا  ءاودلا 
ُتأرق اذإ  حمقلا  نم  ٍلَمَج  َلمِح  لجر  َّيلع  ضرعو   . وھ اھلمھأ  امیف 
حرشأ نأ  لواحأ  ال   . نابجني امھلعجي  اًئیش  هتجوز  ىلعو  هیلع 

نع ءاكذ  رثكأ  اًشاقن  تمدختسا  ينكل  ءالقع  ریغ  مھ  فیك  سانلل 
دح ىلإ  مارح  دوسألارحسلل - ةيواسم   - ةیقرلا ةسرامم  نأ  فیك 

لافطألا ةدالو  اوبلاط   . لاملا عمجل  بيذاكأ  اھلك  اھنأ  بناج  ىلإ  دیعب 



ةھباشتم دادعأب  نیملسملاو  طابقألا  نم  مھ  رحسلا  ةءارقو 
نإو نیسنجلا  نم  مھو   ،" ينيد باتك   " يأب نیمتھم  ریغ  نودبيو 

. ماعطلا ةقيرطو  ءاودلا  صخي  ام  يف  ًالقعت  رثكأ  لاجرلا  ناك 
ریثك نعو  مھتسواسق  نع  طابقألا  نیب  اضرلا  مدع  نم  اًریثك  دجأ 
نع ادج  اًریثك  ينوثدح  بابشلا  نم  ديدع   . ةميدقلا مھتاداع  نم 
نمم نيریثك  نأب  ُنِموأ   ، ةسواسقلا لھجو  ءوسو  مھدایعأ  ةقامح 
ةنايد وھ  مالسإلا  نأ  مھدنع  يقیقحلا  داقتعالا  مالسإلل  نولوحتي 

، طقف ةدئافلل  لبق  نم  ُتدقتعا  امك  سیلو   ، مھتنايد نم  نسحأ 
نم اًداھطضا  نوناعي  اًمئادو  اذھ  نم  اًریثك  نونجي  مھنأ ال  ةقیقحلاف 
نیب نآلا  عستت  ةلقاعلا  لویملاف  اوبرھي   مل  ول  ىتحو   ، مھتالئاع

، ةبعص ةمھم  هب  نورعشي  ركبملا  يدبألا  مھجاوزف   ، ةینارصنلا
غلبت يتلا  همع  ةنبا  نم  امبر  هرمع  نم  ةنماثلا  يف  جوزتي  دلولاف 
اوناك ول  ىنمتي  ربكي  نیحو  انھ - هذھك  ةلاح  فرعأ   - ةرشع ةعباسلا 
هاضر مدع  نع  ينثدح  ةرشع  ةعباسلا  يف  دلو   . اًدیحو هوكرت 
ديدجلا دھعلا  نم  ةديدج  ةیبرع  ةعبط  هتیطعأ   ، مالسإلا ىلإ  هلیمو 

ال ناك  اذإ  ام  هسفنب  مكحي  مث  ًالوأ  هأرقي  نأب  هتربخأو  لیجنإلا - -
نأ لواحي  وأ  مھداقتعاو  هلھأ  ةسینك  ىلإ  ًایمتنم  لظي  نأ  عیطتسي 
مظعم هلعفي  نأ  بجي  ام  اذھ  نإ  هل  تلق   . لیجنإلا عبتي 
امنیب هدحو  ةفئاط  نوكي  نأ  عیطتسي  ال  دحاو  لكف   ، نییحیسملا
ُتضرتفا  . ةسینك يأ  يف  ءيش  لكب  ناميإلا  نوعیطتسي  نولیلق 

يف نيدمتعملا  اًرفِس  نیثالثلاو  ةعستلا  هل  مدقأ  نأ  َّيلع  نأ 
. هيدي نع  اًدیعب  مالسإلل  لوحتلا  حبصي  امبر   ، ةيزیلجنإلا ةسینكلا 
نأ عطتسي  مل  هنإ  يل  لاق   ، ةفلتخم رومأ  نع  ةدحب  ينلأس 

. يتحیصن نع  ًایضار  ناك  لامجإلاب  نكل  باتكلا "  " يف اھدجي 

: ليربأ دحألا 1   .. طبقلا ةلخن 
ىلإ بھذي  نأب  ناوسأ  يف  رماوأ  ىقلت  اشاب  لضاف  نأب  انعمس 

. اشاب رفعج  ناكم  لغشیل  موطرخلا 
زوجع يكرت  لتقل  ةرضحتملا  ةقيرطلا  اھنإف  اًحیحص  اذھ  ناك  اذإ 



ُردصمو نیعوبسأ  وأ  عوبسأ  ذنم  انھ  اشاب  لضاف  ناك  دقل   ، نیمس
يف ناك  ىمادقلا  يتنیفس  مقاط  نم  دحاو  وھ  هذھ  يتامولعم 

. اشاب لضاف  بكرم 
، ةرھاقلا ىلإ  رفاسأ  نیح  ةمداخ  ةأرما  ىلع  لوصحلا  رظتنأس 
دبع ةجوز  موقت  كلذلو  ةكایحلا  وأ  َّيكلا  نعطتسي  ال  انھ  ءاسنلا 
دمحأ  . تومن ىتح  رمتسنسو  اھيوكي  رمعو  يبایث  لسغب  رداقلا 

ناك ول  امم  رثكأ  اذكھ  ةحاترم  يننأ  نظأو   ، ةمدخلاب موقي  ریغصلا 
نوكتس اھبيردت  ةمزأ  ثیح  ةيراج  ءارشل  ىنعم  ال  ؛  ةمداخ يدل 

. يل همدقت  نأ  بجي  يذلا  لمعلا  نم  ربكأ 
حلملا  - ةعئاشلا يتيودأ  لكو  ادج  ةمیظع  تراص  ةیبطلا  يتعمُس 

لك  . رشتنت ةیبط - تاتابن   ، دنوارلا  ، ربصلا  ، انِسلا تابن   ، يزیلجنإلا
يننودبعي تالیمجلا  ِریغ  زئاجعلا  ِءاسنلاو  نیبعتملاو  ءارقفلا 

. ریبكلا بیبطلا  ءابو  اًمئاد  مھنإ   ، مھمالآو مھعاجوأب  يننوجعزيو 
دقتعأ امیف  اذھو  ىضرملا  مھلافطأب  نوتأي  نآلا  مھنأ  ةقثلا  ةمالع 
عفدي دق  اذھ  نأ  ةدكأتم  انأ   ، نكامألا هذھ  يف  لبق  نم  هوفرعي  مل 
ًالیلق سانلا  هل  عفدیس   ، انھ میقیل  يبوروأ  بیبط  راجئتسال 

. ءاتشلا يف  نفسلا  يبكار  نم  دیجلا  لخدلا  نوكیسو 
ةسمخ وأ  ةتس  يواست  تناك  نیح  ةیمور  كويد  ىلع  تلصح 

نم ًةيدھ  َّيلع  تضرف  دق  تناكو   ، قوسلا يف  دحاولل  تانلش 
ةنیفسلا لصت  نأ  نم  اًفوخ  باطخلا  اذھ  قلغأ  نأ  دب  . ال  نیحالفلا

. بھذتو نيرب  ویسم  طقف  طقتلتس  اھنإ  ؛  اھكردأ الو 
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سور ةدیسلا  ىلإ 

ریبكلا دیعلا 
ليربأ 1866 ءاعبرألا - 

.. ةبیبحلا تیناج 
فيِرْجلَاب رتسم  لصو  ىتح  يرنھ  ضرم  نع  ةملك  عمسأ  مل 
ينوكت َّالأ  ىنمتأ  طقف  دمحلا  !  .. نسحأ راص  اًضيأ  هنإو   ، ينربخأو
رعشأ تلز  ام  ينكل  ةضيرم  ُتسل   . يتزيزع اي  ةمدصلاب  ِتبصُأ 
ةنمس رثكأ  تحبصأو   ، اًریثك لعسأ  ، ال  ينرداغي الو  فقوتي  ءایعإب ال 

نم جرخأ  نأ  وجرأ  مث  نمو   ، ةقانلا نبل  ببسب  میجيرلا  مغر 
مل فيِرْجلَاب ! رتسم  وھ  رھام  لجر  يأ   . يردجلا رھظي  مل   . لسكلا
، ةیبرعلا هتغلب  نوبجعم  انھ  سانلا   ، هلثم تاغللاب  اِملُم  فرعأ 
لجر هنإ  ؛  هنیبحتس كنأ  ةدكأتم   .. نيرب ویسم  يََرت  نأ  ىنمتأ 

. ادج بذھمو  ادج  يلمع 
نیح كدجأس  تنك  اذإ  امو  ماعلا  اذھ  كططخ  نع  ُّطق  ينيربخت  مل 
هیلعو ديدشلا  رحلا  أدب  ةریخألا  ةثالثلا  مايألا  يف    ، ًالامش رحبأ 

يف دیعلا  ةالص  دعب  ةرشابم  تیبلا  ىلإ  تدع   ، نسحتب ترعش 
فيِرْجلَاب ناك  اًضيأ  اھب  يتلا  رباقملا  ةقطنم  يف  ركابلا  حابصلا 

اًدغ رصقألا  رداغیس  هنأب  ينربخأو  ماري  ام  ىلع  نكي  مل   ، اًرضاح
وھ امك   - فیصلاف  ، ادج رحلا  داز  اذإ  ىتح  انھ  ىقبأس   . اًحابص

. ينبساني حضاو -
ذیبنلا نم  لمجأ  وھ  يذلا  ذیبنللو  يریب  ةسنآلل  ریبك  يركش 

نأ دارأ  هنأل  ةعرسب  فيِرْجلَاب  باتك  تأرق   . يدنع ناك  يذلا  ئیسلا 
. ادج عتمم  هنإ   .. ِكیلإ هعم  هذخأي 

يرضحت نأ  كنم  ىنمتي  ىفطصمف  مداقلا  ءاتشلا  انھ  ِتیتأ  اذإ 
اًسرف كل  مدقأ  نأ  عیطتسأ  يننأ  دقتعأ  هلیخ ." لك   " يبكرتو اًجرس 

نأ بجي   .. اًنسح  ، انھ دبع هللا  خیشلاب  صاخلا  لیخلا  نم  ادج  اًدیج 
. يرنھل يتبحم  ةبیط ." ِتنأو  ةنس  لك   " .. اًعادو لوقأ 
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ِنتسوأ ةدیسلا  ىلإ 

ریبكلا دیعلا 
ليربأ 1866

.. ةبیبحلا يمأ 

رحبیس يذلا  فيِرْجلَاب  رتسم  ىلإ  هیطعأل  باطخلا  اذھ  بتكأ 
يف اًقیقحت  ناريدي  كیب  ىفطصم  عم  انھ  ناك  دقل   ، دغ حابص  ًالامش 
ُهُتذخأو اغأ  ىفطصم  كیب  تیيرام  عفص  دقل  ؛  اغأ ىفطصم  ةلأسم 
انیلصنق ىلإ  ادج  ةيوق  ىوكش  انبتكو  نیبضاغ  نییكيرمألا  ضعبو  انأ 
تاملكب همتش  هنأ  وأ  اغأ  ىفطصم  برض  تیيرام  ركنأ   ، نیمرتحملا
لصنقلاو يكيرمألا  لصنقلا  لسرأ  مث  نمو   ،" بلك نباو  باذك   " لثم
اشابلا لسرأو  عوضوملا  يف  ققحیل  شتفمك  فيِرْجلَاب  يزیلجنإلا 
ةغللاب هتفرعمو  كش  ال  عتمم  لجر  فيِرْجلَاب   . هعم كیب  ىفطصم 
هفرعي ام  نوفرعي  ءاملعلا  نم  ًالیلق  نإ  فسوي  خیشلا  لوقي   ، ةعئار

هنإ  ، بوبحم لجر  كیب  ىفطصم   ، ءاشنإلاو وحنلا  دعاوقو  بدألا  يف 
.. يكبُّسلا كیب  ىفطصم   ، يدنفأ نسح   .. يل نيریثك  ءاقدصأ  فرعي 

. ةعرسب انقداصت  مث  نمو   ، نيرخآو
، اًدبأ اھدقتفأ  ال  ينكل  نآلا  ىتح  ةمداخ  ةأرما  ىلع  لصحأ  مل 

لسغلاب موقت  دمحم - ةيراج   - ةاتفلاو يدي  تحت  ریغصلا  دمحأف 
يھاطلاب ظفتحأو  ةمداخلا  لمعب  موقيو  تیبلا  فظنيو  يوكي  رمعو 

ویسم يسنرفلا  ناك  نیح  يدنع  أدب  يذلا  رداقلا  دبع  فیطللا 
وھف هدعبتسأ  ينلعجي  يذلا  بلقلا  َّيدل  سیل   . انھ نيرب 
ةلمرأ اًكرات  تام  هاخأ  نكل  اًقینأ  اًرفاسم  ًالدان  ناك  نیكسم ." "

نأب رعش  نیكسملا  رداقلا  دبعو   ، لافطأ ةعبرأ  عم  ناسللا  ةطیلس 
قوف نارخآ  نالفط  هل  راصو  اھب  جوزتف  ِرِیّنلاب  هتبقر  دیقي  نأ  هبجاو 

. ءاثرلا قحتسي  قولخم  هنإ   ، ةعبرألا
يلاملا هرثعتل  ءادوس  ةأرما  عیب  ديري  انھ  اًقیقر  ایطبق  نأ  عمسأ 



تناك اذإ  ام  ًالوأ  ىریل  رمألا  فسوي  خیشلا  ركنأ   ، ينبسانت دقو 
ضعب اھبرجأ  نأ  َّيلع  نأو  تیبلل  ةدیسك  ينبحت  اھسفن  ةأرملا 
اھئارشب فسوي  خیشلا  موقیس  ينتبحأو  اھتببحأ  اذإف   ، تقولا

نم سواسولا  ينتباصأ  يننأب  فرتعأ   . وھ همساب  يدوقنب 
بتار يواسي  مدقمك  اھرعس  ربتعأ  نأ  يف  تركف  اذكھو   ، عوضوملا
اذكھو  ، اھرعس ءاھتنا  دعب  عیبلا  ةقرو  قزمأو  ةثالث  وأ  نیماع 

" ساتلف  " ناك اذإ  ام  ًالوأ  ىرأ  نأ  َّيلع  نكل   . ةلداع ةقفصلا  نوكتس 
رعس ىلعأ  ىلع  لصحي  نأ  ديري  طقف  مأ  اھعیب  ديري  ةقیقح  يطبقلا 

. ةرھاقلا ىلإ  بھذأ  ىتح  رظتنأس  لاوحألا  لك  يف   ، ةلأسملا نم 
َربَتعُي روفلا  ىلع  ذإ  ةیبوروأ  ةمداخ  مادقتسا  نم  نسحأ  ءيش  يأ 

. اھتداعإ ةلحر  ةفلكت  رابتعاب  اھتمحر  تحت  ءرملا 
ةقطنم يف  تناك  يتلا  دیعلا  ةالصل  حابصلا  اذھ  ةركبم  تجرخ 
اوثدحأ ءاسنلاو  دالوألا  نكل   ، ظعي ناك  ىفطصم  نب  دمحم   ، نفادملا

اراح سقطلا  رقتسا   . ةبطخلا عمسأ  مل  يننإ  ىتح  انفلخ  ةجض 
فعضي ام  نأ  بيرغل  هنإ   . اًریثك نسحأ  انأو   ، ةریخألا مايألا  هذھ 

نبل نكل  تقولا  لك  ةلوسك  ادج  ةفیعض  تنك  ينيوقي ! سانلا 
فيارشلا جھبأ  امم  ةیئانثتسالا  ةنمِّسلا  نم  اًئیش  يناطعأ  ةقانلا 
سئابلا روعشلاب  اًدیعب  بھذت  ةراحلا  مايألا  تأدبو  فارشألا ." "

. نھولاو بعتلاب 
دوسألا ُهُمداخ  ىشخيو  ةرملاب  ماري  ام  ىلع  سیل  فيِرْجلَاب 

يف نكل  ىضرم  ةنیفسلا  ىلع  سانلا  نم  ديدع   . تومي نأ  ریغصلا 
الو َنملأتي  تاحیبق  ادج  زئاجع  طقف   ، دحاو ضيرم  دجوي  ال  رصقألا 
أدبت يتلا  نھاوكش  ىلإ  عامتسالا  ءانثتساب  نھل  لعفأ  اذام  فرعأ 

ةبذھملا ةملكلا  يھ  ةلجارلا " و" ركذلا  وھ  لجرلاو  ةلجار .."  اي  بـ"
يف اًفوفلم  اًقوحسم  اًزوجع  تیطعأ   ، ةيدیعصلا ةأرملا  ةبطاخمل 
ةلئاق ةیناث  ةرم  َّيلإ  تداع   ، ویفير يادرتسلا  ةفیحص  نم  ةصاصق 
ىلع ةرداق  نكت  مل  اھنأ  مغرو   ،" ايوق ناك  باجِحلا  هللا ! ءاش  ام  "
هتحم يذلا  لیلقلا  نكل  ةقرولاب  ةصاخلا  ةولحلا  ةباتكلا  لك  وحم 

! اًریثك نسحأ  اھلعج 



لاقملا عوضوم  ناك  اذام  كربخأ  نأ  عیطتسأ  ال  يننأل  ةفسآ  انأ 
! ذفانلا رثألا  اذھ  لك  هل  ناك  يذلا  ویفير  يادرتسلا  يف 

تقو يتأي  نأ  لبق  مانأ  نأ  َّيلع   ، ةبیبحلا يمأ  ءاقللا  ىلإ 
لبق ُتظقیتسا  دقل  ریبكلا - لافتحالا  هنإ   - مویلا راوز  لابقتسا 
يف ةلولیق  نم  يل  َّدب  مث ال  نمو  ةالصلا  دھاشأل  سمشلا  قورش 
ينوكت نأ  ىنمتأو  اًركبم  باطخلا  رفاسیس  ٍدغ  َحابص   . دراب ناكم 

. اھوحن وأ  مايأ  ةرشع  ذنم  هتلسرأ  يذلا  باطخلا  ِتلبقتسا 
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نودروچ فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ 
ويام 1866  10 رصقألا - 

.. بیبحلا كِیَلأ 

عبطلابو  . انھ يقیقحلا  فیصلا  أدبو  ةریبكلا " سمشلا   " ترقتسا
اذإ اًدیج  اًشیشقب  يتقان  يطعت  فوس   . ةیحان لك  نم  ُلَضَفأ  انأ 
دبك نم  لضفأ  هنإ   ، اھنبل ببسب  شھدم  لكشب  ُتْنِمَس  فیك  َتيأر 
لھس وھو  هب  رعشت  نأ  نود  ًانولاج  برشت  نأ  عیطتست   ، كمسلا

. ادج مضھلا 
يف باھذلل  هعم  نینثا  وأ  دحاولو  ىفطصمل  ةیبھدلا "  " ترعأ

لیحرلل دعتسأس  مویلا - نوكتس  يتلا   - ةدوعلا دنعو   ، انق ىلإ  لمع 
عتمأل طایمد  ىلإ  بھذأ  نأ  ينديري  رمع   . رھنلا لامش  لزنأو  اًضيأ 

. كلذ لعف  يف  ركفأو   ، ًالیلق يتدعم  ألمأو  يلقع 
ىفطصم ةلأسم  يف  قیقحتلل  ًابيرقت  نیعوبسأ  ذنم  انھ  فيِرْجلَاب 

دحأ لاق  اذكھ  ةعئار .." ةيزیلجنإلا  ةقيرطلا  هذھ  هللاو   " ،[83] تيریمو
يللا تبِج  ام  ةياغل  ينلأس  يزیلجنإلا  كیبلا  نأل   " فاضأو دوھشلا 
قولخم وھف  هعم  ناك  يذلا  كیب  ىفطصم  تببحأ   ،" ينطب يف 
جھتبأ  ، ةبیطلا رعاشملاب  ئلتممو  ادج  يكذو  ولح  بیط  بذھم 

". يشيوارد نم  اًدحاو   " هسفن نلعيو  بحلا  يل  ُّدَُري  هنأ  عامسل 
، ماعلا اذھ  ليربج  خیشلا  دلومب  ينركذ  شيواردلا  نع  ثيدحلا 



نم يل  سانلا  ضعب  ىتأ  ءاسملا  يف  نكل   ، مویلا تیسن  دق  تنك 
دیج ٍعار  اًضيأ  وھ  يذلا  خیشلا  محل  نم  اًضعب  لكآو  بھذأ  نأ  لجأ 

. ينیباحي وھف  ةعضاوتم  حور  اذو  اًریقف  ایلو  هنوكل  هنإ  نولوقي   . يل
لك نم  ركِّذلا  میقُأ  مث  زبخلاو  ةیخولملاو  موحللا  نم  ریثك  كانھ  ناك 
نم ةریبك  ةرئاد  نم  نوكتي  يذلا  ءاقللا  ءارقفلا ." عمج   " مث عون 
لك هجاوي  نارعاش  مھعمو  ضرألاب  نیقصتلم  نوسلجي  لاجرلا 
ةدعاق  ، ةبسانملا هذھ  يف  ةینيد  دئاصق  ناولتيو   ، رخآلا امھنم 
ةملكب يرعشلا  عطقملا  يھتني  نأ  يھ  ةرظانملا  وأ  ةارابملا 

، بوانتلاب اًرعش  دشني  ٌّلكو  نورمتسي  اذكھو  دحألا ."  " وأ دحاولا " "
ئداھ رخآلا   .. لاَمَجب ثدحتيو  يلاطيإ  لثم  ًابيرقت  قطني  صخش 
عطقم لك  ةياھن  يف   . ادج نالیمج  اعم  نانثالاو  ًالیمج  ًاتوص  هل  نكل 
قیھن لثم  ًانزحم  ناك   .. سروكلا نم  عون  لمعب  سانلا  موقي  يرعش 
داشنإو  ، ءودھب هب   اوماق  انلھأ   ، اًریثم ناك  وفدإ  لاجر  رْكِذ   . ریمحلا

يف ركسلا  يھ  دشنملا  ةینغأ   " ، اقح ادج  ًالیمج  ناك  دشنملا 
ركِّذلا ىھتنا  نیح  جرخي  وھو  لجر  لاق  اذكھ  رِیّكَّذلل .." تابرشلا 
ةركفلا لك  كل  بتكأس  ام  اًموي   . هتاماستبا عشتو  قرعلاب  ًالَّلبم 
ةنویموك  " لمعل ةلواحم  ةقیقحلا  يف  يھ  يتلا   ، ركِّذلل ةیساسألا 

ماقو يلاغلا " سورع   " تلصو بتكأ  امنیب   . تاومأ وأ  ءایحأ  ءایلوألل "
ءانیم يف  نفسلا  ةقيرط  ىلع  ليوطلا  اھعارش  فلب  يمقاط 

. لوتسيرب
اتلدلا نم  ضعبلاو  ةبونلا  نم  ضعبلا   ، ىرخأ ةرم  اًعم  يلاجر  داع 

. ةميدقلا يتعومجم  عم  ًالامش  لحرأ  فوسو 
امھنإ نالوقي   ، اًدبأ ىرخأ  ةمداخ  يل  نوكي  َّالأ  دمحأو  رمع  يندشان 
هنإو  ، اھنادعسي يتلا  ةدیسلا  امھيدلو  نآلا  اشابلا  لثم  ناشیعي 
ءاذح عم  رمألا  امنیب  فیظنلا  يئاذح  اعِّملي  نأ  امھرسیس 
تاعامج هاجت  نیيرصملا  مدخلا  روعش  نإ   . لیحتسم اريریماكلا " "

نم جيزم   ، ضیبلا مامأ  جونزلا  روعش  ًالیلق  هبشي  نییبوروألا 
نمو  ، يتحارل لیمج  لك  َالَعَف  نانثالا   . راقتحالاو فوخلاو  ةیھاركلا 
زوجع بـ" يسفن  لاقثإل  دیكأتلاب  نكمم  ببس  يدنع  سیل  مث 



دحاولا قبطلا   . ریبك ةفلكتلا  يف  قرافلاو   ، ةمداخ لكش  يف  رحبلا "
وھط امنیب   ، لوفلاو مھزبخ  نم  ةریبك  ةعتم  هل  يئاشع  نم 
فرتعأ  ، ادج اًریثك  فلكي  اھمدختست  يتلا  ذیبنلاو  ةریبلاو  ةمداخلا 
كلذكو رضحتملا " رصنعلا   " بایغب ادج  يسفن  ىلع  تففخ  يننأب 

. يمدخ ىلع  تففخ 
يف ةعكر  لیخت 450  ؟  طابقألل ةریبكلا  ةعمجلا  َكل  تحرش  لھ 
حوطت نم  برغأ  سیل  نكل  ةریثك  ةيداع  ریغ  ءایشأ  تيأر  ةسینكلا !

[84]. طابقألا
وأ ةتس  دعب  ىلع  ةميدقلا  ةسینكلا  ىلإ  رخآ  موي  يف  تبھذ 
ذنم تام  يذلا  سئابلا  زوجعلا  فقسألا  اونفد  ثیح  لایمأ  ةینامث 
نوفدم  Abu khom سویموخاب ىعدي  يحیسم  دیھش   ، عوبسأ
هداعأو ءارحصلا  يف  هات  نیح  ىفطصم  يبأل  رھظ  دقل   ، كانھ

ايز يدتريو  هداوج  ًابكار  ناك  ةبسانملا  كلت  يف   . تیبلا ىلإ  اًمیلس 
ءيش يأ  قرسي  نأ  عیطتسي  دحأ  الو  ماثل  هھجو  ىلعو  ضیبأ 
نمز ذنم  هسفن  نع  فشك  دقل   ، ةرذ زوك  ىتح  الو  هتربقم  برق 
جوزتي يطبق  يأ   .. مویلا ىتحو   ، جاجحلا يبأ  دافحأ  دحأ  ىلإ  دیعب 

يف ملسملا  كلذ  ةلئاع  ىلإ  رویطلا  نم  نیجوز  مدقي  رصقألا  يف 
[85] موخ وبأ  ىركذ 

نع فقوتأل  نآلا  بتكأو  مايأ  ةتس  وأ  ةسمخ  لالخ  رصقألا  كرتأس 
مھنإ  ، ياضرم عم  لعفأ  اذام  فرعأ  ال   . ةرھاقلا يف  تاباطخلا  لك 
نیثالث وأ  اًصخش  نيرشع  ىلإ  انایحأ  نولصيو  ًالیم  َنیعبرأ  نم  نوتأي 
تمنتغا  " ةیضاملا ةلیللا  نواعملا  عم  تیشعت   . يتیب جراخ  نوماني 

تناك ةزيزعلا  زوجعلا  ةدیسلا   ، ادج اًذيذل  ءاشعلا  ناكو  ةصرفلا "
َّيلإ تلسرأ  مث  نمو  يل  نسحألا  نكي  مل  ءاشعلا  نأل  ادج  ةظاتغم 

. اًولح هلعجتل  حابصلا  اذھ  ةوالقب 



-85-
نودروچ فود  سيروم  ىلإ 

وینوي 1866  22 ةرھاقلا - 
.. يبیبح سيروم 

يتياعر ىلع  رجأك  ٌلجر  اھايإ  يناطعأ  ةینامور  ةلمع  َكیلإ  لسرُأ 
دقل  . كتعاس ةلسلس  يف  اھعضتو  كبجعت  نأ  ىنمتأ   ، هل ةیبطلا 
دغولا اھيأ  يل  بتكت  ال  اذامل   . اھبقثي يطبقلا  يجرھاوجلا  ُتلعج 
تنأ َتنك  ول  ىنمتأ  ام  اًریثكو  يتیبھد  يف  شیعأ  نآلا  انأ  ؟  ریغصلا
ًابسانم ًاباطخ  كل  بتكأ  نأ  عیطتسأ  ال   . يعم رامحلا  بكرتل  انھ 

تاموسرلا عم  فيِرْجلَاب  رتسم  ىلإ  هذخأي  نأ  رظتني  رمع  نأل  نآلا 
مالسلا نسحأ  ينير  ىلإو  َكیلإ  رمع  لسري  امك   ، كیبأ لجأ  نم 

ىلإ ًابونج  بھذتل  ءاتشلا  يف  ِتأت  مل  كنأل  لمألا  ةبیخب  رعشيو 
، انفلخ ةنیفس  قرغأو  لینلا  لامش  هجتم  راصعإ  انمجاھ   . رصقألا
لمع يھتني  ىتح  راظتنالا  انیلع  ناكو  طقف  ةاسرملا  نحن  اندقف 
ضعب يف   . ةرواجملا ةيرقلا  يف  كمسلا  يدایص  لبق  نم  اِھلثم 
لاجرلا عفدي  نأ  تعدتسا  ةجردل  ةلحض  هایملا  تناك  نكامألا 

اًعم انحص  نتباكلاو  انأ   . رھنلا ىلإ  لزن  عیمجلاو  ةوقلاب  بكرملا 
ةریبك ةءاضإ  انھ  ماقت   . مامألا ىلإ  بكرملاب  عفدلا  ىلع  مھعجشن 
حرفلاب ُسانلا  َرمُأو  هل  ةفیلخ  رغصألا  هنبا  لعجیل  زھجي  اشابلا  نأل 

. اًریثك مھفلكي  فوس   .. ریبك ٍمُّربت  يف  هب  نوموقي  مھو  لافتحالاو 
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ِنتسوأ ةدیسلا  ىلإ 

ةرھاقلا قالوب -  نم  برقلاب 
ویلوي 1866  10

.. ةبیبحلا يمأ 

ضرم نود  ىضم  ينباصأ  يذلا  دربلا   ، ديدج نم  اًریثك  لضفأ  انأ 
ادج ةحاترم  ينكل  باصعألا  ةرتوتمو  ةفیعض  طقف  ينلعج   ، ديدش

لسغي ةراحبلا  نم  دحاوو  يسير  عم  قالوب  برق  ةیسار   ، انھ
دقل  . رصقألا يف  لعفي  ناك  امك  رمع  اھيوكي  يتلا  يسبالم  فظنيو 
نم نذخأي  انھ  لسغلاب  نمقي  يتاللا  ءاسنلا  نأ  راَّحبلا  دجو 
نم رثكأو  ةریغص  ءایشأ  لسغل  رشع  ينثا  ىلإ  تاكنرف  ةسمخ 
دمحأ سأر  رادأ  شاَّشح  دلو   . كلذب وھ  ماقف  بایثلا ..  ضعبل  كلذ 
ًابئات داع  دقل   ، ةبخاص ةایح  يف  اًرالود  قفنأو  نیمویل  برھ  يذلا 
هبایث ِةرداصمو  فاج  زبخ  ىلع  نكل  نیمس  لجع  ىلع  لصحي  ملو 

. ةديدجلا
مايأ ةثالث  تزجُح   ، رصقألا ترداغ  نیح  ةديدش  ةرارحلا  تناك 
ءانثأ لفطلاو  ةنیكسملا  ىرغصلا  فسوي  خیشلا  ةجوز  توم  ببسب 
نأو ةزانجلا  ةمیلو  نم  لكألاو  ءاقبلا  ىلإ  تررطضا  مث  نمو   ، ةدالولا
كلذ ریغ  تلعف  ولو  ةثلاثلا - ةلیللا  يف  نآرقلا  ةءارق   - ةمتاخلا رضحأ 
هناونع ادج  اًقئاش  اینيد  ًاباتك  يضاقلا  يناطعأ   . ًابیط نوكي  ال 

The Guide to fathful نینمؤملا " دشرم  .."
وذو ادج  ةدرفتم  ةنيزبو  ةلیمج  فورحب  باتك  روفراد ! يف  َِبتُك 

دمحمل بقل  ةئاملاو  ءایبنألا  ءامسأ  عیمج  يوتحي   ، عئار فالِغ 
اًدبأ ينع  هدعبأ  َّالأ  َّيلإ  بلط   . ةذيوعت وأ  يوق  باجِح "  " وھ كلذلو 
اًضيأ انأ   . لاملاب ىرتشُت  ال  بتكلا  هذھ  لثم   ، يعم اًمئاد  لظي  نأو 
ةيآ  ، ءانیملاب ایلطم  رمحألا  قیقعلا  نم  ادج  ًالیمج  ًاباجِح "  " تيرتشا

نیسمخو نیتئام  ىلإ  هخيرات  دوعيو  ةعورب  هیلع  ةروفحم  شرعلا 



ویسم موسر  كِیَلأ  ىلإ  فيِرْجلَاب  قيرط  نع  ُتلسرأ   . ةقباس ةنس 
يناطعأ ةیبھذ  ةلمع  سيروم  ىلإو  كنركلاو  رصقألل  ةببحملا  نيرب 

. رجأك زوجع  يودب  اھايإ 
انق ىلإ  رامحلا  بوكر  عطتسأ  مل  يننأ  ةجرد  ىلإ  اراح  وجلا  ناك 
ىلإ باھذلا  عطتسأ  مل  امك   ، ينوذخأیل كانھ  يئاقدصأ  ءاج  نیح 
فيوس ينب  يف   . لبق نم  هذھ  لثم  ةرارحب  رعشأ  مل  ؛  طویسأ

، كانھ رخآ  نواعمب  ةجوزتملا  انب  صاخلا  نواعملا  ةنبا  ىرأل  تبھذ 
جراخلا يف  ناك  تیبلا - لجر   - تیبلا دیس   . ةراس ةرايز  تناك 
ةلیمج ةدیس   ، ةلئاعلا نم  ةدحاوك  هتجوزو  همأ  ينتلبقتساو 
لفطو ةسماخلا  يف  ًالیلق  ةلیحن  ةبحاش  ةاتف  نولیمج ! لافطأو 
ةفایضلا مرك   . هرمع نم  ىلوألا  ةنسلا  يف  لفطو  ةعبارلا  يف  يوق 

تنبلا تبلط   ، ادج اًرثؤم  ناك  ةریغصلا  تانئاكلا  هذھ  نم  قیمعلا 
ترادو يمامأ  تفقو  مث  اھنیتاسف  نسحأ  يدترت  نأ  ةریغصلا 

كل لمعأ  لھ   " تقو لك  يف  لأست  تراصو  سامحو  ةيدجب 
اھتدجو اھدج  نع  ةلئسأ  مث  ؟"،  ةوھق ِكیلإرضحأ  لھ  ".. " ؟ تابرش
هیبعك ىلع  دلولا  سلجي  امنیب   ، حاتفلا دبعو  دیمحلا  دبع  نعو 
موي هنأ  يل  دكؤيو  ةیلوفطلا  هتغلب  يتلئاع  نع  ينلأسيو  يمامأ 
امھوبأ ءاج   . مھعم مانأ  نأو  مايأ  ةثالث  ىقبأ  نأ  ينديريو  هل  لیمج 

نأ دعب   . شرق فصن  يأ  ةضف " ةرشع   " امھنم دحاو  لك  ىطعأو 
". يتلحر يف  اھقفنأل   " يليدنم نم  نكر  يف  اھاعضو  ارواشت 

تاسوبلم اھلكف  يئاذحو  يزافقو  يتعبقب  ةریغصلا  ةاتفلا  تمتھا 
لوضفلا نم  ىوقأ  ناك  بدألا  نكل   ، اھیلإ ةبسنلاب  اًدج  ةبيرغ 

ناكو يلاتلا  مویلا  يف  مھعم  يروطف  تلوانت   . ةریغصلا ءایشألاب 
ةشویع ةریغصلا  يتقيدصل  اًسورع  تذخأ  تنك   . اًریثك ماعطلا 
امھتقو اَسِّركي  ىتح  ًابناج  اھاعضو   ، دمحمل ركسلا  نم  اًعطقو 

. ماحتقالا وأ  ضارعتسالا  نم  عون  يأ  نودو  ءودھب  كلذ  لكو   ، بيرغلل
لك  . ماستبالاب اًئلتمم  ناكو  مركلا  ةزيرغ  كلتمي  هنأ  ادب  لفطلا  ىتح 
يتلا رصقألا  يف  امھتدج   .. زوجعلا ةدیسلا  ریخ  نم  اًئیش  ناك  كلذ 

دبع لسغ  نإ  ةرم  تلق  ينأل  اھسفنب  يسبالم  لسغت  نأ  تدارأ 



فیضلل تامدخ " لامعأب   " موقت نأ  هنأ  ركذت   . ئیس دوسألا  دمحم 
. اًدبأ ءاردزا  لحم  اًرمأ  سیلو  رورسلاو  فرشلا  ىلإ  وعدي  ٌرمأ  َوُھل  انھ 

نسحأ وھطأس   " نھنم ةأرملا  لوقتو   ، كلجأ نم  َنوھطي  تادیسلا 
، اذھ لبقت  ىلع  ناسنإلا  نوربجي  مھنأ  ئیسلا   ،" كل يدنع  ام 
نع تلأس  ةریغصلا  ةشویع   . اذكھ ناسنإلا  نومِخْتُي  مھنأ  أوسألا 
نإ ةریغصلا  تنبلل  يلوق  يكیل ! مھظفحي  انبر   " تلاقو يلافطأ 
تاونس لالخ  هنأ  دمحم  نلعأ  امیف   ،" دیعب نم  اھبحنب  انأو  دمحم 

- جاوزلا ىلع  اًرداق  يأ   - اًغلاب وأ  لَالب "  " حبصي نیح  لضفب هللا  ةلیلق 
" - يدنفألا  " نألو براقلا  ىلإ  تدع  نیح   . يعم شیعيو  اھجوزتیس 
لجرلا  - رحلا يف  يعم  جرخي  هكرتأ  مل  وبرلاب  اًضيرم  ناك  جوزلا -

وأ هبراق  وأ  هلزنمل  هتدوع  يف  مرتحملا  هفیض  بحصي  بدؤملا 
تعضوو  ، يدنفألا رامح  انبكرو  ریغصلا  دلولا  عوطت  اذكھو  هتمیخ -

اًدیعس ناك   ، يمامأ جرسلا  ةبدح  ىلع  يذلا  دمحم  لوح  َّيقاس 
هترسأ دبع  ءاج  ىتح  بعلو  هاجتا  لك  يف  ىرجو  اًعبط  براقلاب 
اًدیعس اًموي  نالفطلا  ناذھ  ينحنم  دقل   ، انرحبأو تیبلا  ىلإ  هذخأو 

. فیطللا يسامحلا  امھتفایض  مركب 

.. ویلوي نم  رشع  عبارلا 
لامعأب بقع  ىلع  اًسأر  بكرملا  َبلقنا  باطخلا  اذھ  تبتك  ذنم 
لضفأ عضو  يف  انأ   ، بتكأل ناكم  ىتح  دجوي  الو  ِدّجَنملاو  راجنلا 
بائتكالا زواجتأو  نسحأ  انأ  كلذ  مغر   . حابص لك  لعسأ  تلز  ام  نكل 

. بتكأ نأ  ةلوجخو  ةرداق  ریغ  ينأب  رعشأ  ينلعجي  يذلا  يبصعلا 
وذ  ، يطبق هفصنو  ينايریس  هفصن  يحیسملا -  - باشلا يراجن 
موي لمعي  ال  هنإ   . كل نتمم  وھو  ةرھاقلا  نم  اًضيأو  ةینانوي  تاداع 
ًايدترم ليوط  دوسأ  رامح  رھظ  ىلع  يتأي  كلذ  نم  ًالدبو   ، دحألا
انبھذ اذكھو   ، نَْیِبكار ٍةھزن  يف  يعم  جرخيو  ينروزیل  ةقینأ  سبالم 

نع ثحبنل  بنيز " ةدیسلا  يتس   " عماج ىلإ  رمعو  وھو  انأ 
. رصقألا يف  هتفرع  يذلا  يشاب  میكحلا   .. يكبُّسلا كیب  ىفطصم 
ذإ يل  هددح  لاقب  لحم  يف  هنع  ثحبأ  نأب  عماجلا  سراح  ينربخأ 



نیح  ، ءاسم لك  هدنع  سلجيو  صاخلا  هقيدص  لحملا  بحاص 
لثم لحملا   ، لفسأ ىلإ  قلغم  رارجلا  لحملا  باب  اندجو  انبھذ 

، هحتف دنع  اھُعفرو  هقالغإ  دنع  هتباوب -  - هبناج ءاخرإ  متي  قودنصلا 
لفح يف  باشلا  لاقبلا  ناك   ، ابوروأ يف  يفاكسإلا  كشك  لثم 
قاقز يف  هتیب  ىلإ  تبھذ  ؛  اًضيرم ناك  كیب  ىفطصمو  هجاوزل 
تدجوو ميرحلا  نیب  نونوكي  نمم  ریغص  ٌّيِصَخ  هیلع  ينلدو 

عمو هعم  اراس  ًءاسم  تیضمأ  ينكل  ادج  اًسئاب  ميدقلا  يقيدص 
نم هتنباو   - اھب جوزت  يتلا  ةیچروچلا  ةيراجلاو   ، ةریغصلا هتجوز 
ةرشع ةعبارلا  يف  وھو  اھب  جوزت  يتلا  ةجوزلاو  ةقباسلا - هتجوز 
يتلا اشاب  لیعامسإ  مأ  اشاب  ةدلاولل  ةجرھملا  ةمزقلاو  هرمع  نم 
تكحض  . ةحیبقلا ادج  ةزوجعلا  يھ   .. اھل فوقولاب  اھبلق  تبسك 
ودبتو ةیسكرش  تناك   ، كلذ ُزوجعلا  ُةمزقلا  تبحأ  نكل  ءاسنلا  ةیقب 

، ةقداصو ةلیلو  ةلیل  فلأ  يلایل  ةیقیقح  يھ  فیك  نآلا  ىرت   . ةرھام
ددرت يأ  نود  نيراجنلاو  نیلاقبلا  عم  رابكلا  تاوكبلا  سلجي  فیكو 

عمتجملا لعجي  ام  اذھ  اَرَُمألا ! سانلل  مھنم  ةرضحتم  ةلماعم  يف 
. نییبوروألا مظعم  ىلإ  ةبسنلاب  همھف  نكمي  الو  ًالیحتسم  يبرعلا 
، سلجي نأ  اًداتعم  َناك  ِلیللا  يفو   ، ٍدِشْنُمل اًنبا  ناك  يِراََّجن  ُّيبص 

يناغأ رثكأ  انل  ينغي  ريدتسملا  ءيربلا  هھجوو  ِّيلوفطلا  ِِهتوصبو 
ماكحإب ينغيو  ًابيرقت  هرمع  نم  ةنماثلا  يف  هنإ   ، قیمعلا بحلا 
ةینغأ نع  هتلأس  ىتح   ، هھجو ىلع  ریبعت  الب  نكل  عئار  ٍمُّكحتو 
رمقلا اھيأ  كیلإ  يقوش  نم  مونلا  عیطتسأ  بـ"ال  أدبت  ةسدقم 
هئادأ يف  ُءفدلاو  ُنجشلا  َبرض  روفلا  ىلعو  يبنلا ")  ) لمتكملا

. هرعاشم ترھظو 
يبصلا  ، هكلمي اًریغص  َدوسأ  ایبص  يتیلوؤسم  يف  فيِرْجلَاب  كرت 

، اغأ ىفطصم  عم  ادج  اًضيرم  فيِرْجلَاب  هكرت  ثیح  رصقألا  يف  نآلا 
لثم ُدبي  مل  هنكل  رشبلا " موحل  لكآ   " ناین ناین  هنأب  يبصلا  ينربخأ 
ىفاعت  ، ةصرف لوأ  يف  َّيلإ  هلسري  نأ  ىفطصم  ىلإ  تلسرأ   ، لوُغ
اذھو ةمداخ  نود  اًدیج  يلامعأب  تمقو  ىَّمحلا  نم  اًمامت  دمحأ 
داعو  ، ادج ریبك  ةفلكتلا  يف  قرافلا  ؛  اذكھ لظأ  نأ  نكمي  هنأ  ينعي 



رمع  .. قلق الو  تارورض  الو  رجض  ، ال  ديدج نم  ربكأ  ءودھلاو  مالسلا 
ىلع اًماَّمح  ديرأ  ال  انأو  لضفأ  اھلسغي  راحبلاو  ًایضار  يبایث  يوكي 

، ىرخأ ةرم  بيرجتلا  نم  لضفأ  ةعساو  ةرتس  يدترا  ، وحن يأ 
نوكي نیح  ادج  ٌجعزم  دماجلا  لقعلا  وذ  ملعتملا  ریغ  يبوروألا 
ةمئاقلا ةيوبألا  ةقالعلا  عون  ؛  نییقرشلل ةیلئاعلا  ةایحلا  يف  اًرصنع 
هنوبحي يذلا  دیسلل  مدخلا  نم  ةیلیجبتلا  ةقيرطلاو  ةعاطلا  ىلع 

دنع كلذ  تدجو  اذإ   ، يسنرفلل رثكأو  يزیلجنإلا  مداخلل  ٌةضیغب 
دبعلا  ، ردان اذھ  عبطلاب  نكل  اھذخآ  فوس  ةیشبح  وأ  ةيرصم  ةأرما 
يتلا ةيرھاقلا  ةأرملا  الو  ُةحالفلا  الو  ٍءيش  َلعف  عیطتسي  ماخلا ال 
ديرأ انأف ال  مامتھالاو  ةيانعلا  ىلإ  ةبسنلاب   . دیعصلا يف  توملا  ىرت 
يف ریفوتلاب  جھتبيو  رورسو  رخفب  ءيش  لك  لمعب  رمع  موقي  ؛  اًئیش
َماعطإ عیطتسي  ناسنإلا   . خلإ  .. محللاو ةریبلاو  ذیبنلا  ىلع  فرصلا 

. دحاو يبوروأ  ماعطإل  هقفني  امب  اًدیج  نیيرصملا  نم  ٍةینامث  وأ  ٍةتس 
قبط يمامأ  عضوي  ناك   .. ناَِدّجنمو ُهُّیبصو  راَّجنلا  انھ  ناك  امنیب 

وأ جاجد  هعمو   ، محللا نم  لطر  عم  ةوھطملا  تاوارضخلا  نم  فیطل 
عم لاجرلا  لكل  عضوي  ناك  رَضُخلاب  محللا   . يدحو يلو   ، مامح
، هایم ةلُقو  صخش  لكل  اًشرق - امھنم  لك  يواسي   - نيریبك نیفیغر 

خیطب راطفإلا  يف   . حایتراب نادلوو  لاجر  ةعبرأ  ىشعتي  دمحلاو  
نیيرصملا عم  لماعتأو   . عیمجلل ةوھقلا  نم  بوكو  زبخلا  نم  عطقو 
نورقتحي  ، اذكھ شیعي  نأ  يبوروأ  يأ  عیطتسي  ال  عبطلاب   ، مركب

ىري نیح  زتھي  يرصملا ال  مداخلا  امنیب  كلذ  نولعفي  الو  نیيرصملا 
ریغ هاري  يذلا  فلكملا  فرتلا  عاونأ  لك  ىلع  لصحي  يبوروألا 

. يرورض
سیل ناطلس  هنأك  رعشي  هنإ  لوقيو   ، اًعئار ودبي  نآلا  رمع  هلعفي  ام 

. يریغ هُّرَُسي  نم  هدنع 

.. ویلوي نم  رشع  سماخلا 
تبلط  ، ٍتاياكح َایَكَحو  اسلجو  نیقيدصك  ناَِدّجَنُملا  ينراز  سمأ 
يف هعضیل  هبیج  نم  ركسلا  جارخإب  امھدحأ  ماقف  ًةوھق  امھل 



َفقوأ كمس  دایص  نع  ةياكحلا   . يبلق نم  ينكحضأ  ام   .. بوكلا
نم نینثا  ةصق  هل  ىكح   ، ریصق ثيدح  لجأ  نم  ًابيرق  هبراق 
رصع يف  ناشیعي  اناك   ، ملسم رخآلاو  يدوھي  امھدحأ  نيدایصلا 

يدوھیلا فذق  نیح  مالسلاو -! ةالصلا  لضفأ  هیلع   - لوسرلا
.. ةرم لك  يف  اًكمس  ًةءولمم  اھُعفري  ناكو  ِدوھیلا  َّيبن  ىدان  هتكبش 
لك يفو  ةكبشلا  عفري  ناكو  هیلإ  لھتباو  دمحم  ُهَّیبن  ىَدان  ملسملا 
تنأ  .. لجر اي  ْبَھذا   " يدوھیلا لاق  ىتح   .. ةراجحلا َّالإ  دجي  ال  ةرم 
َِكتراجح َفصن  َذُخآ  ىتح  ُّرمتسأ  لھ   ، ظحلا ءوس  انل  بلجت 

انیبن ىلإ  ملسملا  بھذف  اذكھ .." سیل  يكمس ! َفصن  ََكیِطعأو 
اھنكل يتكبشب  ُتیقلأ  نیح  َكَمسا  ُتركذ  دقل   . رُظنا  " لاقو دمحم 
يبنلا هل  لاق  ؟ .." كلذ ثدح  فیك  رشقلاو ! ةراجحلاب  طقف  تجرخ 
رعسب كمسلا  عیب  يف  ركفتو  هلخاد  يف  ُدوسأ  كبلق  نأل   " كرابملا
ُضیبأ يدوھیلا  بلق  امنیب   ، سانلا ىلع  نازیملا  يف  لاتحتو   ، ملاظ
ىنمتأ كل ." عمتسي  ملو  هل  عمتسا هللا  كلذلو   ، سانلا مامأو  َكَمامأ 

نع ةلیمج  ٌصصق  اًضيأ  َّيدل   ، قالخألا هذھب  انودایص  نادزي  نأ 
ينثدحو يتنیفس  عاق  صحفي  ءاج  يذلا  ةرھاقلاب  نیصاوغلا  سیئر 

ٌضرأ ثیح  لینلا  ءام  َلفسأ  ِهِّدج  طوقس  نع  ةليوط  ةياكحب  اًسماھ 
ُهَوطعأ  .. كامسألا مھل  داطصتل  حیسامتلا  نوبري  سان  اھیف  شیعي 

اًدبأ َدوعي  َّالأ  هل  اولاقو  كامسألا  رشقب  اًءولمم  شامقلا  نم  اًسیك 
ىلإرشقلا لوحت  تیبلا  ىلإ  لصو  نیحو   .. مھنع دحأل  ثدحتي  الو 

نع انھ  ةجاحلا  ةياكح  تناك  اھنیب  ةعور  رثكألا  ةياكحلا  نكل   . دوقن
ىلع ةلس  يف  َزوجعلا  اَھَّمأ  ًةلماح  رمع  مأ  ةلحرو   ، ةصاخلا اھتایح 
ریغصلا رمع  بحست  يھو  ةيردنكسإلا  ىلإ  طایمد  نم  اھسأر 

. ةلھذم انھ  ءاسنلا  ةقاط  نإ   .. اھدیب اھتقو 
قبسي يذلا  لسارملا   - ریشبلا يتأيو  ةعرسب  عفترت  لینلا  هایم 

، ةغایصلا مھفتل  ىرشبلا  نم  ریشبلاو   ،- تاباطخلاب يتأيو  جاحلا 
ىلإ بھذأس   . ترِسُك ةریثك  بولقو  مویلا  ترانأ  ةریثك  بولق 
مداقلا ةعمجلا  موي   . جاَّجُحلا لوصو  ىرأو  لَمْحَملا  لباقأل  ةیسابعلا 

اًریثك اھلیمُأ  لقألا  ىلع  وأ   .. هایملا نم  يتیبھد  َجِرخُأ  نأ  َّيلع 



ِبكرم َِسّير  ُتجلاع  دقل   ، ةيردنكسإلا يف  اھنم  بیصأ  ام  حالصإل 
ِسّيرلاف مث  نمو   ، كلذ َسني  ملو  ايراتنسودلا  نم  اینملا  يف  اشابلا 
ينُریعُیسو اشابلا  بكرم  رھظ  ىلع  اًدیج  ًاناكم  ينیطعیس  ضوع 

. تامزألا ففختو  ةفلكتلا  نم  اًریثك  رفوتس  يتلا  عفاورلاو  لابحلا 
وأ ةعبرأل  ةدیبز  ةلئاع  بكرم  ىلإ  ءایشألا  لكو  يسفن  لقنأس 

. ماحللا لامعأ  عباتأل  ًابيرق  ىقبأو  مايأ  ةسمخ 
نإ كل  لوقأ  نأ  عیطتسأ  نكل   ، كلذ يف  كش  .. ال  ةلمم يریب  سِم 
نم لیلقب  اًریثك  ُتجھتبا   . نآلا يل  المم  ودبي  بتكلا  نم  ًالیلق 

يلزھلا حرسملا  نم  عونلا  اذھ  ؛  اھیف بغرأ  نِدِيإ ال  سِم   ، ةمواقملا
شياعتم صخشل  ٍربعم  ُریغ  ٌرجضم   .. بيرغ ٍدلب  تاداع  رھظُي  يذلا 

انھ هلوانت  نكمي  ًةقیقح  كِحضُي  امم  ریثك  كانھ   . هنم ٍبيرق  ٍدلب  عم 
باتك أرقأ  نأ  ادج  ىنمتأ   ، ندنل لھأل  طقف  كحضم  عونلا  اذھ  نكل 

.Baker,s Book رَكاب  
يل هلسرأ  يذلا   [86] رداقلا دبع  ریمألا  باتكب  ادج  ةرورسم  انأ 
َةعبطلا فسوي  َخیشلا  َيدھُأ  نأ  ىلإ  ةقوشتمو  Dozon نوزود
ریمألل يتلا  ةطلسلا  هذھ  لثمب  ناموعدم  انیلك  نأ  َهيُِرأل  َةیلصألا 

ریثم طیلخ  باتكلا  ناميإلل .  ةیقیقحلا  ةدحولل  انمھف  يف  میظعلا  
بتكأس  .. امامت برعلا  ّلثمي  قيدصتلا  ةلھسو  ةدیجلا  يناعملا  نم 
نوكتسو رصم  يف  ةعئاشلا  تادقتعملا  نع  ىنعملا  اذھب  ةقرو 

تاعوضوملاو فحصلا  يف  ىرأ  ةرملاب   ، ةقئاش دقتعأ  امبسح 
ادج ةلئاھلا  دادعألا  ببسب   ، ةيدمحم ةرماؤم  نع  ةلَّیختم  تانیمخت 

. ةكم ىلإ  ناكم  لك  نم  يضاملا  ماعلا  جاَّجُحلا  نم 
- جحلا موي  كلذل  وھو   - میھاربإ ةیحضت  موي  ءاج  يضاملا  ماعلا  يف 
اذھ ثدحي  نیحو   ، ةعمج موي  ناكو  تافرع  لبج  ىلع  فوقولاو 
موي جح  نأ  ةماعلا  روصتل  اًقفَو  ةریبك  ٌدوشح  اًمئاد  كانھ  نوكي 
هب َتمق  تنك  ول  امك  لقألا  ىلع  وأ   ، جحلا نم  تارم  عبسب  ةعمجلا 
نأ قيرطلا  يف  لوستم  يأل  نكمي  هنألو   ، رمعلا يف  تارم  عبس 

سانلا عنصي  لقع  الب  فیك  ةركف  كلذ  كیطعیسف   .. لجرل كلذ  لوقي 
نم لیلق  ىلع  لوصحلا  لجأ  نم  ءيش  لك  نع  ةدیعب  تايرظن 



. لدعلا
شيواردلا ةمیخ  يف  ًاناكم  ذخآ  نأ  َّيلع   ،" يبنلا دلوم   " َّلح دقل 

". ةسودلا  " ىرأل ةمخضلا 
ةسعتلا ءادوسلا  ةریغصلا  هایشلا  حبذنس   ، ةعرسب عفتري  لینلا 

ىلع ةنيزح  انأ   ، لیللا يف  لفح  كانھ  نوكیسو   ، لانقلا حاتتفا  موي 
فورخلا قنع  ىلع  ةلیل  لك  ماني  يذلا  ریغصلا  ضیبألا  ِّطق  يِ

ةيدھ ناك  دقل  ةیبرعلا .- يھ  ِسب   - يسوب  .. اًریثك هبحيو  ةیفوصلا 
رثكأو ادج  طیشنو  ادج  ٌحرم  طق  وھو  رصقألا  يف  يطبق  دلو  نم 
نوبعلي فورخلاو  دمحأو  وھ   . ةیبوروألا ططقلا  نم  ةنورمو  ةقاشر 
يزیلجنإ متخ  ىلعًةمالع  هبلق  رمع  شقن   ، بخص يف  نوحرميو 
نوِعّقَوي فرعت  امك  انھ   ، همسا هیلع  َشقنیل  يواضیب  رجحب  ٍطاحم 

. بعصلا لمعلا  هجاوتل  ًابلص  نوكت  نأ  دب  ، ال  ملقلاب متخلاب ال  قرولا 
ينلصو  ، يھتني ال  يذلا  باطخلا  اذھ  يھنأ  نأ  بجي   .. اًنسح

ام ٍصخش  تخأ  نبا  يل  هرضحأ   ، اشابلا ةقيدح  نم  درو  هیكوب 
درولاب ةطاحم  يزمرقلا  درولا  نم  ةریبك  ةرئاد   ، نایصخلا ریبكل  ٍمداخ 
ةرھز نم  دقع  اھنم  ٍّلك  لوح  نادیعلا  ةليوط  رضخألاو  ضیبألا 

نویناتسبلا  ، ءاضیب قاروأ  تاذ  ةریبك  ةرھزك  اھنم  جرخيو   ، كسملا
. تایسنرفلا روھزلا  تاعئاب  ىلع  نوقوفتي  برعلا 



-87-
نودروچ فود  ردنسكلأ  ریسلا  ىلإ 

ویلوي 1866  17 ةرھاقلا - 
.. بیبحلا كِیَلأ 

تابثبو اًدیج  لمعي  سيرلا  ؛  ةیلزنملا يتایح  يف  ةحاترم  نآلا  انأ 
.. للك الب  لمعي  عبطلاب  رمع   ، شحوتم رشب  موحل  ُلكآ  هنأكو  ةيانعو 

ظفاحي ماع  لكشبو   ، يوكي  ، فظني  ، وھطي  ، قوسلا ىلإ  بھذي 
نع عمسي  نأ  ديري  ال  هنكل   ، لیمج ماظن  يف  ءيش  لك  ىلع 

! ةشھد .. ال  عون يأ  نم  ٍةمداخ 
عیطتسي هنإ  لوقيو   ، ةنیفسلا عاق  ََنياعو  ءاج  زوجعلا  سيرلا 

اذإ اًمیظع  اظح  نوكیس   ، ىرنس  .. هایملا نم  اھجارخإ  نود  اھحالصإ 
لاجرلا نم  نيرحبملا  لكف  رھنلا  ةبیبط  ينألو   ، كلذ عاطتسا 

. رضحتب يتلماعمب  ءادعس 
يف تياھنرھف  ةجرد  نآلا 98  ةرارحلا   ، ُّرَحألا وھ  فیصلا  اذھ 
ُترصو تبھذ  ءاقرزلا  ينیطایش  نكل   ، ریبك بعتب  رعشأ   ، ةنیباكلا
فحصلل ةقاتشم  ينإ  ابوروأ ! يف  ةسئاب  برح  يأ   . اًمامت ریخب 
َضاقتي ملو  سالفإلا  نم  برتقي  اشابلا   .. يلام سؤب  انھ   ، ةمداقلا

ايرھش اًشرق  نوتسلا  ىتح   ، ةثالثلا روھشلا  هذھ  َلالخ  ًةیموي  دحأ 
دھع ذنم  زئاجعلا  دیبعلا  ءاسنلل  ةحنم  تناك  يتلا  تانلش - عبس  -

. تفقوت دق  يلع  دمحم 
: سطسغأ نم  عبارلا 

ال  ، خفننو ثھلن  نحن   .. فیخم هیف  ءيش  كانھو  ٍقاب  ُّرَحلا 
رصم ببسب  ًةبعتم  ينْوَكب  فيِرْجلَاب  هینعي  امیف  ركفأ  نأ  عیطتسأ 

فعضلاب رعشأ  طقف   ، ةحاترمو ادج  ةدیعس  انأ   . ةریقفلا زوجعلا 
لوقي امك  مَحَولا "  " لثم ءيشو   ، ماعلا اذھ  كعوتلاو  يفاضإلا 

اھنإ 110 ؛  ةلوسك اًضيأ  ةرارحلا  ينتلعج   ، لماوحلا نع  نويرصملا 
. لیللا يف  ةنیباكلا و96  يف 



َّمث نمو  بیھم  دھشم  هنإ   ، ةعئارلا ةسودلا " و" يبنلا  دلوم  تيأر 
[87]. ينيدلا سامحلاب  ىراكس  سانلا  نم  ریثك 

يئاقدصأ ينلسرأ  ثیح  يكرتلا  كلمرحلا  ىلإ  اًضيأ  ُتبھذ 
.. نوتبماھ ةعاق  يف  ياش  لفح  لثم  طبضلاب  هنإ   ، شيواردلا

ثاثألاو سبالملاب  نكل   ، تادیسك سیل   ، تاقینأ ءاسنلا 
ریغ باتكلا  يف  ةفوصوملا  لثم  ةعطق  دجوت  الو   ، تارھوجملاو
لثم فیطلو  ادج  فیظن  ءيش  ال  . Mrs Lott تول مادمل  يداعلا 
اھعباط اھل  هصوُخُشو  فیظن  يناملأ  ثاثألا   ، يكرتلا كلمرحلا 
تلاق ةولح  ةدیس  نزحلاو ! للملاب  نرعشي  مك   .. هوأ  .. نكل صاخلا  
مھكرتأ الو  ةرم  ةئام  تومأ  نأ  لضفأ  لافطأو  جوز  ّيدل  ناك  اذإ   " يل
عراوشلا يف  يشملاب  يتأرج  ىلع  ينتدسح  ىرخأ   ،" ةعاس

. عیطتست نلو  ُّطق  اھرت  مل  اھنإ   ، ةسودلا ةدھاشمو 
جیلخلا عطق  ىریل   ، ةلیللا يضقيو  هیینجالوأ  انھ  ىشعتیس  اًدغ 
ةرھاقلا ىلإ  رحبن  فوس   . نینثالا حابص  يف  لینلا " سورع  و"

دعب  ، لفحلا ىلإ  اَنَھ "  " ةَّجاحلا يتأتس  اًضيأ   ، ءاسملا يف  ةميدقلا 
اذإ  . هتنایصب لامعلا  موقيو  هجراخ  براقلا  ذخأنس  لینلا  عافترا 
توریب يف  رھشل  ةلحر  يف  ركفأس  ةطرفملا  ةرارحلا  ترمتسا 
ةمیخلاو رفسلا  تاودأ  لك  هعمو  كانھ  يلع  جاحلا   . يسفن شعنأل 

وجلا راص  اذإ   ، ةداجسو ماَّمحلا  ضوحو  رمع  ذخأ  طقف  ديرأ  مث  نمو 
يف يھ  امم  رثكأ  انھ  ةیساق  ةرارحلا   . يتنیفس يف  ىقبأس  اًدراب 

ناطلسلا بئان   . اًمامت ةفاج  تسیل  اھنإ   ، نیماع ذنم  رصقألا 
" ةنیتناركلا ماعلا بـ" اذھ  ءاسؤبلا  جاجحلا  بعريو   ، اریلوكلا ىشخي 

قورش لبق  ةرھاقلا  ىلإ  لمحملا  بيرھت  مت   . اھنم ةدئاف  ال  يتلا 
نیلفتحملاو نیعباتملا  لكو  ةداتعملا  ةعاسلا  يف  سیلو  سمشلا 

. ةریبكلا ةناھإلاب  اورعش  نیبیطلا  نیملسملا  لكو   ، ةبیخلاب اورعش 
، ةعرسب ترشتنا  دوھیلا  ىتح  وأ  نییحیسملا  داعأ  اشابلا  نأ  ةركف 

هدالوأ نم  اًریثك  عنمي  يذلا  ديدجلا  نامرفلا   . ناكم لك  يف  اھتعمس 
ةبقاعمل نوناقك  صلخُملا  ملسملا  دنع  لوبقم  عبطلاب  مكحلا  نم 

 . انل ةمكاحلا  ةلئاعلا  يف  تاجوزلا  ددعت 
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سطسغأ 1866  20 قالوب -  نم  برقلاب 
.. بیبحلا كِیَلأ 

نم تداز  عبطلاب  يتلا  ءارفصلا "  " نم داح  موجھب  ُتبِصُأ  تبتك  ذنم 
ادج ةسئاب  تنك  ينكل  ينم  أوسأو  اھب  بیصأ  دحاو  لك   . يلاعس
نیح  ،" ضرملا هنكل  ِتنأ  سیل  هنإ   " رمع لاق   ، يلكش نم  ىلجخو 
ةئیلم تلز  ام   ، ادج يقیقح  اذھ  ناكو  ءيش  لك  يف  ئطخُأ  ينآر 

. يبكرمل ثدحي  امم  ةءاتسم  نیتورلا - نع  اًدیعب   - اًضيأ  ، روثبلاب
سورع لـ" میظعلا  دھشملا  ىرأل  جیلخلا " عطق   " ىلإ تبھذ 
ةلئاع براق  تكرتو  انعرسأ  ةدوعلا  يفو   ، ببحم دھشم  لینلا .."

نم ًابرخ  ُهَعاق  اندجوو  يبراق  انبذجو   ، يئایشأ لك  هب  ةدیبز 
باشخألا راجت  نیب  انھ  انأ  مث  نمو  ةرخؤملا  ىلإ  ةمدقملا 

هنإ يِسّير  لاق   . بكرملا عاق  ءانب  دیعنل  عفني  ءيش  لكو  ریشانملاو 
يف دحاولا  عیطتسي  اذام   " نكل  ،" تقولا لوط  هسأر  ىلع  اھلمح  "
شغي امدنع   " ؟ سور نزخم  نیمأ  لثم  ةجاوخ  ةملك  ةھجاوم 
ىرتشا ىلإ هللا.  ءوجللا  الإ  ءيش  ىقبي  ضعبلا ال  مھضعب  زیلجنإلا 
نيدیج لامعلا  ادبو  سيرلا  هعمو  لمعلا  بقارو  بشخلا  رمع 
بتكي بتاك  َّيدلو  مویب  اًموي  عفدأ  تنك   ، زیحت الب  نولماعتيو 

نأ ركفأس  اھینج  نیسمخو  ةئام  تفلكت  اذإ   ، ةیلاملا تاباسحلا 
نأ قبسي  مل   ، اھديدجت بجي  ةرذ  لك  نأل  تازجعملا  لعف  رمع 
دوعأ نل  لالشلا  ىلإ  تدعص  اذإ   ، ًایفاط اًئیش  ُدِسفُي  اًئیش  تيأر 

. ليوط تقو  ذنم  قرغن  مل  اننأ  ةزجعم  اھنإ   .. اًدبأ ةیح 
نیمس هنإ   ، ةدیج ةلاحب  راصو  ایفشم  فيِرْجلَاب  يبص  كوربم  لصو 

، ةرملاب ایبغ  سیلو  يھتنت  ال  ةباعد  حور  هيدلو  قرخأ  عاجشو 
ةلیلعلا مئاسنلا  دیعیف  يقیقح  رشب  موحل  لكآ  يجنزك  كحضيو 

نیح  . هعمسأ نیح  يمامأ  حلاصلا  ءاجرلا  سأرل  رْمُحلا  لابجلاو 



لھ  .. بیط  " لأسي مث  طاشنب  هلعفي  ءيش  يأ  َلعف  هیلإ  بلطأ 
لثم  " رمع هنع  لوقي  امكو   ، فرصني معن "  " تلق اذإو  ؟"،  دیج اذھ 
يذلا دمحأ   . ًایضار هقھقي  كوربمو   ،" ومسلا ةبحاص  هجو  يف  عفدم 
يل لوقيو  رخفلا  نم  وج  يف  هملعيو  هرمأي  همجح  فصن  يف  وھ 

،" صلاخ رضخأ  اَّسل   .. اًمامت ديدج  هنأ  يتدیس  اي  نيرت   " اًقفشم
ةایحلا نم  ءيش  وأ  سبالم  ىأر  نأ  هل  قبسي  مل  يذلا  دمحأ 
سولجلل ةزیمم  راكفأ  هيدل  قیشر  مداخ  نآلا   .. نیماع لبق  ةیبوروألا 

دالوألا  ، ةمات ةراھمب  وھطيو   . خلإ  .. يئایشأ مظني   ، ةدئاملا ىلإ 
رھشلا يف  نویلبان  دحاو  ىلع  لصحیل  هتیَّقر   ، نوشھدم برعلا 

. ينير نم  لوطأ  هنإ   . هتلئاع دعاسیس  نآلا  ذنم  اذكھو 
طبقلل ةفلتخملا  تاداعلاو  تالافتحالا  نع  بتكأ  نأ  يونأ 
نیفیس وبأ  دیھشلا  دیع  ىرأل  رظتنأ  نأ  َّيلع  نكل   ، نیملسملاو
عیمجلا بھذي  ثیح  میظعلا  يحیسملا  سيدقلا   .. رصقألا برق 

بئان َّنش   . نیناجملا لك   .. مھل ناطیشلا  بوكر  نم  ءافشلل 
، تاداعلاو تالافتحالا  لك  دض  ءاوعش  ًابرح  يويدخلا -  - ناطلسلا

دیسلا دلوم   - اطنط دلوم  عنم  متو  ماعلا  اذھ  لمحملا  َيِفخُأ 
اودوعي مل  نويرصملاف   ، تالافتحالا لك  نویبوروألا  دسفأ  مث  يودبلا -
تناك جنرفإلا  تابكرمو   ، ةسودلا ىلإ  الو  جیلخلا  عطق  ىلإ  نوبھذي 
تیقب دالبلا  بونج  يف  طقف   ، ارتلجنإ يف  يبرِّدلا  قابس  لثم 

. ةیقیقحلا ءایشألا 
، يبكرم ةمدقم  قوف  نیكسملا  دوسألا  يفورخ  حبذ  متیس  اًدغ 
يف نیلماعلا  لك  اھلكأيو  هموحل  َقلْسُتسو   ، اھقوف هؤامد  يرجتس 
هیف رحبیس  يذلا  مویلا  يفو   . دوسحلا نیع  نم  هتيامحل  بكرملا 
محل كانھ  نوكیس  ىرخأ  ةرمو   ، ةنیباكلا يف  نآرقلا  يقفلا  أرقیس 
اذھ لثم  نومیقي  طابقألا  نیّملعملا "  " . زبخو قولسم  نأض 
ًةكََرب كلذ  نولعفي  ةداعو  اًمامت  نيرخآلا  لثم  فورخلاب  لافتحالا 

. ديدج لكو  ةديدجلا  ةیقاسلاو  ةنوحاطلاو  براوقلاو  تویبلل 
ىلع ناك  ؟  نيرھش وحن  ذنم  ىرخأ  ةاتف  رمعل  راص  هنإ  َكل  ُتلق  لھ 
يف ينكرتي  نل  هنأل  هوََریل  ةيردنكسإلا  نم  اوتأي  نأ  هلافطأو  هتجوز 



اًدیعب ُّتم  نإ  ىنمتأ   . رمتسملا يفعضو  يضرم  رابتعاب  تقو  يأ 
روصت عیطتسأ  ، ال  يرطاخ لجأل  رمعل  اًئیش  اولعفت  نأ  اًعیمج  مكنع 
فرعأ ال  انأ   ، هبحو ةصلخملا  هتيانع  نود  لعفأ  نأ  نكمي  ناك  اذام 
لوقي امك  ينبحي  دیكأتلاب  هنكل  يل  همارغ  سركي  اذكھ  وھ  اذامل 

مك  . همأ بحي  ادج  فوطع  نبا  لثم  كلذ  نم  رثكأو   ،" همأ لثم  "
هیف رطاخت  تقو ال  يف  نكل    .. يتأت نأ  َتعطتسا  اذإ  ًالیمج  نوكیس 
يتأت نأ  عطتست  مل  اذإ   ، كتدوع يف  دربلل  ٍضُّرعت  وأ  بعت  يأب 

. راجيإلل براقلا  لاسرإ  دیعأو  ربوتكأ  يف  اًركبم  رصقألا  ىلإ  بھذأس 
ریغ يضارألا  نم  نوبرھي  مھلك  سانلا  نأ  رصقألا  نع  تعمس 
نأ ىتح  الو  تارم  ثالث  تفعاضت  يتلا  بئارضلا  اوعفدي  نأ  نيرداق 
فرش هل  ناك  يذلا  سئابلا  دلبلا  خیش   . ماع بارخلا   .. زبخلا اولكأي 
نم يلام  زازتبال  ضرعت  اینملا  يف  ناطلسلا  بئان  عم  ءاشعلا 

نم 50 ةيدھ "  " مدقي نأ  هیلع  ناك  هفرعأ  سئاب  ناطیش  هنإ   ، ةرادإلا
! دوقن ةرص 

لك نیتداجلا  اھینیع  ىلإ  اًریثك  قاتشأ  ؟  ينير يتبیبح  لاح  فیك 
اًعیمج مكیلإ  دوعأ  نأ  ىلع  ةرداق  اًموي  نوكأس  لھ  لءاستأو   ، تقو

يف ًاببس   Soden يف يطوقس  نوكي  نأ  ىشخأ  ىرخأ ! ةرم 
مل  ، لماك مویل  لاعسلاو  ملألا  دقفأ  مل   ، ةفرشلا نم  يطوقس 
كنضح يف  يتلا  ةجوزلا  فرعتس  لھ   ، اًدحأ َرأ  ملو  دحأ  عم  جرخأ 
ةأرملا  .. بتكأ انأو  اذكھ  ؟  ةیكرت ٍةرتسو  ٍّيدرو  لاورس  يف  يھو 
ًانولطنب يل  تطاخف  ناتسف  لمع  عطتست  مل  ةطایخلل  تءاج  يتلا 
ينتلعج فیك  لوقأ  نأ  ةبوعصب  عیطتسأ   ، يزيزع اًعادو   ، هنم ًالدب 
ةرارحلا ؛  كزفحأ نأ  فاخأو  كلذ  يف  ًةبغار  روضحلا  ةیناكمإب  كتراشإ 

يقن رھنلا  ىلع  ءاوھلاو   ، لینلا عافترا  عم  اًمامت  انیلع  ةديدش 
. اًضيأ لیللا  يف  دراب   .. درابو
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قالوب نم  برقلاب 
سطسغأ 1866  27

.. بیبحلا كِیَلأ 

انأ  . رھشلا اذھ  نم  رشع  نماثلا  يف  خرؤملا  كباطخ  مویلا  لصو 
روثبلا يناعأ  ُتلزام   ، لضفأ لاح  يف  كنأ  ُتفرع  نأ  ادج  ةدیعس 
يننإ  ، ماعلا اذھ  نوضيرم  سانلا  لك   ، ةئیس ةجرد  ىلإ  سیل  نكل 
ءانثتساب يلوح  ناكم  لك  يف  ِبلاجلا " و" لیمولاكلا "  " عزوأ

. يسفن
ىلع اًفوخ  ةریبك  ةنحم  يف  انك  ةیضاملا  ةثالثلا  وأ  نیمویلا  يف 

بشخلاو هبوقث  لك  يف  لمعلا  ىھتنا  تبسلا  موي   . بكرملا
هھایم يف  اًعافدنا  دھش  لینلا  نكل   ، بیكرتلل ةزھاج  عناوملاو 

مت يواطسبلا  خیشلاو  جاجحلا  وبأ  لضفب   ، اًدیعب اھلمحب  ددھو 
ىلإ انعم  بھذ  يذلا  ليوطلا  ةفدلا  لجر  ركذتت   . ةراھمب هذاقنإ 
ةبيرق ةیبھد  ىلع  لمعي  هنإ  ؟ .. اًضيرم هاننظ  يذلاو  نیشردبلا 

يواطسبلا لاجر  اي   " ةدعاسملل ةفدلا  لاجرو  نیسيرلا  لك  ىدانو 
مث  ،" انھوجو يف  اھل  ثدحي  امو   ، اھكلامل مدخ  انلك   .. انتنیفس هذھ 

.. لیللا لاوط  اًماوكأ  هنم  لعجي  راصو  ًابارت  َلمحو  ىَّرعت  لثملا  مدق 
ئطاش لاجر   . ردصلا عافتراب  زجاوحب  ةطاحم  تراص  حابصلا  دنعو 
ًاناجم نولمعي  نیمرتحملا  نیسيرلا  ةيؤرب  اوُؤَجافي  مل  ليوطلا  قالوب 
نیئانبلا سیئر   .. ةثالثلا ينیِّملعم "  " ناك كلذ  ءانثأ   ، نیحالفلا لثم 

رمع عم  لیللا  لاوط  اورظتنا  دق   .. لامعلا بقارمو  ةطفلجلا  لماعو 
بكرملا يئاَّنب  لك  خیش  بھذو   ، نیقابلاك لمع  يذلا  يِسّيرو 

ةلاح نأ  فرعو  هیخأ  َنبا  ناك  يذلا  ينیملعم  نم  دحاو  روزیل 
ىلإ نیبھاذ  نورمي  لامعلا  ناك  امنیبو   ، موي لك  روھدتت  بكرملا 
اذھ يف  لمعلا  اوھنأو  اولاعت   " ًالئاق مھادان  ةمرتحملا  مھلامعأ 



نمم ٌضعب  ىَّقلت   ،" دغ ءاسم  هیف  لمعلا  يھتني  نأ  دب  ، ال  بكرملا
ٍتابرض نفسلا  ءانبل  اشابلا  ضوح  ىلإ  نوبھاذ  مھنإ  اولاقو  اوضرتعا 
يبكرم تحت  ًالجر  نیعبرأو  ةتس  ُتدجو  ةياھنلا  يفو   ، ةعيرس

يف ىرأل  تبھذ  نیح   ،" نیطایشلاو تيرافعلا   " لثم نولمعي 
مث لاجر  ةعبرأ  لكل  ًاناكم  زوجعلا  خیشلا  ددح   .. يرجي ام  حابصلا 

. ةطینربلا يدترأس  اًدغ   .. بالك اي  ةلیللا  اذھ  لمع  متي  مل  اذإ   " لاق
برضأس هللا  لضفب  اًدغ  نكل  يرصمك  لادتعاب  ُبرضأ  مویلا 
سمأ ناك  يذلا  بكرملا   . ولح زاجيإ  اصعلاب .." نونجمكو  يجنرفإك 
ةطفلجلا تمت  ؛  اًرصع ةعبارلا  ةعاسلاو  نآلا  هب  لمعلا  ىھتنا  ًالكیھ 

لینلا باذأ  اذإ  اذكھو   ، ةیسیئرلا لامعألا  لكو  تارغثلا  تّدُسو 
، اًنمآو اًدیج  بكرملا  حبسیس  ءاملا  يف  اھوماقأ  يتلا  دودسلا 
مل يتلا  ىرخألا  بكارملا  نع  جتانلا  ماطحلاب  ىطغم  ئطاشلا 
ریغ نیئانبلا  خیشو  ملعملا  ةسامح  نأ  دقتعأ   . لمعلا اھیف  ِهتني 
مویلا يف   . نیيرصملا ةسایك  ىلإ  دوعت  يلامعأ  نم  دحاول  ةلوقعملا 
لاسأو بكرملا  قوف  دوسألا - يفورخ   - فورخلا رمع  هیف  حبذ  يذلا 
ماعطلا اولوانتیل  حطسلا  ىلإ  ةثالثلا  نوملعملا  ءاج  هیلع  همد 

عمو مھعم  ةیلبطلا "  " ىلع تلكأو  ميدقلا  يبرعلا  دیلقتلا  ُتعبَّتاو 
اضر ردصم  اذھ  ناكو   ، انھ لوقن  امك  ةكربلل  وأ  ظحلا  نسُِحل  سيرلا 

. ریبك
نأ داتعا  دق  ناك  يذلا  دوسألا  يفورخ  حبذ  دنع  سيرلا  ىكب  دقل 
ٍنبا لثم  هیلإ  ةبسنلاب  ناكو   ، قوسلا ىلإ  وأ  ىھقملا  ىلإ  هعبتي 
يفارخ لكشب  رمع  عطتقا   ، هنم لكأ  كلذ  مغر  هنكل   .. لوقي امك 

مث  . داصتقالا ىلع  هانیع  ؛  مايأ ةثالثل  يئاشعل  يفكت  عطقلا  لضفأ 
ّعطق  ، شيواردلا دحأ  نم  اًرِدق  اًریعتسم  ميدق  بشخب  رانلا  لعشأ 
مث  ، اھعم هقلسو  لباوتلاو  لصبلاو  حلملاو  ءاملا  هیلإ  فاضأ   ، فورخلا
اھیلعو عطق  ىلإ  رسكملا  زبخلاب  ةریبكلا  ةیساحنلا  ةینیصلا  تألتما 

زرألا نم  ةقبط  تعِضُو  مث   ، زبخلا عقن  ىتح  ءطبب  ةبرُّشلا  بص 
تَّبُص عیمجلا  قوفو   ، قولسملا محللا  نم  عطق  اھالعأو  قولسملا 
يھو  ،" ةَّتف  " ىَّمست هذھ   .. اًعم ةیلغملا  موتلاو  لخلاو  ةدبزلا 



" ةمتاخ  " لك عم  مدقتو  شيواردلل  ریغتي   ال  يذلا  ينيدلا  قبطلا 
، ةقدص اًضيأو  تالافتحالاو  ةینيدلا  هبش  ىرخألا  تابسانملا  يفو 
ةئام  " اولاق ؟"،  لكأ اًصخش  مك   " ُتلأس  . ةفلكم تسیلو  ةعئار  اھنإ 
زبخلا يف  اًشرق  نیتسو  ةئام  تقفنأ  دقل   . يدي اولَّبقو  نوثالثو "
تقفنأ يأ   ، نویلبان نینثا  يواسي  ناك  فورخلاو   . خلإ  .. لخلاو دبزلاو 

نم نیمویل  اًماعط  ترفو  ينأل  ًالیلق  لقأ  وأ  ًالامجإ  تانویلبان  ةثالث 
. نأضلا محل 

ناكو  ، اولكأو تلق  امك  براقلا  اذھ  ىلإ  اوتأ  ةثالثلا  نیملعملا 
ركشلا  ".. " ملعم اي  نامك  ةتح   " .. بدأب عیمجلا  عمسن  نأ  ًالیمج 

ةقیقحلا ".. " ناخدو ةوھق  يبنلاو  ".. " انلمعل دوعنسو  سيوك  انلكأ 
قحلا ".. " انتدعسأو انتفرش  ملعم  اي  هوأ  ".. " ًالبُن سانلا  رثكأ  نم  ِتنأ 

. خلإ ".. مايألا نیب  ضیبأ  موي  اد 
يف شیعي  ثرووتياو  ةسردمل  ذیملت  وھ  رھام  يرصم  سدنھم 
نیفرعت ِتنأ   .. هوأ  " لاقو ادج  اًرورسم  ناك  يبراق  راوج  ىلإ  براق 

". مھنيريدت فیك 
، لبق نم  يتاسرم  ةلسلسب  اقصتلا  ِنيَذللا  ِنْیَتیملا  ةياكح  تفرع 
، همأو باش   .. نْیَّیسكرش لب  ُتدقتعا  امك  نییبوروأ  انوكي  مل 
مأ ميرح  نم  تراص  فظوم  ةجوز  ةرايز  ىلإ  هذخأ  مألا  تداتعا 
يف امھب  ىقلأو  اًعم  امھطبرو  امھلتقو  امھب  كسمأ  جوزلا   ، اشابلا
متكتلا مت  كلذ  لك   ، سیلوبلل هسفن  ملسو  ةضورلا  برق  لینلا 

. هتجوز ةيراجلل  ثدح  اذام  فرعأ  الو  ولجوظاف  ىلإ  هب  اوبھذ   ، هیلع
داسجألاو كارتألا  نیب  موي  لك  ثدحي  ثداوحلا  نم  عونلا  اذھ 

هنع تعمس  دقل   . نویبوروألا هنع  عمسي  ال  نكل  ةدھاش 
. ةبيرغلا ةفداصملاب 

.. ربمتبس نم  عبارلا 
، ديدج هنأك  اًدیج  راص  نآلاو  ةعرسب  يبكرم  يف  لمعلا  يھتنیس 
لك ًايرتشمو  اًثحاب  لیللا  ىلإ  حابصلا  نم  ریبك  داھتجاب  لمعي  رمع 

لامعألا لكو   . خلإ  .. ميدقلا ديدحلاو  بشخلا  لك  ًايرتشم   ، داوملا



نم وھ  يذلا  يملعم  نم  ةیقرو  ةداھش  ذخآس   . تھتنا ةیسیئرلا 
، ديدج هنأك  دیج  بكرملا  نأو  هولعف  امب  دھشت  ىلوألا  ةقبطلا  لاجر 
ىلع قفاوو  يلجأ  نم  ةديدع  تارم  ةنیفسلا  عبات  يدنفأ  ةدوج 
لكشب ایموي  نولمعي  ًالاجر  تيأر  نأ  ثدحي  مل   ، تمت يتلا  لامعألا 

ىرت نأ  لیمج   ، يبكرم يف  اولمع  نيذلا  ءالؤھ  نم  تيأر  امم  لضفأ 
امنیب ةدحاو  مدق  ىلع  هلمحيو  ةدحاو  دیب  بشخلا  كسمي  راجنلا 
ركذتت لھ   ، ةميدق ةيرادج  ةحول  لثم  ضرألا  ىلع  اًسلاج  هرشني 

؟ ةراقس مرھ  يف  ةربقملا  يف  بكرملا  ءانبل  ةتوحنملا  ةروصلا 
اذكھو  ، تحنلاو عطقلاب  متي  يش  لك  ؛  اًمامت هلثم  هنإ   .. اًنسح

. يوق لمع  هنإ  كل  لوقأ  نأ  عیطتسأ 
دوعت نأو  بعتت  نأ  فاخأ  ذإ  كیلع  طغضأ  نأ  بحأ  انأو ال   - ِتأت مل  اذإ 
كانھ نمو  رھش  وحن  دعب  رصقألا  ىلإ  بھذأس  درابلا - ءاتشلا  يف 
سدنھم  ، يدنفأ ةدوُج  وھ  نآلا  ٌراج  َّيدل   . راجيإلل بكرملا  دیعأس 

عم كانھ  ىلإ  ترفاس  هتجوز   ، اھنم جوزتو  ارتلجنإ  يف  سرد 
ضعب يف  يتأي  كلذلو  ينم  بيرق  بكرم  يف  شیعي  وھو  اھلافطأ 
يكذو ّریخ  میقتسم  صخش  هنإ   ، هتبحصب ةدیعس  انأو  يسامألا 

. ادج
بشخ نم  دنز  ىلع  تلصح   .. تیبلا يف  نم  لكل  ریبكلا  يبح 
ةياھنلا میعنتب  ماق  يذلا  ملسملا  يراجن  علتباو  ينانبللا  زرألا 

ميرم اَِنّتِس  نأب  نمؤي  هنأل  هنم  َةطقاسلا  َةراشنلا  ةروسكملا 
. ىسیع اندیس  عم  زرألا  ةرجش  تحت  تسلج 
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.. بیبحلا كِیَلأ 

، َّيَّیبص عم  ناكم  لك  ىلإ  ادج  ةحاترم  بھذأو  لضفأ  ُتدع  نآلا  انأ 
طقف يعم  مث  نمو  يبكرم  يف  لمعي  ءاسملا  ىتح  رجفلا  نم  رمع 
دمحأ  ، يل مَّدقت  يتلا  ةدیجلا  ةمدخلل  ُبَجْعَتسو   ، دمحأو كوربم 
ُرِّفَصُأ ًانایحأ   . ديري امب  كوربم  رمأيو  هب  ينتعي   ، اًدیج ًءاشع  وھطي 
ءاملا يف  دمحأ  رثعتل  وأ   ، ءاملا نم  ةیفاص  رضخلا  لوانتأ  انأو  ةبجعم 
ةروفان لوح  يقيرغإ  هلإ  فصنك  هرھظمو  هفنأ  ىلع  هعوقوو  يراجلا 

دلو كوربم   ، ءاطغ هسأر  ىلعو  قرزألا  هئادرب  ىطسولا  روصعلا  نم 
.. ِعّیطو ادج  ٌِرّیخ  لب  ایبغ  سیل  هنكل  جوھأ   ، ادج نیمس  ادج  قرخأ 
ام ىلع  بلقلا  نم  هُكحضو  ةولحلا  هُباعلأ  امأ   ، هتاھقھقب جھتبتس 
يذلا دمحأ  وھ   - ةدوج براق  نم  حبسي  دلو   . ادج ينُّرُسیف  هلعفأ 
كانھ نوكيو  نورخآ  هیلإ  مضنیف  ينصخي - يذلا  دمحأ  سیلو  هصخي 

، رودقلا بكرم  نم  رْمُحلا  رودقلل  ةریبك  ةقرسو  ةنصرقلل  قابس 
حبسيو بكرملا ! كلام  فنأ  تحت  ثدحي  كلذ  نأ  كحضملا 
شھدنملا ةغلب  بكرملا  لجر  مھيداني  امنیب  اھب  نیحولم  نوقراسلا 

دوعي الأ  طقف  ىنمتأ   ، ادج دیعس  مھنم  لكو  هنولھاجتي  دالوألاو 
.. اًرھام راص  هنأل  كوربم  َذخأيو  هبلط  يف  ايوق  دورمن  لثم  فيِرْجلَاب 

يسبالم لسغي  هنإ  ؛  هلمع يف  نكل  يناوألا  ةقرس  يف  سیل 
. سبالملل ٍلاَّسغل  اتقلُخ  ناتيوقلا  هاعارذ   ، اقح ةنسح  ةقيرطب 
رفسلا يف  ةبغرلاب  نونجم   ، كمودق ىلإ  ریبك  قوشب  علطتي  دمحأ 
اًمداخ حبصي  نأو  َكعم  لصاوتلل  ٌةطخ  هحور  يفو  ارتلجنإ  ىلإ 
هنكل  .. ةعباسلا يف  لفط  نم  ربكأ   ، اذھ ىلع  ریغص  هنإ   ، ایمومع
ىلإ وعدي  لكشب  ةمدخلاب  موقيو  اًدبأ  اذھ  يف  كش  يرصم ال  دلو 



ىري نیح  مرتحم  يزیلجنإ  ٍهاط  لوقي  نأ  نكمي  اذام   ، باجعإلا
نیب ميدقلا  بشخلا  نارین  ىلع  امُھُیھط  مت  ىولحلا  نم  نیقبط 
اًدیج ةوھطمو  ؟  قرزأ بابلجب  لفط  ةطساوب  نیطلا  نم  ةلیلق  بلاوق 

. نراقت ًةوھق ال  مدقي  اھدعب  مث   .. اًضيأ ادج 
عم رھشأ  ةعبرأل  انھ  يتأتو  كتازاجإ  رخدت  نأ  كل  نكمي  لھ 
نم رجضت  امبر  لاوحألا  لك  يف  ؟  مداقلا ءاتشلا  يف  سيروم 
يف وأ  ةریبك  ةوشن  يف  اذھ  نولعفي  سانلا   ، لینلا ىلعراحبإلا 
لضفأ انأ   .. ریخب كنأ  تیناج  نم  تعمس  ينأل  ةدیعس  انأ   . رجض
ناھدلا أدبي  مث  مویلا  بكرملا  يف  راجنلا  لمع  يھتنیس   . اًریثك

. انھ ىلإ  دوعأس  ءاش هللا  نإ  عوبسأ  يفو 



-91-
ِنتسوأ ةدیسلا  ىلإ 
قالوب نم  برقلاب 

ربمتبس 1866  21

.. ةبیبحلا يمأ 

امم ةوقب  ضیفي  لینلاو  شعنم  سقطلا   ، اًریثك لضفأ  انأ  ديدج  نم 
هِفصوب يباعل  َلاسأ  كِیَلأ   . ادج ًالیمج  بكرملا  نم  هدھشم  لعجي 
ميدقلا  Surrey country [88] يِّرُس میلقإ  ىلإ  تیناج  عم  هتلحر 

اًدحأ الو  اًئیش  َرأ  مل   . اًمامت هحارأ  دق  ودبي  هعم  اھباحطصا   ، لیمجلا
لمعلا يف  رمع  نأل   ، يدنفأ ةدوج  يفلخلا  بكرملا  يف  يراج  الإ 
جورخلاب ةقلعتم  ریغو  لسكلاب  رعشأ  انأو  بكرملا  يف  مویلا  لاوط 

نأب متھأ  الو  ادج  ًالوسك  راص  اًضيأ  زوجعلا  سئاسلا  نسح   . يدحو
ءاوھلا لضفأ  نیب  جرخأ  كلذ  مغر   ، ریغص يبص  عم  يدحو  جرخأ 

ادج ناھبتنم  ناریغصلا  يایبص   . اًریثك نسحتأو  مویلا  لاوط 
ةنزحم اھب  يلھج  ببسب  ابوروأ  نم  رابخألا   ، ادج اًدیج  يننامدخيو 
ریبكلا انطخس  لحم  ناك  يذلا  يركسعلا  دادبتسالا  ىلإ  يندیعتو 

دعب بھذت  يتلا  سور  نم  فحصلا  نم  ریثك  ىلع  لصحأ   . انئابآ مايأ 
يف هناكد  يف  ویفير  يادرتاسو  زمياتلا  أرقي  يذلا  لاقبلا  ىلإ  كلذ 
نوكتس كِیَلأو  اِھتلسرأ  يتلا  بتكلا  ةلومح  ؟  دعب اذام  قوسلا !

نم ُتمسرل  ةماسر  تنك  ول   ، ءاتشلا يف  كالھتسالل  ادج  ةبسانم 
نأ يفرعت  نأ  بجي   ، ميرمو فسوي  نع   اًروص  نیملسملا   ثارت 
ًابوبحم اًریغص  ناك  هنكل   ، ءاضیب ةیحل  اذ  اًقینأ  اًزوجع  نكي  مل  فسوي 
تناكو اًعم  اربك  مع  ءانبأ  اناك  دقل   ، اھسفن انتدیس "  " لثم اًرھاطو 
رئبلا ىلإ  بھذت  نأ  تدوعتو  تايرخألا  تایتفلا  عم  وغللا  بنجتت 

نأ دعب   ، هءاعو لمحي  يذلا  فسوي  عم  دیب  اًدي  يراخفلا  اھئانإب 
حور تلبقتساف  اھحور  يف  خفنو  برلا  ةدارإب  ليربج  كالملا  اھنلعأ 
هیلع بجاوك  اھلتقي  نأ  لحلا  ناكو  اھعزف  فسوي  ىأر   ، برلا



نأ اًررقم  هدي  يف  نیكسلاو  اھعبت   ، اھیلإ لاجرلا  نم  برقألا  هرابتعاب 
هنوخي ةرجش  لك  دعب  ةرم  لك  يفو  ةیلاتلا  ةرجشلا  تحت  اھلتقي 
كالملا فقي  اھتحت  يتلا  ةرجشلاو  رئبلا  ىلإ  الصو  ىتح  هبلق 

كمع ةنبا   .. فسوي اي  فخت  ال   " لوقيو ىرخأ  ةرم  سدقملا  ثوعبملا 
ةنباب فسوي  جوزت   ،" برلا حور   .. حیسملا  .. ىسیع اھلخادب  لمحت 

؟[89] ةلیمج ةياكح  تسیلأ   . فوخ نود  همع 
، كالملا مامأ  دي  يف  اًدي  نافقي  عرولاو  ءاقنلل  ناباشلا  ناجذومنلا 
ىلع ًالامج  اھیف  يفضي  نأ  ماسرلل  دب  ال  ةروص  هذھ  نأ  دقتعأ 
اھتَّرج لمحت  يھ   - هفتك ىلع  هءانإ  ًالماح  نینیعلا  قیقر  باشلا 
ةلیلجلا ءارذعلا  ةاتفلا  عم  ماسرلا  لعفي  كلذكو  سأرلا - ىلع 

. نیسندملا ةبحص  نع  ةدیعبلا 
ىلع ًايراع  سلجي  اذاملو  میلس  خیشلا  نع  ءيش  لك  فرعأ  نآلا 
دھع دق  ناك   ، هذوفن لك  عاض  ریبك  ذوفن  هل  خیش  نِم  رھنلا  ئطاش 
يتلا كلت  لثم  ةسدقملا  لاِمجلا  ضعبب  ةيانعلاب  ايؤر - يف   - هیلإ

، نوراتخملا الإ  اھاري  يتلاو ال  ةلیل  تاذ  میلشروأ  ىلإ  يبنلا  اھبكر 
. هدجي ىتح  نیجس   نآلا  وھو  اھنم  اًدحاو  دقف 

.. فيرلا يف  ينيرو  اھتایح  نع  هلك  يلراشت  ةلاخلا  نم  باطخ 
حوضوب يمامأ  دّسجو  اًمامت  يكبأ  ينلعج   . خلإ  .. سرادملا دایعأ 

امك نطولا  بحل  اًمامت  سیل   ، برغلاو قرشلا  نیب  قرفلا  ديدش 
، ةیئادبلا ةایحلا  وھ  انھ  رورسلا  ىلع  ثعبي  ام   . سانلا مظعم  روصتي 
يف اًمارتحا  تالئاعلا  رثكأ  نم  دالوأ  يتأي  انھ  ترص  ذنم  تارم  ثالث 
نأ يف  ةيرحلاو  بكرملا  رھظ  ىلع  ةفایضلا  نوبلطيو  رصقألا 
، دمحأو ریغصلا  يدبع  عم  ماعلا  قبطلا  يف  مھزبخ  اوسمغي 

نوماني ثیح  ءاملاو  زبخلا  نع  نولأسي  ال   ، مھعم زبخلا  اورضحأ 
، ةفلكتلاو قیضلا  رابتعاب  ةفایضلا  ضفر  َّيلع  ارتلجنإ  يف   ، نيدرفنم
مھ امنیب  ينیع  تحت  مھنوكل  مارتحالا  ناك  دالوألل  ءيش  مھأ 

نولكأي اوناك  امنیبو   ، مھتالئاع يضري  ام  اذھو  مھئابآ  نع  نودیعب 
مھبتك نوؤرقي  اوناك  لوقن - امك   - نیلوستملا لثم  نومانيو 
ةنیصر تاریبعتب  بكرملا  حطس  قوف  نوكأ  نیح  يعم  نورواحتيو 



مھدھاعمو ماتيألا  يف  ركفأ   ، يرمعل صاخلا  مارتحالا  لمحت  اھلك 
اًئیش اولوقي  مل  مھنأل  بجعتأو   ، اھیف ىصحت  يتلا ال  تابوعصلا  لكو 

.. ةَّرسألا  .. كوشلاو  .. نیكاكسلا يف  نيدمتلا  رھظم  بایغ  نع 
. عیمجلل دضانملا  دوجو  مھملا   ، ةعجلا

ىلع دمحم  سيرلاو  ديربلا  موي  وھ  مویلا   . يمأ يتبیبح  اًعادو 
هفطعمو ةعماللا  ءاضیبلا  هتمامع  ًايدترم  ةدلبلا  ىلإ  يضملا  كشو 

ىلإ هتجاحل  اھقلطیس  ناك  يتلا  ىلوألا  هتجوز   ، ریبكلا دوسألا 
يف هدجیس  امل  ًالیلق  هنم  انكحض  دقلو  اًدلو  هل  تبجنأ  لافطألا 

. لافطألا نم  ةتسد "  " وأ نینثا  هل  انینمتو   ، ةیناثلا نم  رصقألا 
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نودروچ فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ 

ربوتكأ 1866  15 ةرھاقلا - 
.. بیبحلا كِیَلأ 

نولاصلا ُترَّبك   ، ادج حيرم  وھو  مايأ  ةعبرأ  ذنم  يبراق  ىلإ  تدع 
ةلھس ةضفخنم  ةریبك  دعاقمو  ةباتكلل  ةدیج  ةدضنم  ُتعنصو 
نؤم ةرجح  ُتفضأو   ، ةیلاعلا دعاقملا  نم  الدب  اھیلع  سولجلا 
مونلل يتأي  نأ  رمع  ىلع  نوكي  اذكھو ال  ةمدقملا  يف  مون  ةرجحو 

يف كلذك   ، انأ يل  ميرحلل  صصخملا  ءزجلا  لك  حبصيو  نولاصلا  يف 
ةَّرسأ عم  ناتریغص  ناتفرغو  لیسغ  ةنازخو  ةریبك  ةفرغ  ةرخؤملا 
ءاتشلا سيرومو  تنأ  يتأت  ءاش هللا  نإ   . كل ىتح  يفكي  امب  ةليوط 
راحبإلا يونأ   ، يعم هب  ناعتمتستو  لینلا  ىلعأ  نادعصتو  مداقلا 

يف لمعلل  ایناروأ  ةنیفسلا  لاسرإ  دیعأ  مث  مايأ  ةرشع  يف 
هایملا انیلع  ضیفت  نأ  نم  برھلل  ةقیض  ةصرف  انيدل  تناك   . ءاتشلا
ةرذلا لیصاحمل  رامد  ثدح  دق  نوكي  نأ  ىشخأ   ، ماعلا اذھ 

نأ نولواحيو  نوبرتقي  نیيورقلا  ىرت  نأ  ًانزحم  ناك  دقل   ، نطقلاو
. لوقحلا قرغأ  لینلا  نأل  ءارضخلا  ةرذلا  نادیع  نم  لیلقلا  اوعلخي 
ةميرج  ، هنیخدت ببسب  سمأ  كوربم  برض  ىلإ  ةرطضم  تنك 

رمُأ مث  نمو   ، ةمرتحم ریغ  ربتعت  اھنإ   ، دلولا بناج  نم  انھ  ةریطخ 
. دلجلا نع  ليدبك  لبحلا  ةياھنب  نیتبرض  هبرضب  رمع  ماقو  دقري  نأب 

نومدختسي  .. نوفظوملا اھمدختسي  ال  نكل  ةفورعم  انھ  اصعلا 
نم كحضي  ناك  هنأل  اًرثأتم  ادب  كوربم  نإ  لوقأ  نأ  عیطتسأ  . ال  دلجلا

لالجإب مت  عوضوملا  نكل   ، لقألا ىلع  قئاقد  رشعل  رمع  عم  هبلق 
. مادعإ َمكح  ناك  ول  امك 

ةعيرذب هتخأب  يجنزلا  هدبع  جَّوَز  يلناتس  قيدص  يوازغ  خیشلا 
اذھ لثم  نع  ةیحیسم  ةلئاع  لوقتس  اذام   .. هفرع باش  لضفأ  هنأ 

؟  لمعلا



يف ةريدتسم  بناوج  هل  تراصو  نآلا  ةریبك  ةعورب  ٍفاط  يبكرم 
يشمتھ  " اھنأ يف  كشأ  ال  نكل   ، دعب هب  رحبأ  مل   ، لیمج زارط 

عیبب تاھینج  ةرشع  ىلع  رمع  لصح   . نويرصملا لوقي  امك  ولح "
وحن 12  ، شرق يناطعأ 2000  اًضيأو  ریماسملاو  ميدقلا  بشخلا 

نینثا وأ  اًشرق  نوعفدي  مھلك   ، شیشقبك لامعلا  اھايإ  هاطعأ  اًھینج 
، هتبسن يف  ریبك  وھو  هحبر  اذھ  ناكو   ، مھبقاري لیكو  يأل  ةثالث  وأ 
دعب يفكي  ام  اوعفد  مھنإ  لاق  رمع  نكل  ؟ .." ضفرت مل  اذامل   " تلق
كلاملا بیج  نم  يتأي  هيأر  يف  اذھو  مھعم  متي  يذلا  ضیفختلا 

نع هل  ىنعم  ال  اًثيدح  مكدنع  سانلا  ثدحتي  فیك   ، لیلق وھو 
اًقحم ناك   [Eyre[90 رايإ   هلعف  ام  نأ  يف  لیلق  كش  يدل  ؟  اكياماج
يفكي ام  مھيدل  ناك  جونزلا  نأ  يف  لیلق  كش  كانھ  لازي  امو   ، هیف
دجوي امبر   ، راجفناب يھتنت  اھرابتعاب  اًدیج  اھفرعأ  يتلا  ةراثإلا  نم 
ىلع تيأر  يسفن  نع   ، كلذك ندنل  يف  ٌضِیبو  رومنلا  لثم  جونز 

ال مھرثكأ  نیيرصم - اوسیل  جونز   - دوسلا نم  عاونأ  ةسمخ  لقألا 
، نابسإلا نويديوسلا  هبشي  امم  رثكأ  اًضعب  مھضعب  نوھبشي 
لك لثم  ةيوق  دیب  مھمكح  نم  دب  هنأ ال  حیحص   . اننوھبشي نوریثكو 

تاداعلا نأب  ادج  ةعنتقم  ينكل   ، ةلھاجلا ةیئادبلا  تاقولخملا 
رشبلا نم  ةعومجم  نیب  ةدیحولا  ةیقیقحلا  قورفلا  يھ  میلعتلاو 
ملاعلا يف  سانلا  ةرطف  اھسفن  يھ  ةیلخادلا  مھترطف  نإ   ، ىرخأو

. هلك
، هتباتك ىلإ  جاتحأس  رخآ  موي  يف  ًالیمج  اینيد  اًثيدح  يِسّير  لاق 
، ةوقلاب هانعجرتسا  يذلا  يبشخ  نم  اًضعب  يطبق  ِسّير  قرس 

يلعو نیسح  نم  يلاتلاب  ىراصنلل  تانعللا  ضعب  كانھ  تناكو 
اذھ  ، يمارح سجرج   .. اذكھ سیل   " لاق دمحم  ّسيرلا  نكل 
يف سانلا  لكف   .. هیلعو  ، ءانمأ نییحیسملا  نم  ریثك  نكل   ، يقیقح
ُضعبلا  ، قرزألا ضعبلاو  رمحألا  يدتري  ضعبلا   ، دونجلا لثم  ملاعلا 

يف ضعبلاو  لیخلا  روھظ  ىلع  ضعبلاو  هیمدق  ىلع  مدخي 
براحي مھنم  لكو   ، اًدحاو ًاناطلس  نومدخي  عیمجلا  نكل   ، نفسلا
لضفأ هبجاوب  موقي  يذلاو   ، ناطلسلا هیف  هعضو  يذلا  ناكملا  يف 



تلق  ،" دوسأ وأ  قرزأ  وأ  رمحأ  هفطعم  ناك  ءاوس  لضفألا  لجرلا  وھ 
هنإ ظاَّعُولا ." نسحأ  نم  َلاقتل  ةبسانمو  ّسير  اي  ةعئار  تاملك  "

نوعرزي مھنإ   ، انھ سانلل  حرفملا  مالكلا  هیلإ  لصي  ام  شھدمل 
ةمیظع ةلوھس  يھ  ةجیتنلاو   ، هتءارق ىلإ  ءرملا  جاتحي  اًمالك 

. ناميإلاب حیسملا  لثم  هراكفأ  يوقي  دحاو  لك   . حاضيإلاو درسلل 
عم ينيرل  امھبتكأس  نیتلیمج  نیتياكحب  ينتثدح  اَنَھ "  " ةّجاحلا
، اھلجسأ الو  اھكرتأس  ةددعتم  ةكحاض  ٍصصقو   ، حیقنتلا ضعب 
. رافان ةكلمل  يتلا  كلت  وأ  ویشاكوب  صصق  نم  اًریثك  ىلحأ  يھو 
، نآلا حطسلا  حسمي  نأ  دمحأ  ىلإ  تبلط   [Qween Of Navarre[91

كل ردصأ  نیح  حسمت  الأ  اذھ ! كولس  يأ   " ةیناث ةرم  تلقف  َدَّدرت 
براقلا يف  حسمت  نل  يدي  ىلعألا  انبر  ةایحو   " دلولا لاق  ؟"،  اًرمأ
حسمأ نأ  نم  نسحأ  عطقتت  اھارأ   ، يتدیس اي  سمشلا  بورغ  دعب 

الو لیللا  يف  لسغت  نأ  كیلع  سیل  هنأ  تدجو   ،" ائیس ظحلا  نوكیف 
بحاص ىتح  الو   ، هتدوع ىنمتت  فیض  لیحر  دعب  مايأ  ةثالثل  ىتح 
بارتلا سنكیس  يخأ  نأ  نيدقتعت  لھ   " ثيدحلا لمكأ  مث   . تیبلا
ظحلا هجو  ىري  الأ  ىشخي  هنإ  ؟  رصقألا يف  يمادقأ  راثآ  هیلع  يذلا 
هءارو ًةَّلُق  رِسكا  ىرخأ  ةرم  كرئاز  هجو  ىرت  الأ  ديرت  تنك  اذإ   ،" ةیناث

. ضرألا نع  همادقأ  راثآ  حسماو  تیبلا  كرتي  نأ  دعب 
ال انھ ! روتسدلا  نع  ابوروأ  يف  ةفاحصلا  اھلوقت  ةبذاك  تاعاشإ  يأ 

ةرھاقلا ةمیمنو  ةبیئك  اھلك  اھنإ  ؛  ةسایسلا يف  ةباتكلا  ديرأ 
وأ ةدارإلا  يھ   ، ةلادع الو  نوناق  دجوي  ال   .. اذھ ركذت  طقف   . ةضیغب
ةلاح كردي  نأ  يبوروأ  يأ  ىلع  ًابيرقت  بعصلا  نم   ، دحاو لجر  ةوزن 

نیموكحملا دایتعا  هنكل  ءيش  ال   ، انھ ةقیقح  دجوت  امك  رومألا 
عم طالتخالا  ةیمیمح   . اًموي سرادملا  هسردتس   ، نيدھطضملاو
يف انأ   ، ثدحي ام  ةفرعمل  لیبسلا  يھ  نیمولظملا  نیموكحملا 
يتأي نأ  ىلع  رداق  مھفرعأ  نيذلا  نم  دحأ  الو  انھ  بلقلا 
يف ينذأ  يف  اھب  سمھلا  مت  دقل   ، نیيرصملا ينعأ   .. ينثدحیل
وھ ربكألا  اشاب  لیعامسإ  رورس  نإ   . هتلباق قيدص  نم  عراشلا 

- يسیئر لكشب  نویبوروأ   - صاخشألا نم  فورعم  ددعو   ، ةمیمنلا



ةیلزھلا ةیحرسملا  تمت  اذإ   ، ةفَّيزم وأ  ًةیقیقح  ایموي  اھب  هنوؤلمي 
بھذ يذلا  لصنقلا  لثم  اًئیش   .. لایخلا قوف  نوكتس  انھ  روتسدلل 

. اھْوَضاقت يتلا  روجألا  يھ  مك  نیحالفلا  لأسیل  ةمھم  يف 
ام نكل   ، ةیلصنقلا تامولعملا  ةمیق  نع  ًالیلق  كربخأ  نأ  عیطتسأ 
اذھ برخي  يذلا  رینتسملا  اشابلا  عم  ةروحسم  ابوروأ  اھتدئاف !

. لیمجلا دلبلا 
نإ نكل  اًریثك  ينمتلا  بحأ  ال  ينيرو ! كتيؤر  ىلإ  اًریثك  قاتشأ 

. اًعیمج مكارأس  مداقلا  ماعلا  ءاش هللا 
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نودروچ فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ 

قالوب نم  برقلاب 
ربوتكأ 1866  19

.. بیبحلا كِیَلأ 

لاق يذلا  يفطصم  دیس  سمأ  لصو   ، بونجلا ىلإ  ًابيرق  رحبأس 
دق ةبیط  يف  نیكسملا  يواسمنلا  نإو  اولحر  اًعیمج  نیینانویلا  نإ 

. موطرخلا ىلإ  طویسأ  نم  ابوروأ  يدحو  ّلثمأس  مث  نمو  تام 
، برھي نأ  هبرض - مت  نأ  دعب   - اًموي لجر  هلأس  ؛  كوربم عم  جھتبتس 

هتقرس ديري  هنأ  يف  كشلا  ينرواسو   ، معز امك  لوقیس  اذام  ىریل 
ينیطعت انيدنفأ " و" َكلثم ! اًسدع  َلكآل  ُبُرھأ   " كوربم لاقف   ، هعیبو

ایلمع ًايأر  اذھ  سیلأ   ،" اًریثك اھدنع  لكآو  موي  لك  اًزبخو  اًمحل 
وھو  ، اھدھاشت نیح  راس  ءيش  ةایحلاب  دلولا  ةعتم  نإ  ؟  ةيرحلل
نوكیس فيِرْجلَاب  هدارأ  اذإو  ریبك  طاشنبو  ادج  اًدیج  لمعي  ًالعف 

. هيرتشأ نأ  َّيلع 
ةئبعتلاو ةديدجلا  بئارضلا   .. دیعصلا يف  ةنزحم  ءایشأ  نع  عمسأ 
مھیضارأ نم  اوبرھ  نوریثكو  سأیلاب  سانلا  تباصأ  دونجلل  ةديدجلا 

يف ودبلاب  اوقحتلیل  تايابجلا - لك  ِعفد  دعب  مھمعطت  دعت  مل  يتلا  -
. رجغ ىلإ  اندالب  يف  نیحالفلا  ِلُّوحت  لثم  طبضلاب  اذھو   ، ءارحصلا

مھتيرق يف  میقأ  نأ  يننوديري  كانھ  سانلا   ، انشِد نم  لجر  ينراز 
لك موقيو   ، اًضرأ ُتيرتشا  اذإ  رجأ  نود  يل  لمعلاب  نوعوطتیسو 
روصت يدنع  سیل   . رھشلا يف  رجأ  الب  نیموي  يل  لمعلاب  لجر 
لامش ًالیم  نیسمخ  دعب  ىلع  عقي  ناكم  هنإ   ، كلذ نولعفي  اذامل 

. ةریبك ةیعارز  ةيرق   .. رصقألا
اھلافطأو ةلیمج  ةریغص  ةباش   .. رمع ةجوز  ةكوربم  ينتراز  سمأ 
دسألا سأر  لاثمت  نإ  يل  تلاق   . مھتكرح يف  نوولحو  نوجھبم 

يف ناك  َكیلإ  هلاسرإ  متیل  ةيردنكسإلا  ىلإ  ًالامش  هتلسرأ  يذلا 



ةدابعلا  . اھدعب تلبحف  ُّطق  بجنت  مل  اھل  ةراج  هتأرو  اھترجح 
نأب رصم  لك  لمشي  يذلا  داقتعالا  يف  ایحت  روصلل  ةميدقلا 
ةكوربم تناك  عبطلاب   ، مقعلا نم  يفشت  نأ  نكمي  ةيرثألا  تاكیتنألا 

عم ءاسنلا  اھب  لماعتت  يتلا  ةقيرطلاو  ادج  ةقیشر  سبالم  يدترت 
ةقود يأ  ملحت  ال  ةمظعلا  نم  ًءاضف  نھیطعت  ةلیمجلا  نھسبالم 

. ةلیمج لئاذرلا  ضعب  نكل  ةلیضف  اذھ  سیل   ، هدیلقتب ةیسيراب 
ربع لاقتناو  ءانغو  لبط   ،" ریبكلا خیشلا  دلوم   " ناك ةیضاملا  ةلیللا 

لضفألا نأ  نظأو  ةيداع  ریغ  ةعرسب  ضفخني  رھنلا   ، براوقلاب رھنلا 
. يلبقلا هجولا  نیط  ةوالحب  سیل  ةرھاقلا  ُنیِطَف   ، ةعرسب بھذأ  نأ 



-94-
ِنتسوأ ةدیسلا  ىلإ 

ربوتكأ 1866  25 قالوب -  نم  برقلاب 
.. ةبیبحلا يمأ 

اوُّنزخ يلاجر   ، تبسلا موي  رحبأسو  دادعتسالا  ةبھأ  ىلع  انأ 
بكرملاب نودوعیس  مث  رصقألا  ىلإ  باھذلل  مھروجأ  اوذخأو  زبخلا 

نمو ءوس  يأب  رعشأ  ال  ينكل  دربلا  ىلإ  لوحتي  سقطلا   ، هریجأتل
انھ اًقلقم  اًئیس  اًتقو  ُتیضق  دقل   ، باھذلاب ةدیعس  نوكأس  مث 
، ثيداحألا يف  يتلا  رورشلاو  تاھافتلا  لك  عامس  نم  ُتبعتو 

نسحأ نوكأس   ، رخآ ءيش  هنأل ال  نكل  ریثكلا  تعمس  يننأل  سیل 
ءایشألا ذھ  لثمل  نیكحضتس   . اًركبم ءاتشلا  ءاج  نآلاو   .. رصقألا يف 
هسبالمب ةفیقسلا  تحت  مویلا  لك  جراخلا  يف  ءرملا  سلجي  نیح 

ال نكل   ، لیللا يف  طقف  نیتیناطب  ىلإ  جاتحيو  ةيزیلجنإلا  ةیفیصلا 
رابتعا نع  فقوت  كوربمو   ، ًءاتش هیمسأ  انأف  ةنراقملل  يعاد 

" توباك  " يدتريو  ، ةيادبلا يف  رعشي  ناك  امك  ةنزحم  هسبالم 
ىرأل ينافقوأ   يلاجر  نم  دحاوو  يِسّير   . لیللا يف  اًنشخ 
هتجوزل امھدحأ   ، امھايرتشا نیتعئار  نطقلا  شامق  نم  نیتعطق 

نم ةنماثلا  يف  ةیناثلا   .. ناوسأ برق  هتبوطخمل  ُرَخآلاو  رصقألا  يف 
ذھ لالخ  ریثكلا  اھیف  عفدو  اھیسكي  ناك  نیسحو  ًابيرقت  اھرمع 

سيرلا  ، ةقطنملا هذھ  يف  ةداعلا  يھ  امك  سمخلا  تاونسلا 
دقع يف  اذھ  ناكو  تانلش  ةعستب  ريرحلا  نم  سأر  ءاطغ  ىرتشا 
ةقانألل نسحلا  ظحلا  ىنمتأو  بجعأو  ىرأ  نأ  نذإ  َّيلع   ، جاوزلا

نع ریصق  ثيدح  يف  انلخد  مث   . هنيدتریس يتاللا  تایتفللو 
.. ةعامجلل لاملا  ضعب  ریبدت   .. ءاش هللا نإو   .. براقلا كرت  تالامتحا 

تاجاوخلا نوكي  َّالأ  سيرلا  ىنمتي  اًعم "  اًعیمج  نحن  وأ  انتبحص  لك  "
لك دنع  ٍّلَحك  اصعلا  نولمعتسي  وأ  مھتالماعم  يف  اًدج  نیعیظف 

. ةلكشم



عماجلا نم  اوؤاج  جاجحلا  يبأ  ةلئاعل  نوعباتلا  بابشلا  فارشألا " "
مھتلأس  ، رصقألا ىلإ  مھتاباطخ  ينوطعيو  ّدَوُیل  ينوُعِ مویلا  رھزألا 

 - جنرفإلا دض  عماوجلا  يف  بطخلا  نومدقي  ءاملعلا  نأ  ةعاشإ  نع 
اولاقو ثيدحلا  اذھ  نم  اًئیش  اوعمسي  مل  مھنكل  اًمئاد - لاقي  اذھ 
يف رثؤي  نأ  ٌنكمم  اًرخؤم  جنرفإلا  هلعف  ءيش  يأب  اوعمسي  مل  مھنإ 
سانلا نودنجي  نيذلا  جنرفإلا  اوسیل  مھنإ   ، ةرملاب نیملسملا 
ةثالثب اھدعوم  لبق  ةلیقثلا  بئارضلا  هذھ  لثم  نوضرفي  وأ  ةوقلاب 
قاتشأو هئاتلا  يدوھیلا  امك  رعشأ   ، ةیناث ةرم  بتكأس  ًابيرق  رھشأ !

ملعي هللا   ، هب عتمتسأو  هلعفأ  امم  طخس  نود  ةحارلاو  تیبلا  ىلإ 
. مداقلا فیصلا  مكیلإ  َدوعأو  نسحأ  نوكأ  نأ  تعطتسا  ول  هآ   . كلذ
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.. بیبحلا كِیَلأ 

ال ةثج  لثم  انأ   ، رھشلا نم  رشع  يداحلا  موي  َحابص  ُتلصو 
.. ریخب ُتسلو  مايأ  ةعبرأ  دعب  دربلاب  تبصُأ  يننأل  بتكت  نأ  عیطتست 
ربكأ يف  انئج   . رذتعأ نلو  يكحأس  كلذ  مغرو   ، يل رفغا  كلذل 
ىلإو ةبیط  ىلإ  اًموي  رشع  ةعبرأ  طقف   ، نآلا ریطي  براقلاف  ةعرس 
يلاجر راصو  ةئیسلا  حايرلا  انتمجاھ  مث   . طقف اًموي  َرَشَع  َدحأ  انق 

، ِهِسورع ىلإ  بھاذلا  ةسورعلا  ّسيرل  نونغيو  لابحلا  نوبذجي 
لوقنو كحضن  ءادعس  اًعیمج  انك   . مھعم لبحلا  بذج  رمع  ىتحو 
هانلعج  ، رباقملا ىلإ  يندشریل  اًھینُج  ديري  يذلا  دغولا  نع  اًتكن 

؛ هتیحل نم  انكحض  مث  ریمحلا  نم  ىصحي  ددعب ال  يتأي  ًالایمأ  يرجي 
ًةبلج تعمس  رصقألا  ىلإ  انلوصو  دنع   . براوقلا لاجر  كحضي  اذكھ 
لافطألا تاحیص  نم  لزنملا  يف  ينأ  تفرعو   ، تاوصألا نم 

لیللا يفو   ، عبطلاب مویلا  لاوط  راوز   ،" تسلا  .. تسلا  " مھديراغزو
، اھفاقيإل ةیقرب  كانھ  ناكو  ریبك  ٌعُّمجت  اھیلع  ىرخأ  ةیبھد  تءاج 
نأ ىري  ُّيلولا "  " يدنھلا سيدقلا   .. ىفطصم اي   " دوربب تلق  مث  نم 
هنأ تفرع  فیك   ،" ُّيزیلجنإلا ىري  امك  عیمجلا  يواسي  وھ  يدنھلا 

مُھُدحأ ربخأو  ُهُماھبإ  ْتَحَّرقت  دق  َّيلولا  نأل  ؟  ِّيلوو ٌّيدنھ  دجوي 
يف َّيلإ  لسرأ  مث  نمو  ةعئار  ةيزیلجنإ  ةبیبط  كانھ  نأب  هَدبع 
سلجأ ينلعجو  قيدصك  لماعتي  ناك   . كلمرحلا ىلإ  تبھذو  حابصلا 

نم ينالیجلا  رداقلا  دبع  ةلالس  يف  عبارلا  هنأب  ينربخأو  هنم  ةبيرق 
تاكلتمم هل  تناك  ثیح  دابآ  ردیح  يف  رقتسا  هابأ  نكل   ، دادغب

راسم يف  انأ  ُترص  دقف  كلذك  هرابتعابو  ایلو  ناك  هنإ  لاق   . ةمیظع
يفو ةریثك  ةلئسأ  ينلأسو  يلاعسل  ًءاود  يناطعأ   ، شيواردلا
هتركش  .. رثكأ ُتدرأ  نإ  ينلأسو  تارالود  ةسمخ  يناطعأ  ةياھنلا 



جاتحأل ةریقف  ُتسل   " هل تلقو  بدأب  دوقنلا  تِلبقو  بلقلا  نم 
نأ ىسنأ  نل  ينكل  رصقألا  ءارقفل  همساب  اھیطعأ  فوسو   ،" اھیلإ
، ةبيرغ ضرأ  يف  ةيزیلجنإ  ةأرما  عم  خأك  لماعت  يدنھلا  خیشلا 
ةبیط ءایشأ  لاقو  زیلجنإلا  نیناوق  نع  ریبك  حدم  يف  ثدحت  ذئنیح 

،" يِنْیَسنت ال  .. ةشيورد ِكنأب  ِكتربخأ   " ىرخأ ةرم  اًفیضم  يل  ةریثك 
لجرو  ، يناریل ءاج  خیشلا - طایخ  هنأ  دقتعأ   - روھال نم  رخآ  يدنھ 

نم ًاناولھب  ناك  هنإ  هنع  سانلا  لاق  ٌبعالو   .. يروس بیبطو   .. يكذ
رماوألا تءاج  ىتح  يمسر  مالكب  َبراقلا  ُتاطلسلا  ْتَزجح   . لبق
ضعب َسَرامو  خیشلا  رھظ  كلذ  لالخ   ، ًابونج كرحتي  نأب  انق  نم 
سانلا يدايأ  ّطَعُم  اًرِ  ، اھارأل ةدوجوم  نكأ  مل  يتلا  تازجعملا 
يذلا تكاجلا "  " نم ةیبھذلا  تاھینجلا  ضعب  اًجرخم  هدیب  اھسملب 
قفنأ دقل  لاح  يأ  ىلع   ، هنع بئاجع  بیبطلا  ىكحو   ، بویج الب 

، نيداتعملا شيواردلا  نم  وھو   ، انھ دحاو  موي  يف  تاھینج  ةرشع 
يأ نودتري  الو  ةسئاب  سبالم  نودتري  اوناك  ميرحلا  لكو  وھ 
نكل  ، ديدج نم  اًنمآ  نمحرلا  دبع  دیس  دوعي  نأ  ىنمتأ   . تارھوجم

ةبقارملا تحت  وھ  اذامل  وأ  هنم  ةموكحلا  ديرت  اذام  فرعي  دحأ  ال 
. اذكھ

يتنثا وأ  رشع  وحن  هيدل  نإ   ، ةعتملل ایقرش  اًرفاسم  ىرأ  ةرم  لوأل 
امبرو  ، تاریغصلا ثالثلا  هتایتف  نھنیب   ، ميرحلا نم  ةأرما  ةرشع 

. يلایخ ءيش   .. ايروس نم  برعو  دونھ   ، جراخلا يف  ًالجر  نورشع 
ًابرخ ًابناج  ُتدجوو  ميدقلا  تیبلا  ىلإ  ُتكرحت  يلاتلا  مویلا  يف 
ةحارو نامأ  انھ  كلذ  مغر   ، ةنایص ىلإ  جاتحيو  لینلا  عافترا  ببسب 
هبتك يذلا  يبرعلاب  اھُتْدَرَجو  يلاجر  عم  يضارغأ  لك  تعضو   ، رثكأ
فصت فیك   ، لھذم وحن  ىلع  كحضن  انلعج  ام   .. يل فسوي  خیشلا 

. ةبوعص رمألا   يف  ؟  ةیبرعلا ةغللاب   ، خلإ  .. ریطف قبط   .. ةصلص براق 
.. هیف مكحتلا  نكمي  ال  كحض  يف  رجفنا  ًابيرق  سلاج  قینأ  يدنفأ 
نأ جنرفإلا  نم  ةسمخ  وأ  ةعبرأل  نكمي  لھ   .. هللا الإ  هلإ  "ال 

؟" ةلحر يف  مونلاو  برشلاو  لكألل  ءایشألا  هذھ  لك  اومدختسي 
. ادج لیلق  نوزخملا  نأ  جنرفإلا  نظي  نأ  ىشخأ 



ىأر نَم  ِلایتخاب  مامألا  ىلإ  علطتي  دمحأ  دیسلا  ناك  كلذ  ءانثأ 
ىلإ برقأ  انتدیس   . ءيش اذھ ال   .. مدنفأ هوأ   " لاق مث   .. ًالاجرو ًاندم 
نم لیلق   ، زبخلا نم  ةعطق   ، نانثا وأ  دحاو  قبط   .. نیيرصملا لافطأ 
ثالث  .. ةيردنكسإلا راجت  يََرت  نأ  كیلع  نكل   ، مالسلاو  .. حلبلا

لك نم  قابطأ  ةعبس  حور  لكل   .. اًقبط نوعبرأ   ، ةاطغم دضانم 
ةریبك  ، قعالم عبسو  تاكوش  ُعبسو  نیكاكس  ُعبس   ، عاونألا

در  ،" ءاملاو ةعجلاو  ذیبنلا  نم  ةفلتخم  تاجاجز  عبسو   ، ةریغصو
بعتم رمأ  هنأ  دب  ال   " فاضأ مث  تكسو  هللا .." ةدارإ  اھنإ   " يدنفألا
قیفص رجات  ءاج  مث  مھءاشع ." اولوانتي  نأ  مھل  بعرلا  ةجرد  ىلإ 
يتنیفس ىلع  حاورأ  سمخو  ِهعئاضب  ِررص  عم  ًالامش  رحبي  نأ  ديري 

نم ُلكآ  انأو  يكلم  اھنإ  لجر  اي   " تلق ينكل  اًئیش  عفدي  نأ  نود 
هعشج ىلع  هُتْمُلو  هتدعبأ  ينكل  اًھینج  َّيلع  ضرع   ،" اھدوقن

- ةلحرلا حاجنل  " - ةتف  " باحصألا لك  لاق  اھدعب   ، راعلا ببسي  يذلا 
شوبرط هل  نوكیسو  هینیع  حتفي  نأب  دمحم  سيرلا  ةیصوت  تمتو 

. اًدیج َلمع  اذإ 
نع اھتثدحو  نواعملا  ةجوز  ةبیطلا  يتقيدص  روزأل  تبھذ  اھدعب 
يف ةعاسل  عبطلاب  تنك   ، اھدیفحو ةقینألا  اھتنبا  نع  ءيش  لك 
لكو اندلب  يتفرش   ، اندلب يتفرش   " .. مالسلل عراشلا 

. خلإ يكاعم .." ةياج  ةكربلا  ".." اھیحاون
ءارشلل دوقن  دجوت  ال  نكل   ، يضاملا ماعلا  نم  صخرأ  ءيش  لك 
عیطتسي لجرلا ال   " حالف لاق  امكو   ، لامتحالا قوف  دادزت  بئارضلاو 

ام ىلع  ةبيرضلا  ضرفیل  هفلخ  ساوق  نود  هریخانم " كحي   " نأ
قوسلا يف  سنب  فصنب  وھ  يذلاو  هيرتشن  يذلا  لصبلا  لعف ."
دایصلا هداطصي  يذلا  كمسلاو   ، اھتظحل يف  بئارضلا  هیلع  عفدت 

نیح اھریغو  محفلا  يرتشأ  نیح  بئارض  عفدأ  انأ   ، يتذفان تحت 
ام مھيدل  سیلو  مداقلا  ماعلا  بئارض  اوعفدیل  سانلا  ُبرضُي   ، هُنِزأ

. هنوعفدي
ةثالث يف  مايأ  ذنم  انیلع  اورم  نویبونلا  باونلا  سلجم  ءاضعأ 
يف انأو  تلباق   ، نیشمكنم نیفئاخ  يراخب  بكرم  اھُّرجي  براوق 



يف نوكرتشتس  نآلا   " ةیبوروأك مھتملكو   ، نیيرصملا ضعب  قيرطلا 
ال  " .. نيزح باتع  يف  َّيلإ  اورظنف  مكل ."! هلمجأ  ام   ، مكدالب مكح 
نَمو ؟  اذھ مالك  يأ   .. هللا ةمحر  اي  اننوقذ ! ىلع  مدنفأ -  - يكحضت

دادعتسا هيدل  وأ  ءيش  يأ  لوق  عیطتسي  لینلا  فافض  ىلع 
امھب سملنو  سأرلا  قوف  امھعفرن  نيدي  ریغ  انيدل  سیل   ، لوقلل
ِتنأ لھ  انيدنفأ ! مامأ  مالكلا  نع  نیثدحتتو   ، ريدملل ةعاط  ضرألا 
رثكأ ناك  ءيش  ال  تاقياضملا  لك  نیب  نم  ؟"،  مدنفأ اي  ةنونجم 
دالبلا خياشم  ىلع  تضرف  يتلا  تادايزلا  نم  بئارضلا  يف  اًقاھرإ 
انيدنفأ ةبدأم  ىلع  اولكأ  شاعتراو  فوخ  يف   ، سعتلا ظحلا  يوذ 
ناشینلا ىلع  اولصح  نيذلا  ءالؤھو   ، نزح يف  ةروتافلا  اوعفدو 
نیفظوملا باعل  لیسُت  موسر  عفد  مھیلع  ناك  يدیجملا ) ماظنلا  )

سلجم يف  ءاسعتلا  ةمألا  ولثمم  نآلاو   ، نیلربماشت دروللا  دنع 
نإ نولوقي  نویبونلا   . مھتيذحأ يف  مھبولقو  نوبھذي  يرصملا  باونلا 
ةحبذم تمت  اھب  يتلا  ةقيرطلا  نإو  ةعلقلا  يف  دقعنیس  ناويدلا 

[92]. ام اًموي  ارس  ثدحت  دقو  ُدعب  فقوتت  مل  كیلامملا  تاوكب 
.. ربمفون  27

جاعزإ هعمو   ، نيرفاسملاب اظتكم  لوألا  يراخبلا  بكرملا  لصو 
لسري نأ  ىفطصم  تعنم   ، يجورس نھلك  ندِرُي  نيذلا  تادیسلا 
يدي لَّبقو  ىتأف  نیكسملا  زوجعلا  لجرلا  َنفخأ  َّنھنكل  اھراضحإل 
ةبارق ةلص  ىلع  اھنإ  تلاق  زوجع  ةدیس  عم  اقزأم  هل  ببسأ  َّالأ 
فواخم مامأ  ُتلزانت   ، اھدلب يف  ةمیظع  ةدیس  اھنإو  لصنقلاب 

؛ اًدعاصف نآلا  نم  هضفر  ىلع  تمسقأ  تنك  ام  هتیطعأو  ىفطصم 
نھلك َنلسرأ  يراخب  بكرم  ىلع  ءاسن  سمخ  يضاملا  ماعلا  يف 

، تایسمش  ، تالظم ىرخأ - ءایشأ  بناج  ىلإ  يجورس  نبلطي 
ءاملا ىلع  ةرخاب  ىرأ  نیح  بابلا  قلغأس  ماعلا  اذھ   . خلإ  .. ةعج
هنأل يدنھلا  يلولا  نم  ادج  نوبضاغ  رابكلا  سانلا  نأ  عمسأ   . ةمداق

روھشم يكرت  لجر  بھذ   ، ناكم لك  يف  خاسوألا  لثم  مھلماع 
رجفنا  ، اًریغص اًكولمم  هل  عیبي  نأ  هلأسو   ، هترايزل ريدملا  عم  مھنم 



اھيأ تكسا   " هتیحتب ماق  وأ  ملكت  دق  نكي  مل  يذلا  يدنھلا  هیف 
ىلإ كعم  اھذخأتل  اًحور  كعیبأ  نأ  َّيلإ  بلطت  نأ  ؤرجت  فیك  هيركلا !
هذھ عمسي  مل   ، ریھشلا يكرتلا  ةأجافملا  تلھذأ  میحجلا .."!
ةعتمم عبطلاب  تناكو  لینلا  لوطب  ةصقلا  ترفاس   . لبق نم  ةغللا 

. سانلل
، ةیلستلاو هیفرتلا  نم  اًئیش  فسوي  خیشلا  مَّدق  ةیضاملا  ةلیللا 

ءارسإلا ةلیل  تناك   ، لوسرلا ةریس  نم  أرقي  ذخأو  اًفورخ  حبذ 
نكأ مل  ينأل  ةفسآ   . مالسإلا يف  ةمیظع  ةلیل  يھو   .. لوسرلل
ىلعف بئاغ  يضاقلا  نأل  نآلا   ، بھذأل يفكي  امب  ةدیج  ةحصب 

يل يحرشا   " لاقو َّيلإ  ءاج   ، لامعألا نم  ریثك  فسوي  خیشلا 
يف ءاطخأ  بكترأ  ىتح ال  نییحیسملا  دنع  ثاریملاو  جاوزلا  نیناوق 
مكحیل سیسقلا  ىلإ  باھذلا  نوديري  مھنإ ال   ، طابقألا نوؤش  ةرادإ 

يأ لیجنإلا  يف  دجأ  ال  يننأ  امك   ، لیجنإلا يف  ءاج  امب  مھنیب 
صوصنلا ضعب  نع  هتثدح   ،" جاوزلا صخي  ام  ادع  ماكحأ  وأ  نیناوق 

سیل نییحیسملا  نأل  ةصاخلا  وھ  هنیناوقب  مكحي  نأ  هل  تلقو 
. اھیف نوشیعي  يتلا  دالبلا  يف  يتلا  ریغ  ىرخأ  نیناوق  مھيدل 
نأ ُتضفر   ، قالط ةیضق  يف  ادج  اًكبترم  ناك  نیكسملا  فسوي 
اوُّرِقُي مل  ارتلجنإ  يف  نیینوناقلا  لك  نإ  هل  تلقو  اًئیش  هل  حرشأ 

. هُعابتا نكمي  ٍّصن  يأ  نآلا  ىتح 
؟ رعذلا ملعتل  رفاس  يذلا  ىتفلا  نع  ةیناملألا  ةصقلا  ركذتت  لھ 
هنم ءيش  ينباصأ  لبق  نم  رعذلاب  رعشت  مل  يتلا   ، انأ  .. اًنسح
يعمو  ، ياشلا برشأ  ءودھ  يف  انھ  سلجأ  ُتنك   .. ٍلایل ةدع  ذنم 

" ِسب ِسب   " تلق  .. بابلا ىلإ  ٌِّطق  ءاج  مث  لاجر  ةسمخ  وأ  ةعبرأ 
ئداھ لجر  لاق   .. برھ انیلإ  علطت  نأ  دعب  طقلا  نكل  اًنبل  هل  تمدقو 
ةفوطع ِتنك  دقل   ، يتدیس اي  ِهتلعف  ام  ٌنسح   " انھ ٌرجات  ساسح -
وھطي نأ  عیطتسي  ال  ریقف  هابأ  نإ  لوقأ  نأ  عیطتسأ   ، طقلا ىلع 

اذھ ناك   " .. باحصألل ریسفتلاب  ماق  مث  موي .." لك  هئانبأل  اًماعط 
عم نیعامسإ  همأوت  نأل  فسوي  هنأ  دب  ، ال  يرصانلا يلع  نب  فسوي 

". ةداجن يف  هتلغب 



ةداسلا نم  اذھ  يزاوي  ام  عمسأ  مل  ينأل  سیل   ، فرتعأ  .. ُترعذ
" ناطفقلا  " باحصأ ةغلابم  نكل   ، ابوروأ يف  نیمرتحملا   تادیسلاو 

ُتلأس  ، ةرھس فطعم  يف  لجر  نم  اھنع  اًمامت  فلتخم  ریثأت  اھل 
يل رضحي  يذلا  رازجلا  يبص  نوكي  نأ  ينعي  اذام   " ةثھال يسافنأو 
نم ةعطق  دجي  نيأ  اًدیج  فرعي  وھ  دیكأتلاب   " باجأ ؟"،  ةطق محللا  
لكش يف  ءاسملا  يف  جرخت  مئاوتلا  لك   .. ِتيأر امك  دیجلا  ماعطلا 
تیبلا يف  يقلتست  مھداسجأ  امنیب   ، نیعئاج اومان  اذإ  ططق 

، اوتام َّالإو  دحأ  مھمسلي  الأ  بجي  نكل   ، كلذ لالخ  ةمئان  ثثجك 
نع نوفكي  ةرشع  ةیناثلا  وأ  ةرشاعلا  يف  نوحبصيو  نوربكي  نیح 
لثم لیللا  يف  جرخت  لھ  دمحأ ! اي   .. اھلعفي دمحأ  كیبص   ، كلذ
يتخأ ْيَنْبا   ، اًمأوت تسل  انأ  ال.   " ءودھ يف  دمحأ  لاق  ؟"،  ةطق

.. ططقلا هذھ  لثم  نوفاخي  ال  سانلا  ناك  اذإ  ام  تلأس   ،" اھنالعفي
اِھتبرض اذإ  نكل   ، ماعطلا نم  ًالیلق  طقف  لكأت  اھنإ   ، فوخ دجوي  "ال. ال 
هتیب يف  ينبرض  ينالفلا  نالف   ) يلاتلا مویلا  يف  اھيدلاو  ربختس 

،" نیمدآ ينب   " مھنإ  ، تيرافع اوسیل  ال.   ، برضلا راثآ  ُرھظُتو  سمأ )
لبألا نبلو  لصب  ءاسح  مھتیطعأ  اذإو   ، اذھ نولعفي  نم  مئاوتلا  طقف 
لبق نم  اذھب  عمسي  مل  هنإ  رمع  لاق   . اًدبأ اھولعفي  نل  مھتدالو  دنع 
نم دحاو   . هنم كحضأ  نأ  فاخ  طقف   ، عمس هنأ  ةدكأتم  ينكل 

، طابقألا دنع  اذھ  لثم  ءيشب  ينثدح  ناكيرمألا  نيرشبملا 
ًاطابقأ تلأس   . ىرخألا دئاقعلا  يف  تعاشو  لصألا  ةيرصم  ةياكحلاف 

ام اذھ  لھ   ، هسفن مالكلا  اوكحو   ، يقیقح اذھ  نأ  يل  اودكأف  ةدع 
لحم ةركفلاف  لاح  يأ  ىلع  ؟  حاورألا خسانت  ةدیقع  نم  ىقبت 

. ةطق لتق  دنع  سانلا  هب  رعشي  يذلا  بعرلا  ببسب  رابتعا 
ىلع ةيرق  يف  سمأ  اًضيرم  ناك  يقيرفإ  دلب  نم  دوسأ  ریقف  جاح 
ةیبرع تاملكب  طقف  ثيدحلا  عیطتسي   ، انھ نم  لایمأ  ةتس  دعب 
رھظ ىلع  دلبلا  خیش  ُهَعَضَو   ، ةدبابعلا ىلإ  هولقني  نأ  َلسوتو  ةلیلق 
ىدان  ، نسح خیشلا  تیب  ىلإ  ریغصلا  هنباو  وھ  هلسرأو  رامح 

هل ٍّمع  ىلإ  هلسري  نأو  هنباب  ينتعي  نأ  هیلإ  بلطو  نسح  خیشلا 
ءاش هللا نإ  ریخب  نوكتس   .. هوأ  " نسح لاق   ، ةرھاقلاب ام  ناكم  يف 



ُهَذخأ عیطتسأ  لھ   " دوسألا رجاھملا  لاق    ،" كعم دلولا  ذخأتسو 
نسح ىلإ  دلولا  بھذف  لجرلا  تام  لیللا  يف   ، !" يعم ربقلا  ىلإ 

نم ددع  ضھن   ،" تام يبأ  نسح  اي   " لاقو ةریصحلا  ىلع  مئانلا 
كرتي وأ  ماني  نأ  ضفر  هنأل  رجفلا  ىتح  دلولا  عم  اوسلجو  سانلا 
ينوعیبو نآلا  ينوذخ   " دلولا لاق  راھنلا  عولط  عم   ، هیبأ ةثج 
ةدبابعلا لك  ىكب   ،" ربقلا هب  لخدي  يبأل  اًديدج  اًشامق  اورتشاو 
ىولحلا ضعبو  شامقلا  ىرتشاو  نسح  بھذو  كلذ  اوعمس  نیح 

. رصم يف  قيرطلا  ةعراق  ىلع  توملا  اذكھ   . هعم يقب  يذلا  دلولل 
نم انیكب  انلكو  نسح  دبع  يل  اھاكح  امك  ةصقلا  يكحأ  يننإ 
تیملا هیبأ  راوج  فقو  يذلا  ریغصلا  ریقفلا  دلولا  لجأ  نم  ديدج 

اًمئاد ءابرغلا  دوسلا  جاجحلا  ءالؤھ   ،" يبأ اوُنِّفكو  ينوعیب  ایھ   " لاقو
ةكم ىلإ  قيرطلا  يف  تاونس  عبرأ  نوضمي  نوریثك   . يننولغشي
ًالیلق نوملعتيو  ةلحرلا  يف  لافطأ  مھل  دلويو  مھتویب  ىلإ  ةدوعلاو 

. ةیبرعلا تاملكلا  نم 
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سور ةدیسلا  ىلإ 

ربمسيد 1866  5 رصقألا - 
.. ّزََعألا تیناج 

ال  . ًالامش ةبھاذلا  ةرخابلاب  هلسرأل  ِكباطخ  ىلع  ادر  بتكأ 
ىلإ ةدوعلا  هركأ  انأ   ، ایلاطيإ نع  كثيدح  مامأ  تمصلا  عیطتسأ 

. ابوروأ
ةدیجلا ةميدقلا  ةدعاقلا 

ةوقلا كلمي  نم  وھ  اھكلمي  نم 
عیطتسي نم  وھ  اھیلع  ظفاحي  نمو 

يف لامعألا  نع  عمسأل  ةقاتشم  انأ   ، فحصلا ىلع  ریبك  يركش 
هكرت يذلا  دوسألا  يبصلا   . بلقلاب ىضرم  يناریج  لك   . ايدناك
ىلع ظفاحي  نأ  عیطتسي  ال  طقف   ، اًدج عئار  دلو  يعم  فيِرْجلَاب 
راص دقل   ، لبق نم  اذھ  لثم  ءيش  ينقياضي  مل   ، هسبالم ةفاظن 
َّالأ ىنمتأ   . ةدیحولا يتراظن  رسك  نیح  هبرضأ  مل  ينأل  ادج  ًانونح 
ٍبابلج ءادترا  ىلع  ماعلا  يأرلل  ىنعم - الب  يذلا   - مارتحالا هربجي 

. ادج ٌبذھم  رشب  موحل  لكآ  هنإ  ؛  هل اًسئاب  كلذ  ىرأ   ، شوبرطو َقرزأ 
نأ ىنمتأ  نكل  ادج  ةفیعض  ُتلز  امو  اقح  ماري  ام  ریغ  ىلع  تنك 
هنإ يل  لوقي  اًعرو  ًالجر  ُّدَعُي  انھ  ُّيِصَخ   . نسحتلا قيرط  يف  نوكأ 
ىلإ ریشي  امم  ةریثك  لومحب  ًالمحم  لحري  يبكرم  همانم  يف  ىأر 
ايأ ِتعب  اذإ   . قح ىلع  رقوملا  يقيدص  نوكي  نأ  ىنمتأ   ، دیج لیحر 
نم نیطاطبلا  ضعب  ذخآ  ينیعد  رصم  نيرداغت  نیح  كئایشأ  نم 
جراخ بیعَملا  لك  ضرعیس  ٍقيدص  ٍنامجرتل  اِھتكرت  اذإ   ، براقلا لجأ 
ىشخأ فسوي " فرعي  ال   " دحاول اِھتكرت  اذإ  نكل   ، صاخلا هنیتناك ) )
نییناطيربلا نيرفاسملا  قيرط  نع  ةریثك  ءایشأ  بلط  متي  نأ 

لك نوكت  نأ  ىنمتأ   . مھل اھيرتشیل  سيرلل  ريدقتلا  كَرْتُیسو  ءالقعلا 
انھ  . بیط رثأب  تءاج  دق  ایناروأ "  " ةلحر حاجنل  َتیِھُط  يتلا  ةتفلا " "
، رومألا هذھ  لثم  يف  جاجَّحلا  وبأ  لضف  ىلع  اًریثك  دمتعن  نحن 



.. ادج ةعتمم  لاملا  لجأ  نم  انھ  سانلا  اھب  عرضتي  يتلا  ةءاربلا 
ایموي تاسنب  ةتس  انھ  دحاولا  وجري  اذامل ال  فرعأ  اقح ال  ينأ  مغر 

. ایموي زبخلا  وجري  امك 
ةقطنم  " يف ًةمكاح  ِينْوَك  ًاناكم  اھل  دجأ  ْنأ  يل  تبتك  ءاھلب  ةأرما 

يف تاونس  تس  تضق  اھنأ  رابتعابو   ،" ةبیط برق  ةيرصم  وأ  ةیبوروأ 
اًدیج تملعت  دقل   . میلعتلاب لمعلل  ةبسانم  نوكتسف  لوقت  امك  رصم 

مھلسرأ نيذلا  بابشلا  ناكيرمألا   . فوصلا لزغو  ّةلجلا "  " ةعانص
اًمئاد زیكنایلا "  " نویلامشلا  ، ادج نيدیج  اوناك   Hale لیھ رتسم 

. انھ مھتيأر  نم  يف  اًمیلعتو  ةیبرت  نسحألا  نورفاسملا  مھ 
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نودروچ فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ 

ربمسيد 1866  31 رصقألا - 
.. بیبحلا كِیَلأ 

يذلا يراخبلا  بكرملا  عم  ةليوط  ةياكح  َكیلإ  لسرأ  نأب  تممتھا 
لبق نم  ترعش  امم  دربأ  سقطلا   . يريرس يف  تنك  ينكل  بھذ 

 - میھاربإ نامثع  روتكدلا   ، تقولا ضعبل  ةئیس  ةلاح  يف  تنكو   ، انھ
نأ ينديري  يلع - دمحم  مايأ  سيراب  يف  سرد  نسم  يل  قيدص 
ُنَفدُأ .. لمر تاماَّمح  يف  يقلتسأو  انھ  نم  ًابونج  فیصلا  يضقأ 

. ةلجنود نم  ٌدبع  يننفديوو  ةراحلا  لامرلا  يف  ينقذ  ىتح  ةلماك 
نأ يندارأو  اھسفن  ةحیصنلا  يناطعأ  انسإ  نم  ادج  نتاف  شيورد 
ول ىنمتأ   . ينجلاعي هكرتأو  انسإ  يف  هنم  ةبيرق  شیعأو  بھذأ 

تاوكب نم  يقب  امم  عون  وھ   ، میلس خیشلا  ىرت  نأ  عیطتست 
ةنباب جوزتو  انسإ  بونج  ىربكلا  هكالمأ  ثرو  يسكرش   .. كیلامملا

. هدیس نع  ثرو  اًدبع  اًضيأو  تاوكبلا  نم  اًدحاو  ناك  هدیس   ، هدیس

. خلإ  .. ءاسنلاو برشلا  يف  ًاناطیش  ناك  نأ  دعب  كولسلا  َنسح  راص 
ظفتحا هنكل   ، موصلا مئادو  ةالصلاو  جحلا  لجر  حبصأو  میلس  بات 

مايأ مِواقُي  هتلعج ال  يتلا  كولسلا  يف  ةیبذاجلاو  ةعئارلا  ةسایكلاب 
يف ةبج   .. هسبالم يف  ةلیمجلا  ةقیقرلا  هتقيرط  اًضيأو   ، هتنطیش
لثم ءاضیب  ةمامعو   ، فیفخلا قرزألا  نم  بابلج  قوف  ةمامحلا  نول 
نادیلاو  ، ةیحللاو يريرحلا  رعشلا  لدھتي  اھتحت  جلثلا  ةمق 
عنصي امم  نیلسوملا  نم  بابلج  ْيَّمُك  تحت  ناتقیقرلا  ناواضیبلا 
خیشلا يل  هرضحأ  . قیشرلا ثيدحلل  اًدادعتساو  ةماستباو  ةروص 

. ةدحاو ةرم  يف  ينیفشي  نأ  برجیل  اًضيأو  ءابطألا  نم  عونك  فسوي 
هرابخإب اًمامت  اًسئاب  فسوي  خیشلا  اولعج  نییحیسملا  ضعب 
نوبھذیس نيدَّمعُملا  ریغ  لافطألا  لك  نإ  لوقي  يذلا  بھذملاب 

يف رقتسا  اًریغص  ًالفط  تدقف  يننأ  فرعي  هنألو   ، ةدلاخلا رانلا  ىلإ 



ةلواحم نع  عنتمي  نأ  عیطتسي  ال  مث  نمو   .. اذھل ةقلق  ينأ  هلقع 
ةسواسقلا نأبو   ، اًملاظ الو  ًایساق  سیل  هللا  نأب  يعانقإ 

لثم اًمامت  مھ  ىرج  امھم  لافطألا  لك  نأو  مھریغ  امك  نیینارصنلا 
جرخأ نأ  عیطتسأ  اذھب  لھ   " لاق  . مھذاقنإ متیس  نیلھاجلا  لك 

نییحیسملا تاھمأ  نم  فالآلاو  تائملا  لوقع  نم  يساقلا  أطخلا 
نأ نمھفي  نھلعجأ  نأو  ؟  هب اًریثك  نبذعت  دب  ال  يتاللا  ءاسؤبلا 
يذلا وھو  مھلسرأ  يذلا  وھ  هللا،  عم  كانھ  نیتیملا  نھلافطأ 
يتدیقع يف  لخدتلا  اذھ  نم  ْأَتَْسأ  مل  ينأب  فرتعأ   ،" مھذخأ

اھلواح يتلا  ةدیحولا  ةرملا  اھنأ  فرعأ  يننأ  ةصاخ  ةیسكذوثرألا 
. فسوي

فارشألا نم   ، بطلل ةرھاقلا  ةسردم  يف  ٌرِضاحم  نامثع  روتكد 
ىَضقو يناعدو  يراخب  بكرم  يف  ءاج   . لمتكم يقیقح  ناملتنجو 
نتافلا شيوردلا  نم  رثكأ  ادج  هتببحأ   ، يعم رفوتملا  هتقو  لك 
اًرورسم ناك   ، هتوخیك نودل  ميدقلا  يبح  َّبحأ  اًضيأ  وھ   ، میلس

.. يتدیس هوأ   " ةیسنرفلاب لاقو   ، ينع انھ  هعمس  امل  اًجھتبمو 
لك نوكي  اذكھ   ، ةكلمك كنومرتحيو  مھل  تخأك  كنوبحي  سانلا 

.. هل ةياھن  ال  اًثيدح  انثدحت  بصعتلا ." يھتني  نیح  ءافرشلا  سانلا 
بدألا نم  ادج  اًریثك  أرق  دق  هتفرع  يذلا  دیحولا  يرصملا  وھ  نامثع 
ثيدحلا ناكو   - لاق  ، ةنراقملا ىلع  اًرداق  ناكو  يبوروألا  خيراتلاو 

نیب ِتنراقو  بعشلا  ىلع  ِتفرعت  رصم  لك  يف  ِكدحو  - " ةیسنرفلاب
وھ ام  اًقلطم  نوفرعي  ال  نيرخآلا  نییبوروألا  لك   ، يضاملاو رضاحلا 

ةفرعمل ءرملا  اھیلإ  جاتحي  يتلا  ةقثلا  لعشأ  كریغ  دجوي  ال   ، ّيِفَخ
". ةقیقحلا

امب يھابتلا  ديرأ  ال  انأف   ، اننیب امیف  ثيدحلا  اذھ  كِیَلأ  اي  عبطلاب 
. مھعم ةرضحتم  ينأل  ةطاسبب   ، ينع انھ  سانلا  هدقتعي 

متت بئارضلا   ، دحأ عم  سنب  دجوي  ال   ، بئارضلا انَْتلَكأ  رصم  يف 
برض متي  ّالإو  رھشأ  ةینامثب  اھدعوم  لبق  اھلك  ةنسلا  نع  اھتيابج 
كانھ  - ةریقف ةباش  ةصقار  موي  يف  تيأر  سئابلا ! بعشلا  باقعو 
ةديدجلا ةبيرضلا  ةیساق  يھ  مك  ينتربخأو  رصقألا - يف  ةثالث 



ةأرما لك  لعجیل  اھريدي  يذلا  فظوملا  ريدقتل  تَكِرُت  دقل   ، نھیلع
اذكھو  . ًالثم ولحلا  اھلكش  ىلع  ًءانب  ٍّيضارتفا  بسكمل  اًقفَو  عفدت 
لاجر تازازتباو  تاوزن  لكل  تاضرعم  ءاسنلا  نم  تاَسِعَّتلاف 

نم رثكأ  فرقلا  لك  تراثأ  نھیلع  ةديدجلا  ةبيرضلا  هذھ   ، سیلوبلا
.. اھنع اوعمس  نمم  حالف  لاق  انمكاح " مسا  فرعن  نحن   " .. اھریغ

 .[93]" اشاب ساَّوم  هنإ  "
اھیطعي عاقيإب  ظفلُت  نیح  ةبعرم  ةيانك  اھنكل  اھمجرتأ  نأ  ديرأ  ال 
ةناھإل ةعئاشلا  ةقيرطلاب  َقطْنُت  نیح  اھنم  رثكأ   ، يقیقحلا اھانعم 
هذھو ةسند  ةراعدلاروجأ   . ةمیھب يأ  وأ  ریغص  ٍدبع  وأ  ریمحلا 
صوصنل اًقفَو  اًضيأ  اًمارح  ةموكحلا  بتاور  لك  لعجت  بئارضلا 

نیح نینس  ثالث  ذنم  تیغلُأ  يتلا   - درفلا ىلع  ةبيرضلا   ، عرشلا
ةرھاقلا لھأ  ىلع  ًةضورفم  تناكو  هبصنم - اشابلا  ىلوت 

ُعفد نآلا  رمع  ىلع   . ديدج نم  تداع  دیشرو  طایمدو  ةيردنكسإلاو 
. اھنم يفعُأ  هنأ  لیخت  دق  ناكو  ةداعم )  ) ةدرتسم بئارض  تاھینج   8

مھریغو نییفرحلا  نیب  اذھ  هببسي  يذلا  سأیلا  لیختت  نأ  نكمي 
اوعدُخ مھنأب  نورعشي   ، اذھ اْوََسنو  مھلاومأ  اوقفنأ  نيذلا  نم 

. تانعللاب هیلع  نولِزنیسو  اھتقو  مكاحلا  يف  اھونظ  يتلا  ةمحرلاب 
ریھاشملا ضعبو  دلبلا  خیشو  يضاقلا  نیب  مايأ  ذنم  ءاقل  انھ  ناك 

هاجتا يف  درف  لك  اھعفدي  نأ  بجي  يتلا  بئارضلا  ةیمك  تیبثتل 
ثدحت عامتجالا  ةياھن  يفو   ، رفخلا ىلع  بئارضلا  يف  ةدايزلا 
ضعب هضرقأ  ْنأ  ينلأس  ًالجر  نأ  عمس  هنإ  لاقو  زوجعلا  فيرشلا 
تقفنأ يننأ  نوفرعي  عیمجلا   . ةیناث اذھ  رركتي  َّالأ  ىنمتي  هنإو   ، لاملا
يبلق  ، ریثك ٌلام  مھيدل  سیل  يلثم  نوریثكلاو   ، ماعلا اذھ  اًریثك 

، عادصلا نم  يسأر  َرجفنال  دحاو  لكل  تعمتسا  ولو   .. قیقر
ًةأرما َلِّمحي  نأ  صخش  يأ  لواحي  نأ  ةلوجرلا  نم  سیل  راصتخابو 
َّرطضُي ىتح ال  لجرل  نیھینج  تمدق  دق  تنك   ، ِهتامزأ ًةموزأم  ًةدیحو 
نآلا بھذأ  نأ  لضفألا   " لاقو امھضفر  هنكل  ءارحصلا  ىلإ  برھلا  ىلإ 
اًدبأ عیطتسأ  نل  ؛  كھاجت ًالاتحم  نوكأ  َّالأو  كانھ  قرسأو  لاحلا  يف 

. تاھاجتالا لك  يف  نوبرھي  سانلا  امھتداعإ ."



يبأ ةلئاع  لك  تعاطتسا  جاَّجَحلا  يبأ  خیشلا  دلوم  ىتأ  نیح 
ةرقب ءارشل  مھنیب  امیف  اًشرق  نيرشعو  ةئامتس  عمجت  نأ  جاَّجَحلا 
بجيو  ، سرفلاو نیيدیملا  ثارت  يف  وھ  امك  ةيوق  ةرقب   ، ةداعلاك

، شرق فلأ  يواست  نآلا  ةرقبلاو   ، نیمداقلاءابرغلا لجأ  نم  اھحبذ 
ةئامتسلاو هقيرف  ذخأ  اًماع -  87  - ئداھلا زوجعلا  فيرشلا  مث  نمو 

لسري نأ  نكمي  اذام  ىریل  تنمرأ  ىلإ  ةلحرب  ماقو  اًشرق  نيرشعو 
نيرشعو ةئامتسلاب  ةرقب  تنمرأ  يف  ةِرّیخ  ةأرما  مھتطعأ   ، مھل هللا 

. اًدیعس ًالیم  نيرشعلا  اھب  داعو  اًشرق 
. لبق نم  هب  عَمسُي  مل  ثداح   .. ةنرجلا يف  وطس  ثداح  كانھ  ناك 

قودنص اوقرسو  ٍّيطبق  َبئارض  يباج  َتیب  اوقرتخا  سانلا  ضعب 
،( اًھینج نیسمخو  ةئام  نم  رثكأ   ) ةرص نیتس  وحن  هیفو  لاملا 
( ءارفصلا ضرم   ) ناقریلاب هباصأ  يذلا  بعرلاب  اًضيرم  يباجلا  ينءاج 
. انق ىلإ  لسالسلاب  اوِدّیُق  لاجر  ةینامث  وحن  يف  هابتشالا  متو 

ضيرم  " هنإ لوقي   ، ةرارملاب اًضيرم  ينءاج  ٌّيكرت  ٌساوق  اباب  يجاح 
ةلمعلا َّكس  عیطتست  ال  َتنأو  ةدئاف  الب  اذھ   ،" سانلل هبرض  نم 

" َةَراب  " نوكلمي ال  مھنإ   ، مھمادقأو مھروھظ  ىلع  سانلا  برضب 
رھظم ُّطق  َرأ  مل   ، ریبك سأي  يفو  نوبئتكم  اًعیمج  سانلا   ، ةدحاو

. اذكھ انھ  ثدحي  امك  ریغتي  سانلا 
رياني 1867.  1

نأ َّيلع   . ًابیط اًديدم  اًرمع  كل  ىنمتأو  كِیَلأ  يبیبح  كیف  كراب هللا 
قاتشأ يننإ   ، يراخبلا بكرملاب  اًدغ  َبھذیل  َباطخلا  اذھ  َيھنأ 

؟ كلذ نوكیس  ىتم  نكل   ، ىرخأ ةرم  كتيؤرل  ادج  اًریثك 
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نودروچ فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ 

رياني 1867  12 رصقألا - 
.. بیبحلا كِیَلأ 

يف 17 بوتكم  امھدحأ   ، كنم نیباطخ  ُتلبقتسا  نیموي  ذنم  طقف 
ًاليوط امھدقف  مت  فیك  بجعتأ   . ربمفون يف 19  ُرَخآلاو  ربمتبس 

ينتدعوو  ، سرام يف  ٍمايأل  ةرايز  يف  ًالامآ  تیناج  ينتطعأ  ؟  نيأو
.. ةرملاب ةطخ  عضأ  مل   . اًحرف صقري  رمع  َلعج  ام  ریغص  دیص  بلكب 

سقطلا  ، رفسلا ىلع  ةردقلل  يفكت  ةدیج  ةحصب  ينأب  رعشأ  مل 
ءفدلا لعفیس  اذام  ىرنس   ، نآلا اًدراب  سیلو  لضفألا  ىلإ  ریغتي 
انيدل تیل   ، ينير نع  كتصقب  كرحتت  يئاشحأ  َتلعج  دقل   . يب

. ةلیلق اًرھشأ  انھ  ىلإ  اًعیمج  نوتأتو   [94] دمحأ ریمألا  َطاسب 
يران قلطب  يبص  بیصأ   ، يضاملا عوبسألا  انھ  اًریثك  نيراثم  انك 
رمألا ادب  ةيادبلا  يفو   ، طابقأ ةعبرأ  هعم  ناك   .. بصقلا لوقح  يف 
مھنأو  ، مھتءارب نم  قثاو  هنأب  ينربخأ  نواعملا  نكل   ، طابقألل اًئیس 
لفطلا اولتق  نم  مھ  صوصللا  مھنإ   ، فوخلا نم  اوكبترا  طقف 
بعرلا وھ  ةلأسملا  يف  ينشھدأو  ينمدص  ام   . نیكسملا

ذوفن ةقطنم  يف  لتاق  كانھ  نكي  مل  ؛  ُهْتَجَتنأ يذلا  رعذلاو  ديدشلا 
ءاسنلا نم  دوشحلا  تألم   . تاونس ينامث  لالخ  ُّطق  نواعملا 

. قھرم ليزھ  نواعملاو   ، مویلا لاوط  ضيرم  رمع   ، قوسلا تاحئانلا 
فيِرْجلَاب لاق   ، هتيأر تقو  يأ  نع  انھ  اًمیظع  ودبي  لتقلا  نم  بعرلا 

نع درفلا  روصت  سیل  هنإ   ، هباتك يف  بارعألا  برعلا  نع  هسفن  رمألا 
ةقیقح ةتكن  ودبي  ارتلجنإ  يف  لتقلا  نأل  نكل   .. ةیقرشلا رعاشملا 

اذھ بسب  صوصل  كانھ  نوكي  نأ  ىشخأ   . انھ دھشملاب  ةنراقم 
ال  . بئارضلا عفد  نع  مھزجعل  مھضرأ  نم  نورفي  نيذلاو   ، بارخلا

داتعملا سراحلا   ، ءاسم لك  يلزنمل  ناسراح  يدل   ، َّيلع فخت 
يف سردیل  ةرھاقلا  ىلإ  يعم  هنبا  تذخأ  تنك  لجر   ، ٌعوطتمو



. رھزألا عماجلا 
.. ادج ةفسآ  انأ   . كوربم ةدوع  ًابلاط  سور  ىلإ  فيِرْجلَاب  لسرأ 
ىلإ ةدوعلا  ديرأ  ال   .. ِكعم ىقبأ  نأ  ديرأ   " ابوعرم ناك  كوربم 

،" اًضيأ ةینارصن  ةدیسلا  نكل   " هعمس يذلا  يبصلا  لاقو   ،" ينارصن
اذإ اًجعزم  نوكي  فوس  ؛  هھجو ىلع  ةديدش  ةوقب  كوربم  هعفصف 
هنإ  ، ةقرلاب طقف  رادي  نأ  نكمي  يذلا  صخشلا  وھو   ، هبلط انضفر 
ادج لھاج  وھو  ةدوجوم  ةدینعلا  ةدارإلا  نكل   ، انعم ئداھو  بیط 

. اھلقعت قرطب 

.. رياني  14

نأ ىلع  اومسقأ  نأ  دعبو   ، مھتصق ةعبرألا  طابقألا  رَّیغ  مویلا 
اذھ لاوط  يل  رویطلا  داطصي  ناك  ًالجر  اومھتا  ءابرغ  صوصللا 

سقطلا  . لالغألاب ًالبكم  انق  ىلإ  ُسِعَّتلا  ناطیشلا  ذخُأو   ، ءاتشلا
يرامح نكل  جرخأ  نأ  ًابيرق  ىنمتأ   ، نسحتلا ىلع  اًرقتسم  ودبي 

ََّمث نمو   ، يشملا ىلع  ةرداق  ریغ  ٌةنھاو  اًضيأ  انأو  اًكلاھ  اًزوجع  راص 
. ةنوكلبلا يف  ةرقتسم  تیقب 
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ِنتسوأ ةدیسلا  ىلإ 

رياني 1867  14 رصقألا - 
.. ةبیبحلا يمأ 

نسحل  ، رمتسم لكشب  ةضيرم  انأو  ةدوربلا  ديدش  ءاتش  انيدل 
ءيش ىلع  تلصحو  نآلا  ىتح  لیللا  نم  ریغت  لاعسلا  نأ  ظحلا 
حلصنت نأ  ىنمتأو  اًئفد  َرثكأ  اناك  ناریخألا  نامویلا   . دیجلا مونلا  نم 
ةقانلا نبل  دجن  ال  اننأل  كمسلا  دبك  تيز  لوانت  يف  ُتأدب   . لاوحألا

. ناكم يأ  يف 
لك انھ  اھمودق  عقوتُيو  ةدیج  ةلاحب  ةرھاقلا  يف  ةكورتم  يتیبھد 
، اورجاشتي الأب  مقاطلا  نوربخيو  نوحیصي  نومرتحملا  لاجرلا   ، موي

ناكم لك  يف  نیھینج  مھیطعأ  انأو   ،" ةلوھسب اھودخ   " راصتخابو
. يمقاط ٌدیعس  وھ  مك  يروصت   ، اودسفل كلذ  لعفأ  مل  ولو 

روتكدلا عم  يراخبلا  بكرملا  يف  ماعلا  يزیلجنإلا  لصنقلا  ءاج 
ول تینمت   ، اًموي مھعم  تیشعت   ، سیسنارف رتسمو  نوسرتاب 
ةعبرأ فاتكأ  ىلع  بناوجلا  يذ  يدعقم  ىلع  ًایلاع  ًةلومحم  يِنتيأر 
تحن يف  نوعرف  لثم   .. رثكأ وأ  حجانلا  ِحَّشرملا  لثم  لاجرلا  نم 
يبكوم  ، نیعباتو نيرخآ  روضحو  لعاشملا  يلماحب  ًةقوبسم  ميدق 
میھاربإ نامثع  ديدجلا - يقيدص  ِكيرُأ  نأ  ىنمتأ   . اًمامت ایكلم  ناك 

هیلإ يبلق  لام   . سيراب يف  تاونس  سمخل  بطلا  سرد  يذلا 
اًضيأ وھو   ، ةیلاعلا ةیبرتلا  يوذ  نیيرصملا  لك  لثم  هنأل   ، ةرشابم

ئلتمملا ءيربلا  عونلا   .. اًمامت هرعاشم  يف  هتوخیك  نود  لثم 
رعاشم ال وذو  ةلیمجلا  تاغللا  بح  ىلع  اًمامت  عوبطمو   ، فطاوعلاب
ال اًدبأ  هنإ   . دقتعأ امیف  نابسإلا  ءانثتساب   .. يبوروأ يأ  اھیلإ  لصي 

يسنرفلا يفطاعلا  مالكلا  وأ  فرخزملا  يلاطيإلا  لوقلا  هبشي 
يكبأ نأ  تدتعا  ينكل   ، نییبوروألا ىلإ  ةبسنلاب  هفات  اذھ  نأ  ىرأ  ،
تنك نیح  ناسرفلا  نم  َءالبنلا  َءامظع  ةلیقثلا  ُلومحلا  مزھت  نیح 



لثم اذھ  نأ  ول  امك  رعشأ  نآلا  هتوخیك ." نود   " يف أرقأو  ةریغص 
وأ يلوطبلا  رعشلا  نم  اًعطق  ددري  نامثع  ىلإ  تصنأ  نیح  وشناس 

يوقلا سحلا  عم  صاخ  جازتما  عم   ، ةرصاعم ًالاثمأ  وأ  ةعئاش  اًمَكِح 
[95] میظعلا نود "  " هعبط يذلا  ةجھبلاب 

ةناھإلاو  ، انھ عاضوألا  وأ  ةلودلا  نع  هنم  هتعمس  ام  لك  دیعأ  نل 
مامأ اًملعتمو  اًفيرش  ًالجر  رمتسيو  ىقبیل  اھب  رعشي  يتلا 

. ديدج نم  ةدئازلا  ةلیقثلا  لومحلا  اھنإ   ، ظاظفألا كارتألا  تاوشابلا 
ًالیل ةصاخلا  هتفرغ  يف  ءاسنلا  لثم  يكبي  ام  اًریثك  هنأب  ينربخأ 
لعف عطتسي  ملو  هدھاشي  نأ  ىلع  ربجُأ  يذلا  سؤبلا  ببسب 

 - مھ صاخ  وحن  ىلع  مھتببحأ  نيذلا  لك   . هنم ففخیل  ٍءيش 
، نآلا يفوت  يذلا  يروجابلا  خیشلا  ةذمالت  نم  نولیلق - وأ  نوریثك 

اننواعم  . فرشلاب روعشلاب  ماھلإلا  ةمعن  كلمي  ناك  هنأ  ودبي  يذلاو 
ةنامألا ةلوطبب  عتمتي  هنكل  رحاسب  سیل   ، مھنم دحاو  مرتحملا 
رھشلا يف  اًھینج  رشع  ةسمخب  حفاكیل  ًالجر  دوقت  يتلا  حالصلاو 

[96] بھنلاب الإ  ىَنِغلا  نوكي  ثیح ال 
وخأ سنوي  خیشلا   ، انھ تالئاعلا  نم  اًریثك  نزحت  تيرك  يف  برحلا 
نولوقي سانلا  أدب   ، هریغ نوریثكو  كانھ  مدخي  فسوي  خیشلا 

دارأ اذإ  ناطلسلا  لجأ  نم  زیلجنإلاو  نویسنرفلا  براحي  َّالأ  ىنمتن  "
،" كرتلا َحَسْكُي  ىتح  انل  ثدحیس  بیط  ءيش  ، ال  هولكأي نأ  سورلا 

. تَّلو دق  ودبت  ناطلسلل  ةینيدلا  تاءامتنالا  لك 
هباصأ ناضمر  همایص  نأ  دقتعأو  اًدج  ضيرم  ىفطصم  سئابلا 

، هل لضفأ  دقتعأ  امیف  كلذف  موصي  الأب  هترمأو  بعاتملا  ضعبب 
زوجعلا  ، مایصلا ياضرم  يعنم  ناديؤي  اًضيأ  يتفملاو  مامإلا 
هباصأ نیحو  ينوزلب  مدخي  ناك   ، ةئاملا قوف  هرمعو  تام  نیعامسإ 
يبأ يف  ينوزلب  ىلإ  هعم  بھذأ  نأ  ينديري  اًمئاد  ناك  فرخلا 
هدیفح  ، ةعمش لثم  أفطنا  طقف   ، ةرملاب اًضيرم  نكي  مل   . لبمس
اھلكآ نأ  يناجرو  هتزانج  يف  تیھُط  محللا  نم  ةعطق  يل  رضحأ 

. انھ ریطاسألل  اًقفَو  ادج  اًزوجع  حبصأل  اًديدم  اًرمع  شیعأ  ىتح 



تناك يذلا  لجرلا  نإف  جاَّجحلا  وبأ  خیشلل  ةرقبلا  اوحبذ  نیح 
ةبرُش وھطي  نأ  دارأ  يذلا  رمع  ىلإ  فطلب  اھاطعأ  هقح  نم  عراوكلا 
لكآ تنك  ول  امك  تامرحلا  كاھتناب  روعش  َّيدل  ناك   ، يل عراوكلا 

. سیبأ لجعلا  َلسن 
نم اھل  اي   [Mme du Deffand[97 دنوفيد يد  مادم  لئاسر  نآلا  أرقأ 

Horace لوُبْلاَو ساروھ   .. رثكأ هركأ  نم  فرعأ  ال  ةأرملل ! ةرفنم  ةروص 
هلك  ، للملاو  .. رورغلاو  .. ةینانألا عارص  يھ ! مأ   [Walpole[98

ناك  [Turgot[99 وجریت اھیلإ  ةبسنلاب   ، ادج ٌهيركو  ٍةفطاعك  ٌرَكنتسُم 
. ةریبكلا اھايادھ  مامأ  رثكأ  قمحأ  ًاناویح 

،" هتاديدجت  " ةيؤر ىلإ  قوتأ  مك  هيربخأو  مایليول  فطلب  ينيركذا 
تسل  ، نیمأ عباتك  َبیطلا  هَروعشو  هیلإ  اًضيأ  همالس  يدھي  رمع 

. صالخإب ِكدي  لبقي  هنإ  لوقأ  نأ  ىلإ  ةجاحب 



-100-
نودروچ فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ 

رياني 1867  22  - رصقألا
.. بیبحلا كِیَلأ 

ام ٍلكشب  انأ  كلذلو  يضاملا  َعوبسألا  ًالیمج  سقطلا  ناك 
نم ةیلاع  ةلاح  يف  اًعیمج  لاجرلاو  مویلا  يبكرم  لصو   . نسحأ
طقف  ، دیج لكشب  نولمعي  اوناك  عیمجلا  نأب  رمع  ينربخأ   ، رورسلا
ناكو ةفدلا  نم  يديدحلا  ءزجلا  رسكناف  ةرھاقلا  لھأ  اھدسح 
ناك ةیضاملا  ةلیلقلا  مايألا  يف   . فيوس ينب  يف  هحالصإ  مھیلع 
ماق  ، يناثلا لالشلا  ىلإ  ًابھاذ  ناكو   Mr: Lear ریل رتسم  انھ 
لجر هنإ   ، هل ةديدج  ةيؤر   .. كلجأ نم  يتیبل  ةریغص  ةحول  مسرب 

. هتيؤرل ةدیعس  تنك  دقلو  ثمد 
ليوط نياتشلوھ .  نم  بیجع  صخش  انھ  ىلإ  ءاج  رخآ  موي  يف 

ةینبلا يوق 
نادوسلا يف  تاونس  عبرأل  ناكو   ، نیسمخلا يف  هنأ  دقتعأ 

. رّانِسو
نكي مل   ، هقيرط يف  لوستي  ةبونلا  ربع  ًایشم  ءاج  اًسلفم  َُهنوَكو 
ىّعدا نم  ةقرو  مرك  نع  سامحب  ملكتي  ناكو  اظح  لقألا  هدحو 

معن  " يل لاق   ،[100] ةرساكلا رومنلاك  مھنأ  زركیب  ليوماص  ریِّسلا 
،" ةدیعسلا ةایحلا  يھ  هذھو  نوبسانملا  صاخشألا  مھ  ءالؤھ 

ةعیبطلاب دوُّسلاف  ةحلسم  ةعامجب  َتنأ  َتقحتلا  اذإ  هنأ  هريدقت 
ودئاص اًمئاد  مھنویع  يف  حالسلاب  نولمحملا  لاجرلاف   ، نوعراصي
تنك اذإ  الإ  َكل  اًروث  نوحبذیس  اًریقفو  َكدحو  َتنك  اذإ  نكل   ، دیبع
ءيش يأ  ماع  لكشبو  َنكستل  اًخوك  كنوطعیس   ، ةاش لضفت 
اھنببصي تایتفو   ، اًدرول تنك  ول  امك  َركستل  رمخلا   ، هومدقي نأ  نكمي 
بھذتس هیلإ  تعمتسا  اذإ   ، بایث يأ  يدترت  نأ  ىلإ  جاتحت  الو   ، كل
ذیبنلا نم  ةجاجزو  ءادغ  هل  تمدق   . لاحلا يف  دالبلا  هذھ  ىلإ 



ىلإ اًحرف  هقيرط  ذخأو  تانلشلا  نم  ًالیلقو   .. اھَغَرفأ يداعلا 
ةجاوخ اوأر  نیح  نویبونلا  هیف  ركف  يذلا  ام  فرعأ  ال   . ةرھاقلا
ًابلاغ هنأ  اًدكأتم  ناك  هنإو  نیبیط  اوناك  اًعیمج  مھنإ  لاق  دقل  لوستي !

.. هل هميدقت  ىلع  مھسفنأ  اوربجأو  هیلإ  ةجاح  يف  مھ  امم  لكأ 
. حلبو ةرد " شیع  "

يلكآ تاياكحو  لجرلا  اذھ  تاياكح  نع  ثدحتن  انك  ءاسملا  يف 
يئانثتسا عافترا  ىلإ  مھسوؤر  ومنت  نيذلا  كئلوأ   ، رشبلا موحل 

ينثدح  ، ةبيرغ ىرخأ  ءایشأو  مھرعش   نم  ةعونصم  لكایھك  ودبتو 
دمحم خیشلا  يبأ   " لاق  .. صاخ لكشب  يِنْتَرَسأ  ةياكحب  نسح 
دالب يف  ادج  اًدیعب  ةرم  رفاس   ، ينم ةقانأ  رثكأو  لوطأ  ناك  يذلا 
نم ادج  لیلقلا  مھيدل  ناك  هعم  اوناك  نيذلا  لاجرلاو  وھ   ، دوسلا
اوعمس  ، هولكأيو هوحبذیل  اًئیش  اوداطصي  مل   ةریثك  مايألو   ، ماعطلا
اھیلإ لاجرلا  ضعب  بھذف  ةرخص  يف  ةوجف  نم  بیحن  توص 

مأ مدآ  نبا  وھ  لھ   .. يبأ هفرع  الو  هوفرعي  مل  اًقولخم  اھنم  اوبحسو 
تس اھلو  رظنملا  ةرذقو  ةھوشم  ةأرما  لثم  ناك  هنكل  ناویح !
عرشلا نأ  اونلعأو  اھحبذ  يف  لاجرلا  بغر   ، مدق لك  يف  عباصأ 

تكب نیكسلا  تأر  نیح  اھنكل   ، اھلكأو ةمیھبلا  حبذب  مھل  حمسي 
انبر ةایحو   " يبأ لاقف  بعر  يف  اھيدیب  اھھجو  تطغو  ةنيزح 

لسوتت يتلا  ةسعتلا  ناویحلا " / ةأرملا  " هذھ اوحبذت  نل  ىلعألا 
هبشي اًقولخم  اولكأت  نأ  اینوناق  سیل  هنإ  مكل  لوقأ   ، اھتایحل انیلإ 
هتءابع تحت  تأبتخاو  ناویحلا  / ةأرملا هب  تقلعت   ،" مدآ ينب  اًریثك 
تاقولخم اوأر  ىتح  تقولا  ضعبل  ناصحلا  قوف  هفلخ  يبأ  اھلمحف 

هنع اھدعبي  نأ  هیلع  ناك  نكل  مھنیب  يبأ  اھكرتف   ، اھب ةھیبش 
ةمیھب تناك  اھنأ  يتدیس  اي  نيدقتعت  لھ   . هب تقلعت  اھنأل  ةوقلاب 

؟" مدآ ينب  نم  اًعون  مأ  ةیقیقح 
كدلاو ناك  ميركلا  هللا  قحب  نكل   ، ملعي هدحو  هللا   " عرو يف  تلق 

". اقح ًالیبن  ًالجر 
اًرداق اًقولخم  َّنأ   .. هیف لادج  ًايأر ال  ىطعأو  فسوي  خیشلا  مجسنا 
نأ عرشلا  نم  سیل  اذكھ  فرصتيو  نیكسلا  ةروص  كاردإ  ىلع 



. لكألا لجأ  نم  هحبذت 
لجرلا هب - قیلت  ةروص  اھنإ  ايرصم ! هتوخیك  نود  ناك  فیك  رُظنا 
ناویحلا ةأرملا /  يمحي  يذلا  ةدبابعلا  نم  رظنملا  لیبن  ليوطلا 

ىلع هفلخ  اھلمحيو   ، يزنابمشلا وأ  ّاليروغلا  ةھیبش  ةنیكسملا 
. ناصحلا
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ِنتسوأ ةدیسلا  ىلإ 

رياني 1867  26 رصقألا - 
.. ةبیبحلا يمأ 

برھ  .. هبح ةصق  ِكل  يكحأو  فسوي  خیشلا  زيزعلا  ةقث  ُنوخأس 
اھيدلاو نأب  ُهْتََربخأ   .. ریصق تقو  نم  اھبحأ  ةاتف  عم  اًدیعب  ٌباش 

يف اھسفن  قرغُتس  كلذل  اھنأبو   .. رخآ صخشب  اھجيوزت  ناديري 
برضلا  ) اًدیعب اََھلمحيو  اَھبرضيو  هناصح  ىلع  يتأي  نأ  هیلعو  لینلا 

ثیح ةیملاسلا  ىلإ  اھلمحو  ىتفلا  اھلعف   .. اًنسح  ،( ةيرذعلا ذقني 
، ةلئاعلا ءاضرتسال  هاذخأیل  فسوي  خیشلا  ىلإ  ابھذ  مث  اجوزت 
عم ادج  اًفطاعتم  ناك  هنأ  تيأرو  ةصقلاب  ينثدح   . كلذ لعفو 
لوقأ نأ  عیطتسأ   ، بعرم اذھو   .. بحلا هنإ   ، يتدیس  " لاق  . نَْیبِراھلا
عباتو ًالجخ  َّرمحاو  َدَّدرت  مث   ،" هلمحتن نأ  نم  ًابعر  رثكأ  بحلا  نإ  ِكل 

، اھبحأ نأ  هللا  ةدارإ  تناك   ، يتدیس اي  ةرم  هب  ُترعش   " .. ثيدحلا
اھُتببحأ ةنس  ةرشع  ثالث  ذنم   ، يتجوز نآلا  تراص  يتلا  يھ 
ارجاشت فيرشلا  يمع  اھَّدَجو  يبأ  نكل  اھجوزتأ  نأ  تینمتو 

نع دحأل  ُّطق  ثدحتأ  مل   ، رخآ صخشب  جوزتت  اھُلھأ  اھلعجو 
ةثالثل راجفنالا  نم  برتقي  يبلقو  قرتحي  ناك  يدبك  نكل  عوضوملا 
يبح ىرت  ال  ىتح  ضرألا  يف  َّينیع  تعضو  اھُتلباق  نیحو   ، ماوعأ
تركذت الھ   ، ُهْدَمْحاف كالتبا هللا  دقل  فسوي  اي   " يسفنل تلقو  اھل 
اوراتخا اوبكُن  نیح  نيذلا  ةرذع  ينب  لثم  َتنكو  فيرشلا  كمد 

اًضيأو  ، بحلابربكألا فغشلا  مھيدل  ناك  مھنأل  ةئیطخلا  ىلع  توملا 
عماجلا ىلإ  ةرھاقلا  ىلإ  تبھذ  لب   .. تمأ ملو  ربكألا ." فرشلا 

بحأ مل  ينكل  نیفرعت - امك   - نیترم اھدعب  تجوزتو  تسردو  رھزألا 
جوزتیل اھجوز  اھقلط  ةریخألا  يتجوز  تتام  نیحو   ، طق اھریغ 

تنك ينكل   .. اھذخآ نأ  يف  اھتقو  يبأ  بغرو  لمجأو  رغصأ  ىرخأب 
دمحلا  نكل   .. ال مأ  ينبحتس  تناك  اذإ  ام  فرعأ  ال  فئاخ  فصن 



اًضيأ اھنأ  بعصلا  ءيشلا   ، اھب ُتكسمتو  ْتَقَفاو  هل  ركشلاو 
ةداعسب ةقلأتم  اھتيُأر  اھیلإ  تبھذ  نیح  يتقيرط ." سفنب  ينتبحأ 

مث ةجھبو  رخفب  خیشلا "  " عم يھ  تثدحتو   ، ديدجلا جاوزلا 
تسیلأ  ، اھبلق نم  ةقیمع  ةفطاعب  يمأ "  " ينْتَّمسو ينتنضح 

. ةمئاد ةیبرع  ةياور  نم  ةولح  ةعطق  هذھ 
يطلاملا امھنامجرت   ، نافیطل نايزیلجنإ  هیفو  مویلا  يبراق  كرحت 

نع ثدحتي  ام  اًریثك  هدلاو   ، رمعلا نم  نيرشعلاو  ةعبارلا  يف  باشلا 
ىلإ ةريزجلا  يف  رومألا  تلوحت  فیكو  هولعف  امو  نیضوفملا " "
يف براقلا  نمأل  هلعف  مت  دق  ٌّيویندو  ٌّيحور  ءيش  لك   ، نسحألا

يعاریل ناوسأ  نواعملو  يرادبلا   نواعمل  عيرس  باطخ  لالشلا -
كلُم  " يمحیل جاجحلا  يبأل  رذنلاو  تاولصلا  نم  ریثكو   ، لاجرلا

. رصقألا يف  عئاش  وھ  امك  انبراق "  " راصتخاب وأ   ،" ةدیسلا
 " ايدناك ةلأسم "  نم  سئابلا  بناجلا  دھشن  رصم  يف  انھ  نحن 

. تيرك يف  برحلا  يأ 
ينكل  ، نییتيركلا ةاناعم  وھ  حضاولا  ءيشلا  عبطلاب  ابوروأ  يف 
نوفطخُي نيذلا  ءارقفلا  نیحالفلا  بابشلل  اًریثك  ةفسآ  ًةقیقح 

ةديرج  ، اھعم مھيدل  فطاعت  الو  اھیف  مھل  َدي  ال  ةكرعم  يف  لاتقلل 
لیق دقلو   ، ةريزجلا نع  يلختلا  ناطلسلا  ىلع  َّنأ  حرتقت  زمياتلا 

نوملسملاو كھنُم  ناطلسلا   . لبق نم  ةيرصم  تویب  يف  اًریثك  اذھ 
موي نیيرصملل  موي  نسحأ  نوكیس  هنإ  نولوقيو  كلذ  نوفرعي  انھ 
ریمأ ُّطق  نكي  مل  ٌّيكرتلا   .. ءيش لك  قوف  نأل   ، اًدیعب كارتألا  درطُي 
ناك ول  امك  نوبتكيو  سانلا  ثدحتي  ابوروأ  يف  طقف   . ایقیقح نینمؤم 

نییحیسملا لك  نأو   ، نییحیسملا عم  ةھجاوم  يف  نیملسملا  لك 
اَْوأر ول  ىنمتأ   ، نودِھطضملا مھ  مھلك  نیملسملا  نأو  نيدَھطضم 
دبتسي يزیلجنإلا  نإ   ، نییحیسمك نییطلاملاو  نیینانویلا  دادبتسا 
نیيرصملا ةبغر  ببس  وھ  اذھ   ، فلتخي اذھو   .. يناطيربو رح  لجرك 

مھل نییقرشلا  نییحیسملا  نم  مھفوخ   .. يزیلجنإلا مكحلا  يف 
نیملسملا ةاناعم  نإف  لوبنطسإ  نوینانویلا  كلتما  اذإ  هنأل  هیف  قح 

وھ ام  نونعلي  اًمئاد  نيذلاو  قمعب  نیقاتشملا  نیبصعتملا  يضرُتس 



! ٌِّدن
نأ كردأل  ریثكلا  تعمسو  تيأر  ينكل   ، ایكرت نع  اًئیش  فرعأ  ال 

نییحیسملا بناج  ىلإ  ىرخألا  رصانعلا  نم  ریثكلا  كانھ 
يف يرصملا  هنإ   ، يفكي امب  رصم  يف  فلتخم  رمألا   ، نیملسملاو
ةعفنم نم  هل  امل  ىوقألا  ِّفص  يف  يطبقلاو   ، يكرتلا ةھجاوم 
ديري ال  ثادحألا  لك  يف   . حالفلا هیخأ  عم  فطاعتم  وھ  امنیب 

ملسملل اھديري  هنإ   ، ةوقلا نورخآلا  نویحیسملا  كلتمي  نأ  يطبقلا 
، هوركملا ينانویلا  عیمجلا  سأر  ىلعو  يقیطاریھلا  مكاحلل  ال 

لستغي  ، وھف نیملسملا  نم  رخآ  فنص  هنأك  ودبي  يزیلجنإلا 
لك قوفو  نوجوزتم  ةفقاسأ  هيدل   ، هتسینك يف  ٌروص  هيدل  تسیلو 
نأ لواح  اذإ  الإ  ُجَعزُي  الو  هتایح  لاوط  ماعلا  فصن  ُموصي  ال  ءيش 

. نيدلا نع  لوحتي 
يبأ ربق  دنع  نآرقلا  ةءارقب  اورمأ   ، لینلا بونج  نورحبم  اشابلا  ءانبأ 
امك  - ةَّشق انل  اوكرتي  مل   . ِملاع لكل  تاسنب  ةتس  اَوطْعأو  جاجحلا 

نوقرفتم نورخآو  نذؤملا  نيدلا  ءالع  خیشلاو   ،- سيروم لوقي 
مأ كحضي  لھ   فرعي  مل  زوجع  ّيقفو  ریبكلا  شیشقبلا  اذھ  ببسب 

نْيَذللا شوبرطلاو  لاشلا  ينيري  نأ  هتلأس  نیح  متشي  مأ  يكبي 
امھتوعد تمت  اًضيأ  يضاقلاو  فسوي   ، اشابلا ةيدھ  نم  امھارتشا 
ةتسلا تعاض  مث  نمو   ، ةرخابلل زبخلا  نم  ٍلالِسب  ةمھاسملل 

. اًثبع امھنم  لكل  تاسنب 
هوكرتي نل  نيذلا   ، ةدبابعلا عم  لظ  هوبأ  تام  يذلا  ریغصلا  يبصلا 
اودجو دقلو   ، اًئفد رثكأ  راصو  وجلا  نسحت  اذإ  الإ  ةرھاقلا  ىلإ  رفاسي 

بر اي  كوجرأ   " ةمحر لاق   ، هعم ًابیط  نوكي  نأ  نكمي  اًنیمأ  اًصخش 
ضعبو بصقلا  نم  ٍدوُعب  نسح  هاساو   ،" تسلا ىلإ  بھذي  هعد 
يمریس يل  ریغصلا  يبصلا  ءاجو  كوربم  ُتدقف  اذإو   ، لیلدتلا
يئادب هنكل  دیج  ٌدلو  هنأ  تعمس   ، دمحأ لعف  امك  َّيدي  نیب  هسفنب  
مھنأ دقتعأ  ةقیقحلا  يف   ، يدنع اًقراف  لكشي  هدجأ ال  اذھو   ، اًمامت
يف ةصاخلا  مھتاداع  مھيدل  نيذلا  كئلوأ  نم  رثكأ  ةعرسب  نوملعتي 

[101] ایجنز ناك   Terence سنيریت    نأ  ىرأ  مث  نمو   ، ةایحلا



ناك نَم  مھفي  هلعجأ  نأ  ُتعطتسا  اذإ  كلذب  ةمحر  ربخأس 
دلولا نأ  مغر   ، عیجشت يأ  ىلإ  ةجاح  يف  ةمحر -  - هنأو  ، سنيریت

 . ةقيرط يأب  يدنع  هنم  للقي  هدلج  نول  نأ  اًدبأ  لیختي  مرتحملا ال 
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ندروج فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ 

رياربف 1867  3 رصقألا - 
.. بیبحلا كِیَلأ 

، يمأ باطخ  ىلإ  هفیضأل  ٌلیلق  َّيََدلو  ًالامش  براقلا  لحریس  اًدغ 
. لضفأ لاح  يف  انأ 

نأ ُتبلط   ، ةَِّینِج ةریمأ  نم  جوزتم  هنإ  لوقي  اجرج  نم  لجر  انھ 
ءاقلل تابقعلا  ضعب  كانھ  نوكتس  هنأ  يف  تككش  ينكل  اھارأ 

. سیِسِكلأ لعف  امك  يھتنتس 
[102]" ادج ةكاكش  ِتنأ  يتدیس  يلحرا  "

انھ تازجعملاو  بئاجعلا  هذھ  ءاعدا  ىلإ  عفادلا  وھ  لوقعملا  ریغ 
ًابلاغ ةقیقحلا  اھقيرط ! نع  دوقن  يأ  ىلع  اھوُعَّدُم  لصحي  نأ  نود 
ةعبرأ يناطعأ  هنأ  كتثدح  يذلا  يدنھلا  ِّيلولا  لثم   ، نوعفدي
رثكألا ءيشلا  ناك  ام   ، ةیناجم اھلك  هتازجعم  تناك  يذلاو  تارالود 

. يلولا دنع  تازجعملا  لك  نم  اًزاجعإ 
كلذ َْتلعف  اذإ   ، طئاحلا ربع  َّيلإ  يتأتس  ّةینجلا  نأب  ُتْدِعُو 

ةیكیناكیم تاعارتخا  دجوت  ال  ذإ  اھب  ناميإلا  ىلإ  ةرطضم  نوكأسف 
ةيرشبلا ةجوزلاو   ، اھدوجو نقدصي  انھ  ميرحلا  لك   ، رصقألا يف 
هَماھوأ وأ  اھجوز  ةبذك  دكؤتو  ةيراج  لثم  اھمدخت  اھنأ  مسقت  لجرلل 
ناميإلاف  ، ةبذك تناك  اذإ  بجعتأ  نل  نكل  ُدعب  َلجرلا  َرأ  مل   ، ًةلماك

. عئاش رمأ  روتسملا  فشكو  ىؤرلاب 
ناطیشلاو  ، ارتلجنإ يف  رشتنت  نیطایشلاو  تيرافعلاو  نجلا 

ركذُي ال  هنإ  ؛  ةسئاب ةجرد  ىلإ  هب  مامتھالا  مدع  لصو  انھ  سیلبإ 
عتمتي يذلا  مارتحالاب  ينيدلا  راوحلا  يف  وأ  ظعولا  ربنم  ىلع  اًدبأ 
ةینمأب انسفنأ  يلسن  نأ  بجي  اننأ  دقتعأ   ، ةیحیسملا دالبلا  يف  هب 

َموي ةرخآلا  يف  هلامھإ  ىلع  نیملسملا  بقاعي  فوس  هنأ 
. باسحلا



نأ ىتح  بعتمل  هنإ  اقح   ، نآلا انھ  سؤبلا  كل  فصأ  نأ  عیطتسأ  ال 
ةرقب وأ  لمج  وأ  ةمیھب  لك  نآلا   .. ةديدج بئارض  موي  لك   . هیف ركفن 
اودوعي مل  نوحالفلا   ، اھل عفدلا  نم  دب  ناصح ال  وأ  رامح  وأ  ةاش  وأ 
ءاملاب جوزمم  ریعش  نم  ةبجو  ىلع  نوشیعي   .. زبخلا نودجي 
نوكت نأ  اوداتعا  نيذلا  سانلل  ٌعزفم  اذھو   . خلإ  .. ةيربل باشعألاو 

. اًقلقو ًابضغو  اًسؤب  نودادزي  يفراعم  لك  ىرأو   ، اًدیج اًماعط  ةبجولا 
عیبي نأ  ديري  هنكل  ضارتقالا  نم  هظفحي  هنيد  ؛  نويد الب  ناك  فسوي 

. عیمجلا نسحأ  وھو   ، هرامح عابو   ، ةریغصلا ةاتفلا  هتيراج 
شرق ةئام  ةلیحتسم - ًابيرقت  ةایحلا  لعجت  ةیبيرضلا  ةسایسلا 

، ةيونس ةھكاف  لك  ىلع  ، لوصحم لك  ىلع  ةبيرض   ، نادف لك  ىلع 
، محفلا ىلع   ، لجر لك  ىلع   ، قوسلا يف  عابت  نیح  ىرخأ  ةرمو 
اًدحأ نأ  نم  ةشھدنم  انأ   . تاصقارلا تایتفلا  ىلع   ، حلملاو دبزلاو 
اولواح صاخشأ  ةثالث  نم  رثكأ  سیل  دوقنلا ! بلطب  ينقھري  مل 

. ضارتقالا وأ  ينم  لوستلا 
نم هنإ   ، دعرلا توص  هل  راصو   ، اًمخض راص  يدنع  يذلا  يجنزلا 
ریغص شحوتم   ، رومنلا سنج  نم  وھ  امم  رثكأ  ةلیفلا  ةلیصف 
ةيراج ءارش  تلواح   . فيِرْجلَاب هذخأي  نیح  ةفسآ  نوكأس   ، ةياغلل
نكل  ، هلحم لحتل  اكنِدلا  ةلیبق  نم  ةلیمجلا  ةریغصلا  ةاتفلا  فسوي 
يف  . ماظتناب ميرح  دجوت  ثیح ال  ةلاحتسالا  نم  ٌبرض  ًةدیحو  ًةاتف 
تیبلا اذھ  يف  نكل  ةیفاك  ةجردل  رمع  عوط  تحت  دمحأ  براقلا 
ةيانعلل نيداترمو  نیمداقو  ىضقُت  تامھم  دوجو  يفو  ریبكلا  برتملا 
نوكیل نيدلو  ىلإ  رمألا  جاتحي  .. هبشأ امو  ةوھقو  نیخدت   .. مھب
شھدم رمأل  هنإ   .. ادج اًدیج  سبالملا  لسغي  اًضيأ  كوربم   ، اًحيرم
نوكیس ادج  ریغصلا  دمحأ  نإ   . اذكھ ةعرسب  ةیبصلا  ملعتي  فیك 

، فرغلا فیظنتو   ، وھطلا عیطتسي   ، هدحو لجر  يأل  ًایفاك  اًمداخ 
قابطألا فیظنتو   ، ةدئاملا تامدخ  لكو   ، ةَّرسألا زیھجتو 

نأ عیطتسي  هنأ  نآلا  دقتعأو  اًدیج  هب  موقي  ءيش  لك   ، نیكاكسلاو
كلمي هنكل   .. أطبأ كوربم   . رمع تامیلعت  نود  ىتح  هدحو  لمعي 

[103]. نیكسملا نسح  اھكلمي  ناك  يتلا  ةزیملا  سفن 



 - هنأ مغر   ، هلمع يف  فیظنو   ، هیلإ َِبلُط  ام  اًدبأ  ىسني  كوربم ال 
، اھتفاظن ْدَتعي  مل   ، هسبالم فیظنت  يف  لمھم  فسألا - عم 

هبابلج نع  ًالفاغ  ةرذق  طئاوح  ىلإ  نكتري  وأ  بارتلا  يف  جرحدتيو 
ادج نامرغمو  نادیج  نادلو  امھیلك  نكل   ، ةعرس رثكأ  دمحأ   . قرزألا
امھنم رخسي  هنأ  مغر   ، اھب هنابطاخي  ام  يھ  رمع " مع   " .. رَمُعب
يذلا غيوزتلا   .. ةریبكلا ةغوارملا  تظحالو   ، فرصتلا اءاسأ  اذإ  اًریثك 

وأ قوسلا  ىلإ  رمع  بھذي  نیح  وأ  قيرطلا  يف  نوكأ  نیح  رھظي 
ىلع رثؤي  ال  امھكحض  نأ  اَدَجَو  ناریغصلا  ناتيرفعلا   ، عماجلا
ىَرت نأ  دوأ  مك   ، تاكنلا يف  ةكراشملا  َّيلإ  نابلطي  ًابلاغو  يباصعأ 

" ليزنلا ریم   " فسوي ةاتف   ، اھنورسي فوس   ، لافطألا ءالؤھ  ينير 
Meer en Nezzil

ءيش لك  حرش  يف  ةقثاولا  اھتقيرط   ، ادج ةرھامو  ةنتاف  ةلفط 
هرمع يلبقتسملا  اھجوزو  اھمع  نبا   ، كجھبت فوس  اھتاءاميإو  يل 
يتلا ةسورعلا "  " رَسَك ةسداسلا - يف  يھ   - تاونس سمخ 
ىلإ ثيدحلا  ىھتنا   ، ادج ایمارد  كلذل  اھُفصو  ناكو  اھايإ  هتیطعأ 
سئارع دجوت  ال  اًعبط   " تلاق مث  ةنازخلا  ىلإ  اھنم  ةقلمتم  ةرظن 
ةيرصم  ، لیمج ریغص  قولخم  اھنإ   ،" ديزم ال  ال،   .. هوأ  .. انھ ىرخأ 
يتأت ؛  اھوبأ اھنع  لوقي  امك  اًمامت  ةناطیش   ، ةحالف يھ  امم  رثكأ 

ول يتلاخ  اي  هوأ   " اھتامدخ ضرعتو  دیعلا  كعك  لمعل  نیعمتجملل 
. اھمامكأ رمشت  يھو  لوقت   ،" دعاسأ نأ  عیطتسأ  ٍءيش  يأ  متدرأ 
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ةمزأ ينتمھاد   . هعم لضفأ  ةداعلاك  انأو   ، ئفادلا سقطلا  لح 
، تأطابت اھنكل   Soden ندوس يف  تناك  يتلاك  تسیل   ، ةفیفخ

يعم ناك  فسوي  زيزعلا  خیشلا   . رذح يف  يريرسب  ُتْذُل  مث  نمو 
لیللا لاوط  يعم  يقبو  ةمزألا  هیف  ينتمھاد  يذلا  ءاسملا  يف 
لبق فصنو  ةعاس   - رجفلا ةالص  دنع   . ةعاس لك  يئاود  ينیطعیل 
يتایح لجأ  نم  هللا  ىلإ  تاعرضتلا  هنم  تعمس  سمشلا - عولط 
فیك  .. اًرخؤم هتأرق  ام  يف  تركفو   ، يتلئاع لكلو  ِكلو   ، يتحصو
نأ ىنمتأ  مھعم ! اوحماست  كارتألا  نأل  مھینطاوم  نوینانویلا  حبذ 
دعاس اذإ  نوملسملا  هعقوتي  امو   ، اذھب ةیبرغلا  ةیحیسملا  رینتست 
دیلا مھل  نوكت  نأ  ىلع  قرشلا  يیحیسم  برغلا " وُّیحیسم  "

. ایلعلا
مايأ ذنم  يتلا  تربرھ  يدیل  ةدیسلا  نع  ينلأسي  فسوي  ناك 
اوبعل ةسواسقلا   " .. لاق سئاب " ءيش   " ، ةیكیلوثاكلا ىلإ  تلوحت 
ةيریخلا اھلامعأو  ٌِرّیخ  اھبلقف  فوخ  ال  نكل   ، كش ال  اھغامدب 

هنأ مغر  مھبولقب  هنودبعي  نيذلا  ءالؤھ  نع  ىلختي  نل  ُهللاو   ، ةمیظع
لھ  .. كوربم دبعلا  ىلإ  يرُظنا   . روصلا مامأ  عكرتس  اھنأ  نزحم  رمأ 
كلذ نم  مغرلابو  ؟  ِكِراكفأ نم  ةئاملا  يف  اًدحاو  مھفي  نأ  نكمي 
لك فرعي  ال  هنأل  هنیبقاعت  لھو   ، اًجھتبم اًرورسم  كعیطيو  كبحي 
نم ىلعأ  ِتنأ  امك   - اًعیمج انم  ىلعأ  وھ  يذلا  هللا  لھو  ؟  ءيش
ائیش فرعأ  نأ  تدرأو  لاحلا  يف  هُتقفاو  ؟"،  كنم ًالدع  ُّلقأ  دبعلا -

تارارقو نآرقلاب  دھشتسا  هنكل   ، ةیسكذوثرألا ةدیقعلاب  هتفرعم  نم 
وأ دوھیلا  هب  متھي  امم  ةطقن  يأ  ىلإ  لصي  مل  هنأ  حضویل  ءاملعلا 
َلِبق نم  مھتنادإ  بجي  ال  نوینثولا  ىتحو   ، مھُنيِدُت نییحیسملا 
نيدلاو قحلا  نع  اًریصق  اًصخلم  بتكأ  نأ  فسوي  ينديري   ، سانلا



ةجردل هقياضي  ؟  هرشني نأ  صخش  يأل  نكمي  لھ   . هئالمإ نم 
وھو  ، بصعتلاب نومھتم  رارمتساب  نیملسملا  نأ  عمسي  نأ  بعرلا 
وھ مھنيد  نأب  مھتقث  نورھظُي  مھنإ   ، اًحیحص سیل  اذھ  ؛  قح ىلع 
ةأرما لك  يف  اھارأ  يتلا  اھسفن  ةءاربلاب   ، ملاعلا يف  لضفألا 
رورغلا نم  عونل   راھظإ  وھ  ةقیقحلا  يف   . ةلھاجو ةئيرب  ةيزیلجنإ 

 . ديدشلا مھسامح  مغر   ، ارش وأ  اًفینع  ًابلاغ  سیل  هنكل   ، ينيدلا
وأ رخآ  ایبص  لسرأ  ينكرتي  نأ  هیلإ  ُبلطأ  فيِرْجلَاب  ىلإ  بتكأس 
هنأ ةركف  عم  لماعتي  نأ  عیطتسي  ال  يذلا  كوربم  لجأ  نم  ًالام 
يف ةعتملا  نكامأ  ىلإ  اًقئات  ناك  يذلا  دمحأ   . ينكرتیس
هوذخأي نأ  هنودعي  براوقلا  يف  سانلا  ضعب  دجو  ةيردنكسإلا 

، نیكسم ریغص  مالغ   .. لحرو اًراجِش  راثأو  تیبلا  ىلإ  ءاجو   ، مھعم
لامعأل ذَخؤُي  دق  هنأ  همالعإب  هتلجع  فقوي  نأ  دلبلا  خیش  لواح  دقل 

. ىودج نود  نكل   .. هناكم رداغي  الأ  بجيو  اشابلا 
دمحأ لمعو  هلمعب  موقيو  ةعورب  كوربم  لمعي  دمحأ  بھذ  ذنم 

هنإ  . ادج هبحي   ، نآلا عضولا  بحي  هنإ  يل  لوقي   ، میظع اًضرب 
ةریبك انأ  مك  فشتكأ  نأ  ریقح  رمأ  هنإ   ، هبسانأ انأو  اًمامت  ينبساني 

". ةبذھملا رئاودلا   " دنع ينم  رثكأ  نیشحوتملا  قوذ  يف 
نأ اھل  ديرأ  ال  ينكل  َّيلإ  يتأت  نأ  ُزوجعلا  ِنواعملا  ُةجوز  َْتبلط 
حونتو بجعتتس  اھنأ  فرعأ   . اھل ةرماغم  اذھ   يفف   ، اھتیب كرتت 
اھعم نُك  بر  اي  ينیع ! اي  هآ   .. يدبك اي  هآ   " ةقیقد لك  لوقتو  َّيلع 
لسرأ  . اذكھو نسحأ .." اھلعجا  كلضف - نم   - يبر اي  ةركب  اَھَعراو !
َْتلسرأ  ، ادج دیج  اھضعب   ، ةبیجع ماعطلا  نم  اًقابطأ  يل  سانلا 
ةوھطمو ةیمسوم  باشعأ  عم  نیتالقم  يف  نیَعِراك  َفسوي  ُةجوز 

نم اًعون  يل  تھط  اًضيأ   . ةعئار ةجیتنلا  تناكو  نرفلا  يف  زبخلا  عم 
نبللا ىلع  لصحن  نأ  عیطتسن  نآلا   .. اًمامت ةدیج  تناكو  ةنوركملا 

. ًابئار اًنبلو  ةطشق  رمع  عنصو   ، ديدج نم 
، ةیبرعلا ةغللاب  ةیبرعلا " يلایللا   " نم ةدیج  ةعبط  يل  يلسرأ 
هنإ ؛  يبرعلا نیل  میلو  دراودإ  مجعم  فسوي  يطعأ  نأ  ادج  بحأسو 

. هكالتمال ادج  قاتشم 



اًدحأ لعجأ  نأ  عتمم  هنكل   ،" ةیبرعلا يلایللا   " أرقأ نأ  عیطتسأ  ال 
" نامزلا رمق   " نم ةلاض  ةخسن   ، ٍلاع توصب  اھؤرقي  يباحصأ  نم 

يسامأ يف  ادج  ةبولطم  تناكو  رصقألا  تفاط  رودب " تسلا  و"
. هتراسخ بدنن  انكرتو  لحر  اھكلام  نكل   ، ةيرقلا

اًمامت هباشم  هنإ   .. مارتحالل َدوسأ  رایعمب  كربخأ  نأ  َّيلع 
ثيدحلا لوادتأ  تنك   ، ريزنخلا محلب  راطفإلا  وأ  جعزملا  يزیلجنإلل 

نم هئارش  ىلع  ينثحو   ، كوربم لوح  ةمحر  يجنزلا  يقيدص  عم 
.. كلذ نم  رثكأ   " لاق  . ًةقیقح ينبحي  دلولا  نأ  ىأر  هنأل   ، فيِرْجلَاب
ًالزان ةرقب  ليذ  يدترت  همأ  نأب  ينربخأ  دقف  ةمرتحم  ةلئاع  نم  دلولا 
لك وھ  ریغص  يدلج  رزئمو  مازح  يف  تبثم  ليذلا   ) اھیبعك ىتح 
نم ضیبلا  قرسي  وأ  بذكي  نیح  هبرضت  تناك  اھنأبو  اھسبلم )
اھتكرت ةعشبلا  دیبعلا  ةراجت  نأ  ول  ىنمتأ   .. ةنیكسم ةأرما   ،" هناریج
تقولا يف  ةسكارشلا  قیقرلا  ةراجت  ُعنم  ٌفیخس   . اھنبا تكرتو 

كلذ مغرو   ، يھ امك  ایقيرفإ  جونز  ةراجت  هیف  كرتُت  يذلا 
مھدمت ةقيرطك  قاوسألا  ىلإ  مھلافطأ  نوذخأي  ةسكارشلاف 
كارتألا ىلإ  اوعَابُي  نأ  نوبحي  تانبلاو  دالوألا  نم  ٌّلكو   ، ءاخسلاب
مھتيرح لجأ  نم  ةدشب  نولتاقي  نییشبحلاو  دوسلا  نكل   ، ءاینغألا
ٍقيرف يف  نایبوروأ  كانھ  ناك  هنأ  كوربم  مسقي   . مھدالوأ لجأ  نمو 

مل  . اًدیعب هریغو  هولمحو   .. مھولتق نم  ددع  فرعي  الو  هتيرق  مجاھ 
" ّةیبارب ـ لا  " وأ برعلا  َلِبق  نم  هُفطخ  متي 

بيرقلا هلزنم  نم  برح  يف  َذِخُأ  هنكل   ، نسح لثم   Barrabias
يف َلِمُحو   Bookee يكوب ىمسي  ناكم  يف  رحبلا  ئطاش  نم 

هارتشا ثیح  انق  مث  ریصقلا  ىلإ  دیعُأ  مث  ةدج  ىلإ  ةنیفس 
نادقف نكل   ، نوضارو ٌءادعس  انھ  دیبعلا  نإ  لوقأ  نأ  َّيلع   ، فيِرْجلَاب
بونجلا نم  دیبعلا  يتأي   . ناریبك ةراجتلا  نع  مجانلا  سؤبلاو  ةایحلا 

نم ادج - ٌةسخب  مھراعسأو   ، عوبسأ لك  تائملاب  رھنلا  لامش  ىلإ 
تاھینج ةعستو   ، ولحلا يبصلل  نيرشع  ىلإ  اًھینج  رشع  ينثا 

يأب اَھلفطو  ةأرما  َضرع  بّالج "  " نأ ُتعمس   ، تنبلل ًالیلق  ىلعأو 
ةرملابو  ، لفطلا دوجو  ةمزأ  رابتعاب  امھل  اًنمث  يرتشملا  هعفدي  غلبم 



يذلا دمحأ  بھذ  دقو  نآلا   . جونزلا لافطألا  ةبھوم  رِھْظُي  كوربم  نإف 
نوجرخي اًمئاد  نيریغصلا  دمحم  لافطأف   ، مھدرطيو مھخبوي  ناك 

كلذ  . رارمتساب مھعم  ثدحتي  وھو  هنوداني - امك  " - وبام  " ءارو
.. نسحك سیل  كوربم  نكل   ، نیكسملا نسحو  تیناجب  ينركذي 
لجر لثم  يوقو  مخض  ةاروتلا  يف   Anak َكَنأ  "  " ءانبأ نم  دحاو  هنإ 

[104]. ةیئانثتسا فارطأو  ردصبو 
طبضلاب هلمع  هیلع  ام  رمع  فرعي   ، يب ةيانعلا  نأشب  يقلقت  ال 
ءاودلا ىلع  هتعلطأ  دقل   ، ُتضرم نیح  ُلبق  نم  كلذ  ىأر  نأ  ذنم 
تنك اذإو   ، ملكتأ ىتح  ينكرتي  ال  َّمث  نِمو  تامیلعتلا  هتیطعأو 
سلجيو يتأي  فسویف  ربكأ - ةدعاسم  يعدتسي  امم   - رثكأ ةضيرم 
َضارمأ نوكشي  نويرصملا ال   . ايرورض سیل  اذھ  نكل   ، يعم يلایللا 
نوماني نكل   ، صاخ لكشب  ريرسلا  ىلع  نوماني  ال  مھنإ   ، ردصلا
ةبيرغلا تاقوألا  يف  مونلا  يف  ةداعس  مھيدلو  مھبایث  فصنب  اًضرأ 

نأ نود  ًالیلو  اًراھن  ٍمویل  لمعلا  ىلع  ةردق  مھیطعي  امم  ةقيرط  يأبو 
. انل ثدحي  امك  مھسفنأ  اونِزحُي 

.. سیمخلا
ىلع ٍدغ  َحابص  ةرھاقلا  رداغتس  تیناج  نأ  نلعت  ةیقرب  ينتلصو 

. عوبسألا اذھ  هللا - ءاش  نإ   - انھ نوكتس  كلذلو  يراخبلا  بكرملا 
ثيدحلا يف  مثعلتي  هنإ   .. ِكُّرُسَتَس يطبق  يبص  نم  ةظوحلم  يدل 
بابشلا لك  عم  ةعتم  دجأ   ، ةرداق نوكأ  نیح  هِمّلَعأو  ةيزیلجنإلاب 

نوتأي مث  نمو   ، ربكألا لاجرلا  مامأ  اًریثك  نوثدحتي  ال  مھف  ریغصلا 
نوبلطيو ةلئسأ  يننولأسيو  يمدق  لوح  ضرألا  ىلع  نوسلجيو 

. رورسب مھسفنأ  نوعتميو  حئاصن  َّيلإ 
نوعلطتمو  ، جضانلا لقاعلا  اياضقب  ركبم  تقو  يف  نومتھي  مھنإ 

.. اندالوأ دنع  يذلا  تاناویحلا  حرف  ىلإ  نوجاتحي  نكل   ، نوبذھمو ادج 
. اًحرفو ًةكرح  رثكأو  دالوألا  نم  ةوتف  رثكأ  تایتفلا 

نم ةبوعرم  تیناج  خرصت  نأ  ىشخأ   ، نآلا ادج  ئفاد  وجلا 
يتلا ةریبكلا " سمشلا   " ببسب مھتلحر   ترخأت  دقل   ، ةرارحلا



ىضم  . هدجم يف  هب  رعشأ  نأ  بحأ  عر  نومآ  دبعأ  يتلا  انأ   ، تأدب
فیك عمسأ  نأ  ديرأ  مث  نمو   ، باطخ يأ  هیف  ملستأ  مل  ليوط  تقو 

. اًعیمج مكلاح 
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.. بیبحلا كِیَلأ 

ينإ لوقأل  طقف  ُبتكأ  مث  نمو  تبعت  مث  يمأل  ًةليوط  ًةياكح  ُتبتك 
ينكل يتحص  نسحتت  اھعم  عبطلابو  ةرارحلا  ترقتسا   ، لضفأ

نم اًئیش  ديرأ  كلذ  قوف   ، يسفن قھرأ  نأ  ىشخأو  ًالیلق  ةكھنم 
تیناج روضح  عقوتملا  مداقلا  ءاثالثلا  ىوقأ  نوكأسو  ضيرمتلا 

. هیف سورو 
يتلا  ، نلبد نم  يتلا  كتكیتنأ "  " ةبعتم زوجع  ةكمس  نم  اھل  اي 

Miss سیسمر - سِم   - سوتینیسبمار سِم  لامج  حضوت  نأ  ديرت 
يخم میلَس .) وأ   ) نامیلس ةبوبحم  عم  اھجزمتو   Rhampsinitus

؟ تنأ هبیجت  مأ  هبیجأ  نأ  َّيلع  لھ   ، اھؤرقأ انأو  رودي 
دعقم ىلع  فسوي  سلجو  اًميدق  رفس  دعقم  نامجرتلا  يناطعأ 

ذھ عنص  يذلا  عناصلا  حور  لعل   " .. هتایح يف  ةرم  لوأل  عرذأ  هل 
، باجعإلا نع  هریبعت  اذھ  ناك  ةنجلا " يف  ًاناكم  اھل  دجت  يسركلا 
يذ دعقملا  ىلع  سولجلا  لیضفت  يف  ةصصختمك  ينلھذأ  امم 

ةریغصلا تامحرلل  ركشلاب  ائلتمم  ناك  فسوي   . ادج حيرملا  عرذألا 
. ةلاحلا هذھ  يف 

نيذلا سانلا  ِرُّضََحت  نم  رجضلاب  تیناج  رعشت  نأ  ىشخأ 
ةدكأتم انأ   .. اھل تالفحو  ةمیظع  تاءاشع  لمعل  هیلع  نورصیس 
رییغتلا  ، اھعم ينذخأتو  ناوسأ  ىلإ  بھذت  نأ  ىنمتأ   ، اذھ نم 

نأ لبق  عیطتسأ  ام  ردقب  اًریثك  اھتيؤر  بحأو  نسحأ  ينلعجیس 
. رصم رداغت 

لاملا ضورق  لك  تفقوأ  ةديدجلا  نیناوقلا  ؛  قلقم انھ  لمعلا  لاح 
عفد نع  مھارُق  زجعت  نيذلا  دالبلا  خویشب  ةءولمم  نوجسلاو 
يف مھتكراشم  َّيلع  اوضرع  ادج  نومرتحم  لاجر   ، بئارضلا



طقف اذإ   .. عیباسأ ةتس  دعب  هداصح  متیس  يذلا  حمقلا  لوصحم 
فصنو لوصحملا  فصن  يل  نوكیس  ةیلاحلا  مھبئارض  تعفد 

لك مھلوصحم  فصن  دئاع  نم  ةدئافو 30 % اھتعفد  يتلا  بئارضلا 
. رْوَّدلاب مھماعط  مھیلإ  نولسريو  لاجرلاب  ئلتمم  نجسلا   . رھش
امب ءيلم  يبشخ  ءاعو  اھسأر  ىلعو  ةأرما  تبھذ  مايألا  دحأ  يف 
لیكولا يدنفأ  لیلخ  كانھ  ناك   ، اھجوز اھعمو  مھلجأ  نم  هتھط 

اھنإ  " اھجوز لاق  ؟ .." ةبحق اي  انھ  نم  هيإ  ةزياع   " لاق  .. انھ ديدجلا 
َيمغُأ ىتح  جوزلا  َبِرُض  اھدعب   ،" ةبحق تسیلو  مدنفأ  اي  يتجوز 

نم ماحز  عم  يلزنم  مامأ  ىلإ  هولمح   ، ةحانم تناك  مث  هیلع 
يتلا هتجوز  ةصاخ  ةفصبو  تانونجملاك  اًعیمج  نخرصي  ءاسنلا 
يف ىرت  امك  اھیلع  بارتلا  لیھُتو  اھسأر  مطلتو  خرصتو  حیصت  تناك 

. رباقملا
اذھو  ، اھعفد نكمي  بئارض ال  عمج  يف  ىلجتي  دلبلا  اذھ  لزھ  نإ 
تجھتبا يذلا  ديدجلا  سرافلا  ةمظعب  صاخلا  ةلابنلا  راعش  وھ 
ةحالفلا ءاكبو   ، روثي حالفلا   ، قفصي ساوقلا   . هب فرشتلاب  ةكلملا 

هنكل بعرم  ارتلجنإ  يف  نزحلا  حیحصلا .  دھشملا  نوكي  نأ  نكمي 
نم ءيش  لك  ثیح  انھ  وھ  امك   ، زازتبالا ةجیتن  سیل  لقألا  ىلع 
هنإ  . نیكاسم ءاسعت  سانلاف  كلذ  مغرو   ، میظعو ریفو  ةعیبطلا 
لوقعب فصعي  يذلا  فینعلا  داھطضالا  هنكل   .. طقف عوجلا  سیل 
تراص ىرقلا  لك  نآلا  نكل   .. لبق نم  اوكشي  مل  مھنإ   ، نآلا سانلا 

. اًعادو لوقأ  نأ  َّيلعو  دغ  حابص  رحبتس  ةنیفسلا   . ةروجھم
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.. ةبیبحلا يمأ 

لاقو َُهلَّبقف  هل  هتأرق   ، رَمُعل ًاباطخ  ًةلماش  كتاباطخ  ُتلبقتسا  نآلا 
" ستوك  " ةكرش يلثممل  ةیصوت  هتیطعأ  باجحك ! هب  ظفتحیس  هنإ 

بھذن ىتح  رظتنن  نأ  رمع  حرتقا   ، يتافو دنع  لاملا  ىلع  لصحیل 
، لزنم يف  اًقباط  وأ  اًریغص  ًالزنم  كانھ  يرتشنو  ةرھاقلا  ىلإ 
كانھ نوكت  نل  مث  نمو  لزنملا  دجن  ىتح  دوقنلا  لكب  ظفتحأس 

! يقفاوت نأ  ىنمتأ   . اھب قمحأءيش  يأ  لعفب  هئارغإل  ةقيرط 
يف ُتْظقیتسا  نیح   ، سانلا لاق  امك  اًدیع  تناك  تیناج  ةرايز 
عورفب َِنّيُز  دق  لزنملا  ُتدجو   ، لوصولا كشو  ىلع  تناك  حابصلا 
قوف ریطت  جاجحلا  وبأل  ةینيدلا  مالعألاو   ، نومیللا روھزو  لیخنلا 
مویلا ءادعس  سانلا  لك  نإ  نیلئاق  عماجلا  لھأ  اھرضحأ   ، يتفرش
ىلع هتداھش  مدقي  لقع  يل  ناك  ول  هنأ  ضرتفأ   . يل ظح  موي  هنأل 

الإ هلإ  ال   " راعش لمحت  اھنأل  ةطخاس  مالعألا  ُتقزم  ُتنكل  كلذ 
ةمئألا ناك  اذإ  هنأ  يل  رمألا  اََدب  نكل  هللا"،  لوسر  دمحم   .. هللا
ىلعف يحیسم  لزنم  اونيزیل  مھمالعأ  اولَسرأ  نونذؤملاو 
ىلع ٌلفح  كانھ  ناك  مث   . ةقرب رمألا  عم  لماعتي  نأ  يحیسملا 
ماع بیحرتو   ، بكرملا اولباقیل  نيروھشملا  لك  بھذو  لیخلا  روھظ 

بكرملا يف  تیناجو  يرنھ  عم  ُتبھذ  يلاتلا  مویلا  يف   . جاھتباو
انھ رخآ  اًموي  ایقبو   ، اندعو ناوسأ  ىلإ  ًالیمج  اًتقو  انقفنأو   ، يراخبلا
ایقب ثیح  ًالامش  انق  ىلإ  امھذخأتل  ةریغص  ةیبھد  ترجأتساو 
ءوسل  ، رصقألا ىلإ  ديدج  نم  فسوي  خیشلاو  انأ  انرحبأ  هدعب   ، اًموي

.. انھ نم  هیف  اورحبأ  يذلا  عوبسألا  مايأ  لثم  سقطب  َظحن  مل  ظحلا 
. اًمامت اًدراب  وجلا  راص  اھدعبف 

، دوسألاو ينبلا  نیب  هنول  يذلا  َریغصلا  اَھبلك  تیناج  يدنع  ْتَكرت 



هفطاوع يف  رمع  سفانأ  نأ  عطتسأ  مل  نكل  ادج  لیمج  ریغص  بلك 
، مویلا لاوط  هفطاليو  ـه  للدي رمعو   .. رمع نضِح  يف  ماني  هنإ   ، هوحن
، اًذيذل ًالكأ  لكأيو  ةوھقلا  بلكلا  برشي  فیكب  سانلا  مامأ  ىھابتيو 
. بلكلا ابأ  اونعلي  نأ  عقوتأ  تنك  امنیب   ، !" ءاش هللا ام  " نوددري سانلاو 

بلكلا ناك  كلذ  لالخو   ، رذحلاب ءيلم  سوسوم  لجر  داع  اًموي 
امھب قلعتي   ، فسوي خیشلا  يذخف  نیب  زفقي  اًرْوَفو  هیلإ  قلمحي 
لثم يبلق  نم  كحضأ  مل   . هضرتعي هنأ  اََدب  نمل  ٍّدحت  يف  حبنيو  ةوقب 
نكي مل  طقف  بلكلا  مف   ، نونجم كحض  يف  فسوي  رجفناو   ، مویلا
نأ لواحي  الو  ادج  اًدیج  بردتم  بلك  هنأ  نلعأ  فسويو  اًفیظن 

ناجنفلا نحص  يف  ياشلا  هاطعأو  ُهََسنآ  كلذل  اًقفو   ، سحلي
. بوكلا يف  سیلو 

لمجأ .. انق يف  سور  يرنھ  ةلاكو  نم  رخآ  َدوسأ  اًریغص  ثرأس 
مھنومسي نَم  نأ  ةعقوتم  ُتبھذ  اذامل  فرعأ  ال   . ریغص مالغ 

نع ةطاسبب  كوربم  ثدحتي   ، سانلا ةیقب  نع  نوفلتخم  نیشحوتم 
ةرواجملا ىرقلا  نم  لاجرلا  نأ  فیكو   ، نؤملاو تاناویحلا  نعو  هتيرق 

مت نكل  يبص ) ةیقدنبلا  نمث   ) ةیقدنب لجأ  نم  هوعیبیل  هوقرس 
اوذخأو ًالوأ  نيدتعملا  اولتق  نيذلا   ، كارتألا نم  ةراغ - " - ةيزرب  " مھعنم
يزیلجنإ لفطك  كلذ  لك  يكحي  ناك  هنأ  ينجھبأ  ام   .. لافطألا لك 

روصتلا َسفن  هيدل  نإ   ، اھشاشعأ نم  ریفاصعلل  هدیص  نع  يكحي 
نم عون  يأ  الو  َزبخلا  هتلحر  فرعت  ملو   ، لالضلاو قحلا  نع  ماعلا 
ةعجلا الو  نبللا  برش  ىتح  الو  دبزلا  الو  نبجلا  ال   ، بایثلا

يف اًتیمم  دربلاو  قيرطلا  يف  عطقني  ال  رطملا  ناكو   ، ةیقيرفإلا
مھعم ناك   . اوتومي نأ  نكمي  ناك  اھنولعشي  نارین  نودو   ، لیللا

نم اھنمث  نوعفديو   ، قدانبلاو ناخدلا  امھ  ةراضحلا  نم  ِنْیَجتنُم 
اذھ عقي  نيأ  لأسأو  شھدنأ   . مھوقرس نيذلا  تانبلاو  نایبصلا 
مھ مھل  يلاتلا  بعشلاو   Sowaghli يلیحاوس ىَّمسُي  هنإ  دلبلا 
ادج اراح  سیل  وھو   .. رمحألا رحبلا  لحاس  ىلع   Mueseh ياساملا

ديدجلا يجنزلا  يبصلا   . يبونجلا ةركلا  فصن  يف  هنأ  دب  ال   . رصمك
روفراد يبصف  انھ  نيرضاحلاب  سيروم  ُّرَسُي  مل  اذإ   ، روفراد نم 



. ةیقدنبلا فظنيو  رانلا  قلطي  نأ  ىلع  اًرداق  هرابتعاب  ُهَءارو  يرجیس 
يتأي ردناسِكَلأ  هكرتي  نأ  ىنمتأو  روضحلا  يف  ًابغار  سيروم  ودبي 

، يناثلا لالشلا  ىلإ  ًابونج  هذخآ  فوسو  انھ  ءاتشلا  يضمیل 
. هب عتمتسیس  هنأ  ًةقیقح  دقتعأ 

نوتيإ رتسم   . ىرخأ عیباسأ  ةتسل  دوعي  نل  يبكرم  نأ  دقتعأ 
! نیلیمجلا سانلا  نم   Mr.Eaton and Mr. Baird دریب رتسمو 

سانلا لك  نإ  لاق  ؛  ةوارضب نییلاطيإلا  هركي  اََدب  يطلاملا  مھنامجرت 
مھنع نیيدمحملا  ىلإ  ِتارملا  ِتارشع  نومتني  ةطلام  يف  ءافطللا 

ادج مرتحم  باش  هنإ   . يرجت يتلا  ءامدلا  لك  دعب   .. نییلاطيإلا ىلإ 
لكشب نیملسملاو   ، َملاعلا ىأر  دقف  نامجرت  نبا  ًانامجرت  هنوكلو 

اذھ ىلإ  نیھيرك  نییلاطيإلا  لعج  يذلا  وھ  ابابلا  هنأ  دقتعأ   . صاخ
. هیلإ ةبسنلاب  دحلا 

اوماد ام  يتاباطخ  اوؤرقي  نأ  ينلغشي  ال   ، فیخم انھ  ديربلا 
كل نوعدیس  هلافطأو  هنإ  لوقأ  نأ  رمع  ينوجري   ، اھنولسریس
اًمئاد نكل  طقف  لاملا  ببسب  سیل  هللا،  نوركشيو  هتایح  لاوط 
ریثك لوق  عیطتسأ  ال   " لاق هنكل   . هب ةقثلاو  لیمجلا  مالكلا  ببسب 
اھدي ُِلّبقأ  طقف   ، ىرتس اھنإ  بر  اي  كلضف  نم   ،" اكیتولوبلا  " نم
هتببحأ ام   ، ةریصقلا اھتلحر  نع  تیناج  نم  نیعمست  فوس   ،" نآلا
ايزاتناف تناك   ، ریغص براق  يف  لالشلا  يف  قالطنالا  ناك  رثكأ 

. ةلیمج
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ليربأ 1867  19 رصقألا - 
.. بیبحلا كِیَلأ 

نرقلا تاياور  يف  نَم  وھ   ، ديدج فراعتب  ادج  ةرورسم  ُترص  اًرخؤم 
دبع خیشلا   ،" يبرعلا میكحلا   " ىمسي نأ  نكمي  يضاملا 

ينروزیل ءاجو   ، موي فصن  دعب  ىلع  ةيرق  يف  نكسي   .. نمحرلا
تفالو وھ  ليوط   ، انیس نباو  سونیلاج  ملعل  اًقفو  ينجلاعیلو 

، نیتعمال نینیعو  ةيدامر  ةیحل  وذ  قیشر  لجر   ، لیحن  ، رظنلل
بط  ، نوناق  ، توھال روتكد  نمزلا - اھیلع  افع  ٍتاسارد  يف  سمغنم 
علتبأ نأ  ىلع  ُتقفاو   ، ةلئسأو اًشاقن  مايأ  ةثالث  انیضمأ   . كلفو

ال يقيدص   . ةيذؤم ریغ  داوم  نم  يمامأ  هدعأ  امم  نیتنثا  وأ  ًةعرج 
نوكي نأ  نكمي  ناك  ماع  يتئام  ذنمو   ، يروطسأ وھ  الو  ذوعشم  وھ 
نآلا هجالع  علتبأ  نأ  ديرأ  اقح   ، ابوروأ يف  ریثك  نم  لضفأ  اًدیج  ًابیبط 

. نیثدحملا ءابطألا  نم  ریثك  جالع  نم  رثكأ 
اًررحتم  ، مھتفرع نيذلا  نیملعتملا  توھاللا  لاجر  لك  لثم  هتدجو 
ةراثإو ةیلست  رثكأ  ءيش  ال  هنأ  َرُّوصت  عیطتست   ، اًحماستمو اًمامت 
انملِع لكب  اًمامت  لھاجو   ، يكذو ملعتم  لجر  عم  ةثداحملا  نم 
اب َمَسَقأو   ، يب َِنتُف  دقلف  هعم  ُتْرِرُس  تنك  اذإو   . ثيدحلا يبرغلا 
يف هتقو  يضقي  نأ  نكمي  ًالجر ال  نأو   ، ًایقیقح ًایتفم "  " تنك يننإ 
هل قبس  هنإ  لاق   . يعم شاقنلا  يف  ةجھبلا  هذھ  لثمب  ناكم  يأ 
لك تناك  ول  نكل   ، ادج هودعسأ  ةثالث  وأ  نیيزیلجنإ  ىلإ  فرعت  نأ 
يلقع نأل  انيديأ  يف  ةوقلا  نوكتس  يلثم  تايزیلجنإلا  ءاسنلا 
ىلع ضرتعي  هنإ   ، مھفرع نيذلا  لاجرلا  لوقع  نم  ادج  ریثكب  ىلعأ 
ىلإ اًمئاد  فدھي  هنأل  اھرقتحيو  تانكسم  درجم  اھاريو  انتيودأ 
نأ فرعیس  حيرشتلا  ملع  يف  أرق  ول  هنأب  هتربخأ   ، يرذجلا جالعلا 

هلھجل حاونلا  ىلإ  يھتني  فوسو  ذیفنتلا  ةبعص  ةيرذجلا  تاجالعلا 



" انملِع  " ملعتي مل  هنأبو   ، ةیبوروألا تاغللا  َضعب  وأ  ةيزیلجنإلا  ةغللا 
لئاضفلاو ةیفوصلا  تایصخشلاو  فطاوعلا  ىلإ  انلوحت  مث   . اًضيأ
نوكملا  ) يل هدعأ  يذلا  جيزملا  ُتعلتباو   . خلإ  .. راجحألل ةضماغلا 
لخدت سمشلا  تأدب  نیح  ادوصلاو ) نومكلاو  سوسقرعلا  نم 
ُهَقيدص يل  حدم   . ىرخألا نم  رھظي  رمقلاو  ةیحان  يف  اھتیب 
ىلإ عمتسأ  ينأك  ةجھوتم  تنك   ، ةرھاقلا يف  ملعتملا  يدوھیلا 
مھ برعلا  ناكو  ةربارب  هیف  انك  نمز  يف  ةبطرق  نم  نامیلس  وبأ 

ةبذھملا تایكولسلا  يف  رحاس  ءيش  كانھ   . ملعتملا سنجلا 
مُھُسبالم  ، انھ مھتيأر  نيذلا  نیملعتملا  لاجرلا  لكل  ةفِّرشملاو 

ريوصت ىلإ  تقتشا   . اًمئاد اًشھدم  كلذ  لعجت  ةیمویلا  مھتاداعو 
كسمي ریبكلا - دعقملا   - ناويدلا يف  سلاج  وھو  يخیش 

وأ میكحلا  نامقل  تاملك  يل  أرقیل  هردص  مامأ  تاطوطخملاب 
. ُّطق مھءامسأ  عمسأ  مل  نيذلا  ءابطألا  ضعب  ةطلسب  ينمزھیل 
نولمعي سانلا  عوبسألا  اذھ  لاوط   ، انل ةفیخم  ةيوق  ةموكحلا  دي 
ةئامثالث نأل   ، جضني مل  يذلا  ةرذلا  لوصحم  عطق  يف  راھن  لیل 
ةكسلا طوطخ  يف  لمعلل  اًدغ  باھذلا  مھیلع  لاجر  ةرشعو 

اھل ةمیق  ال  كش  الب  ءارضخلا  ةرذلا  هذھ   . طویسأ لامش  ديدحلا 
اذھل مظعألا  لوصحملاف  مث  نمو   ، لكألا دنع  ةيذؤمو  عیبلا  دنع 
ةرواجم ةيرق  نم   ، ةرارمو عجو  ىلإ  ةظحل  رخآ  يف  لوحتي  ماعلا 

. ًةَرخُس لمعلا  يف  مھنوديري  نورخآ  ةعبسو   ، لاجرلا لك  بھذ 
مث نمو   ، رامعألا لك  نم  روكذلل  وھ  ةداع  رصقألا  ناكس  دادعت 

ةئامثالث ذخأ  دعب  ءايوقألا  لاجرلا  نم  يقب  مك  نمخت  نأ  نكمي 
. ةرشعو

اًفوخ مداقلا  ءاتشلا  يف  سيرومو  كتيؤر  يف  اًریثك  ركفأ  نأ  بحأ  ال 
ةبغرلا نوكتس  ةعزعزتمو  ادج  ًةضيرم  ُتیقب  اذإ   ، يلمأ ةبیخ  نم 

عم دوجولا  يف  نوكي  جاعزإ  يأ  فرعأ  ينأل   ، ةبعص مكروضح  يف 
لثم لمعلا  ىلع  رداقب  سیلو   ، ثھليو اًریثك  لعسي  صخش 
اقح نوكأس  فیصلا  اذھ  ةدیج  ترص  نأ  ثدح  اذإ  نكل   . نيرخآلا

. ىرخأ ةرم  سيرومو  َكتيؤرل  ةدیعس 



نیباعثلا جِتْنُي  يذلا  نفعلا  يف  قرغي  لزنملا  اذھ  نأل  ةنيزح 
هنكل نیباعثلا  داطصي  يذلا  يواحلا "  " بلط يف  تلسرأ  ؛  براقعلاو
يفراعم نم  دحاو   ، اھروحج نم  براقعلا  رضحتسي  نأ  عیطتسي  ال 

؛ ریغصلا بلكلا  ىلع  فوخ  يف  انأو   ، ةیحض طقس  نامِّسلا  كارتألا 
. رمع ْيَعارذ  يف  اًمئاد  وھ 

، ءاشعلا ليربج - خیشلاب  لافتحالا  كل  تفصو  يننأ  دقتعأ 
ىلع ةلیمج  ةریصق  ةبطخب  تیظح  ماعلا  اذھ   . نيدیجملا ءارعشلاو 

، يدنفأ میلس  مرتحملا  اننواعمل  تثدح  ةیقیقح  ةبیصم   ، يفرش
انق ىلإ  ةعرسب  بھذي  نأ  يراخبلا  هبكرم  نم  ريدملا  هیلإ  بلط 
لمعلا هل  َرَّرقت   . يكرتلل كلذكو  ًابیط  اظح  هل  انینمت   ، ةلئسأ يأ  نود 

نأو ديدحلا  ةكسلا  لامعأ  يف  ءاسعتلا  سانلا  ىلع  فرشمك 
، رھشلا يف  ةیفاضإ  تانلش  ةسمخو  نیھینج  ىلع  طقف  لصحي 

رجأتسي نأو  امھيرتشي  نأو   ، رامحو ناصحب  ظفتحي  نأ  هیلع 
يقیقح اذھ   ، نیحالفلا لام  نوزتبي  نمم  سیل  وھو  اًسئاس 
سعتأ نأ  ينعت  اھنإ   ،" كریغل مسقتو  كديإ  يف  ىقبت  ةلصبلا  "
انزيزع نكل   ، رثكأ اومدقیل  مھبرض  نكمي  لمعلا  يف  نیطایشلا 
تیقلت  ، ةیقرتلا هذھب  اًسئاب  نوكيو  برخیس  هللا - هكراب   - میلس

. سمأ هنم  ًانزحم  ًاباطخ 
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ويام 1867  15 رصقألا - 
.. بیبحلا كِیلأ 

لوصول ةداعسلا  نم  ةلاح  يف  ایلعلا  رصم  يف  نییحیسملا  لك 
لفتحي لیئاخیم  يراج   ، نآلا رصقألا  يف  وھ  يذلا  ةرھاقلا  كريرطب 
ةقيدحلا تاءاضإ  مَّظنو  هلزنم  نیيزتب  ٍةَّمِھو  فغشب  رمع  ماقو   ، هب

ىلع ّفرعت  صخشك  رھظ  دقل   ، ىولحلا وھطیل  بھذ  مویلاو 
يف كريرطبلا  لسرأ  ةیضاملا  ةلیللا   . ةمیظع ةجردل  تاداعلا 
ناك دقل  ؛  ىرخأ ةرم  بھذأ  نل  ينكل  هدي  َِلّبقأل  تبھذو   ، يبلط

لیئاخیم ناك   . ناكیتافلا بخص  نم  ةكحضم  ةيریتاكيراك  ةروص  ءاقللا 
يقعالم راعتساو  كريرطبلا  عم  ءاشعلا  لوانتأ  نأل  ططخ  دق  سئابلا 

ناك كرام  تناس  لثمم  نكل   ، كلذل تاودألا  نم  اھریغو  ةیضفلا 
يف ایطبق  نيرشع  وحن  اولَّوح  نيذلا  ناكيرمألا  نیثوعبملا  دض  ًابعرم 
هسفن مدقي  نأ  عطتسي  ملو   ، يسكوذوثرألا مھبھذم  نع  صوق 
نشخ رھظم  اذ  ًالجر  ُتدجو   . تناتستوربلا ىلإ  قیقر  رضحتمك 
هنیمي ىلإو   ، يكرتلا بيابلا "  " نخدي ةیلاع  ةبنك  ىلع  سلجي 

هدي تلبقو  ُتمدقت   ، ضفخنم بنك  ىلع  ةسواسقلا  ضعب  سلجي 
ساوقلا َرمأ  هنكل  ةسواسقلا  راوج  سولجلا  كشو  ىلع  تنكو 

ىلع هراسي  ىلإ  ةداجسلا  جراخ  ایبشخ  اًدعقم  عضي  نأ  ةنوشخب 
ام ىرأل  يلوح  ترظن   ، كانھ سلجأ  نأ  َّيلإ  بلطو   ، هنم ةفاسم 
، اًضيأ مھھوجو  ىلع  رعذلا  تيأرو   ، اًرضاح يناریج  نم  يأ  ناك  اذإ 

ةناھإلاب ثارتكا  نود  دارأ  ام  تلعف  مھتقياضم  يف  ةبغار  ریغ 
. تیشم مث  ةسواسقلا  ىلإ  ةعاس  فصنل  ُتثدحتو  ُتسلجو 
ىلع نیملسملا  نأو  نیكاسم  اًسان  اوناك  كیلوثاكلا  نأ  تملع 
نولكأي نم  مھ  تناتستوربلا -  - مھنكل  ، ةميدق ةدیقع  باحصأ  لقألا 

ناكو  ،" نیملسملا  " وأ رمع  لاق  بالكلا " لثم    " ماعلا لاوط  محللا 



ةدیقعلا و" بالكلا  ركذب  عتمتسي  ملو  يدعقم  فلخ  فقي  رمع 
ةوعدم كريرطبلا  ىلإ  تبھذ  نیح   . ةدحاو ةلمج  يف  ةيزیلجنإلا "

هنإ  ، يعم لكأي  نأ  دوي  هنإ ال  لیئاخیمل  لاق  دق  هنأ  ادب  ءاشعلا  ىلإ 
يئاردزا نم  دب  ال  هنأب  ةریبك  ةماھ  ةیصخش  نم  حضاو  ٌمكُح " "
يضاقلا  .. نآلا  . يمد راثأ  اذھ  نكل   ، نیثوعبملا مئارج  ببسب 
نيرضحتم اونوكي  نأ  اْوََون  دق  اوناك  نيذلا  نوقابلاو  فسوي  خیشلاو 

دقل  . يعم هتظاظف  ببسب  هنم  اوبرتقي  نأ  نوديري  ، ال  كريرطبلا عم 
نیساوقلا نم  سرح  عم  اشابلا  ةقفن  ىلع  يراخب  بكرم  يف  ءاج 

لسري ريدملا  لعج  يف  لشف  هنأ  مغر  اًریثك  ةموكحلا  حدم  عبطلابو 
. شیجلا يف  وأ  ماعلا  لمعلل  صوق  ىلإ  تناتستوربلا  لك 

هلاق اممو   .. ٍقاب ریثكلا  كانھو  شابحألا  نع  يمامأ  هلاق  امم 
يذلا ناكملا  نأب  تعنتقا   .. كانھ زیلجنإلا  نیجاسملا  نع  نيرخآلل 

ةسواسقلا نأو   ، ةرھاقلا يف  ةیكريرطبلا  وھ  لشفلا  هیلع  میخي 
ةعاطب هتقاط - لكبو  ةوقب   - ىھابت دقل   ،[105] اھتمھم عاق  يف 

. ةشبحلا لھأ  ىوقتو 

.. تبسلا
،" انوبأ  " اھبلط يتلا  دوقنلا  نع  اًمربتم  ًالیلق  اًسمھ  سمأ  تعمس 
يل دبزلا  نم  هطایتحا  لك  عیب  ىلع  ربجُأ  طابقألا  يناریج  دحأ 
ادج هرخافت  هببس  هتيؤرب  جاھتبالا  نع  روتفلا  اذھ   . هتصح عفدیل 

ناكيرمألا نیثوعبملا  نع  لوقي  هعمس  يذلا  لاجرلا  دحأ   ، انيدنفأب
مھ حیحص   " قیض يف  يھجو  يف  رأز  نولوستم "  " مھنإ

!". دوقن يأ  ينم  اولَّوستي  مل   .. حیحص نولوستم   .. نولوستم
ةكرح نم  فوخلا  اذھ  يف  اًئیش  كانھ  نأ  ًةقیقح  دقتعأ 
ظفتحي يذلا  كريرطبلا  معدي  اشابلا  نأ  حضاوو   ، تناتستوربلا

ةاطو تحتو  ىرخألا  ةیحیسملا  سئانكلا  لك  نع  ةدیعب  هتسینكب 
نع ادج  ديدش  بدأب  نوثدحتي  ةسواسقلا  عمست  نأ  ریثم   ، كارتألا

. تناتستوربلا ةدحب  نونعليو  مالسإلا 
ىلإ ُلبق  نم  تلوحت  يتلا  ةأرملا  لوح  شاقن  يف  انلخد  انك 



ناك يذلا  ىمعألا  زوجعلا  يطبقلا  اھجوز  نم  صلختتل  ةملسم 
جوزلا نم  صلختتل  كلذ  لعفت  امبر  اھنأ  تضرتفاو  اھیلع  اًَربجم 
ينمھي ال   " يطبقلا اھجوز  لاق  دقل  لاح  يأ  ىلع   ، هرودب ملسملا 
ةیحیسم مأ  ةملسم  تناكأ  ءاوسو  نینثالا  َّيلفطل  مأ  اھنإ   ، كلذ

يف ةسینكلا  ىلإ  اھلسرأس  ينكل   ، اھقلطأ ملو  يتجوز  يھف 
ةیشاقنلا ةنحاشملا  ةنھكلا  كرت  كلذ  دنع   ،" هبحت يذلا  تقولا 

تكرت نأ  دعب  هلزنمب  ةأرملا  تذال  يذلا  فسوي  خیشلاب  اوثاغتساو 
. عازنلا ىلإ  جردتسُي  نأ  اًفئاخ  ناك  يذلاو   ، ةسینكلا

حبصي نأ  ىنمتأو  ادج  يكذو  ادج  فیطل  روفراد  نم  ریغصلا  يلفط 
، ًالوسك ودبي  امم  رثكأ  ادج  ةدعاسملا  ىلإ  لیمي  هنإ   ، نسحأ

امھالك رداغو  رئاط  ببسب  انم  ًابيرق  میقم  يبص  عم  كوربم  رجاشت 
كوربم ةداعإ  تمت  نكل  اًدوقفم  لازي  ام  يرصملا  يبصلا   ، ناكملا

، ءامدلل شطعتم  ةداع  هنإ   ، ةقزمم هبایثو  بضغلاب  اًخفتنم  ةوقلاب 
ثيدحلا انأ  تیھنأو  يحلا  لھأ  عم  هتحاقوب  فسوي  خیشلا  ُهَخَّبَو 

لثم رودت  َكَكرت  عیطتسأ  ال  ؟  لیحرلا ديرت  لھ  ينبا ! اي  هوأ   " ًةلئاق
ضبقي نأ  نكمي  سیلوبلا  نأل  دوقن  البو  ةقزمم  سبالمب  لوستم 

نأ بحت  نيأ  ىلإ  يل  لُق   ، شیجلاب دینجتلا  ىلإ  كذخأيو  كیلع 
هلخاد سحأ  روفلا  ىلع   ،" لقعتو ةبحمب  هیف  ثدحتن  فوسو  لحرت 

، روث انأ   .. مدان انأ   " لاقو  ، ناكم يأ  ىلإ  باھذلا  يف  بغري  مل  هنأب 
ءاشع يھط  يھنأل  بھذأ  ينوكرتا  مث  ينوبرضاو  جابركلا  اوتاھ 
ناریجلا بھرأ  اذإ  هنأب  ديدھتلاب  برضلا  عوضوم  ُتففخ   ،" تسلا

ریغ رمع  َلِبق  نمسیلو  سیلوبلا  ىلإ  يھتني  فوس  ىرخأ  ةرم 
. اًمئاد وھ  امك  اًدیعس  ناك  ةعاس  فصن  يف   ، ءيش ىلع  رداقلا 
ال لْوَح  هلكو  يجنزلا  لاعفنال  اًفیخس  اًضارعتسا  كلذ  ناك  دقل 

ةریبك ةيواسأمب  رظني  ناك  يمامأ  فقي  ناك  امنیبو   ، ةرملاب ءيش 
. ءيش لك  اذھ   .. توميو اًدیعب  برھي  نأ  طقف  دارأ  هنأ  مَسَْقأو 
ةیئاسملا يتاسلج   " يف يتاشقانم  عمست  انعم  َتنك  ول  ىنمتأ 

فیك  ، نمحرلا دبع  خیشلاو  فسوي  خیشلا  عم  رمقلا " ءوض  تحت 
ىلع انُّثحيو  فسوي  كحضي  فیكو  نمحرلا  دبعو  انأ  لداجتن 



بطلاب ناميإلا  ىلإ  يتجاحل  ًابضاغ  نمحرلا  دبع  ناك  ، رارمتسالا
ملأ  .. ينلأسيو  ، نيدحلملا لثم  ثدحتأ  ينإ  لوقيو  ًالیصفتو  ًةلمج 
هنإ لقي  مل  هنكل   ، ىلب  " لوقأو ؟"،  ءاود ءاد  لكل  انلعجو   " هللا لقي 

ةمكح هللا اھنإ  لوقأ  تقولا  سفن  يفو  نوكي  ءاود  يأب  ءابطألا  َربخأ 
مولع يف  لخدن  مث   ،" نيدحلملا مالكب  اھتیمست  نكمي  ال  يتلا 
هقيدص ظیغي  فسويو  مولعلا  ةیقبو  رحسلاو   ، كلفلاو  ، ءایمیكلا
خیشلا نأ  ىلإ  نمحرلا  دبع  ریشي   . ثبعلا َةحضاو  اًصصق  يوريو 

ُملع ام   " لاق فسوي  نكل  نیملسملا " ملِع   " نم رخسي  فسوي 
الو ءایبنألا  قيرط  نع  هتدیقع  نع  هللا  فشك  دقل  ؟  نیملسملا

مولعلا نكل   ، ةلأسملا هذھ  يف  اًديدج  اًئیش  ملعتن  نأ  نكمي 
نم ملعلا  لك   " نإ دمحم  يبنلا  لاقو  ناسنإلا  ءاكذل  اھكرت  ىرخألا 

نیملسملا نحن  نذإ  اذامل   ،" مانصألا ِةَدبَع  ملع  ىتح  هللا  دنع 
؟ لافطألاك ةلھج  دبألا  ىلإ  لظن  نأ  ديرنو  رونلا  نع  اننویع  ُضمغن 

نمحرلا دبع  ناكو  رخآ ." ملع  يأك  يعرش  ةجنرفلا  ملع  نإ 
. هتظاغأ اھنكل  اھیف  عزاني  نأ  عیطتسي  ةطقنلا ال  هذھ  يف  اًساسح 
، ءارقفلا انلھأل  ءادوسلا  يسآملا  لك  نع  ثيدحلا  نم  ةبعتم  انأ 
مش  - حصفلا دیع  يف  لاجرلا  نم  ةرشعو  ةئامثالث  ُّرج  مت  فیكو 
ةعبرأ يف  فیكو  ًةرخُس  لمعلل  مھتاودأو  مھزبخ  مھعمو  میسنلا -
ناكو  ، ًالصأ مھذخأب  ُرماوأ  كانھ  نكي  مل  هنأل  اِنق  نم  اوُدیعُأ  مايأ 
مايأ ةسمخ  دعب  مث   ، مھداعأ يذلا  ِبراقلا  َةرجأ  اوعفدي  نأ  مھیلع 
لظيو َرضخأ  ُهُیْنَج  ُّمتي  حمقلا   ُلوصحم  امنیبو  ىرخأ ! ةرم  اوُدِیتقا 
ُدسفيو ُدَقفُي  لاجرلا  زبخو   ، نارئفلاو ُریطلا  هلكأتو  ٍسيرَد  الب  اٌّیِمرَم 
ِلاِمجلا لاسرإ  ىلإ  ُتْرِرُطْضا   . اھنم وأ  نفسلا  ىلإ  ُلَقنُي  وھو 
َُهنولسري اودوعي  مل  َةدبابعلا  نأل  ِمحفلا  ىلع  لوصحلل  ًالیم  نيرشع 
هيرتشن نأ  انیلع  اًضيأ  ُدبُّزلا   . ادج ةلیقث  بئارضلاف  قاوسألا  ىلإ 
عساولا ءاضفلا  ركذتأ  نیح   . قوسلا ىلإ  هبلجي  دحأ  الو  رسلا  يف 
لاجرلاب اًمحدزم  يتذفان  نم  ةرم  لوأ  هتيأر  يذلا  بوبحملا  لیمجلا 

َمدق نأب  رعشأ   .. نآلا فافجلاو  بارخلا  ىلإ  رظنأو  لوقبلا  لیصاحمو 
اًدحاو َنآلا  ُدجت  اًرامح  نوسمخ  دجوي  ناك  ثیح  ؛  اقح ٌةلیقث  كارتألا 



تسیل  ، ناعطقلاو لیخلاو  ُلاِمجلا  ْتَفتخاو  ریمحلا  َْتبھذ   ، طقف
روقصلاو تكلھ  بالكلا  اًضيأ  نكل  طقف  نورقلا  تاذ  ناعطقلا 

مویل هنزخیل  ماعطلا  دجي  دعي  مل  ناسنإلاو   ، ةلیلق تراص  روسنلاو 
يھ هذھو   - تتام بالكلاو  ْتَرِدوُص  لاِمجلاو  تعیب  ریمحلا   . عوج
َعیبي نأ  ٍصخش  لك  ىلع  نأل  ادج  صیخر  محللا  ةدیحولا - ةزیملا 
مھنإ  . يرتشیل دوقنلا  كلمي  دحأ  ال  نكل   ، َبئارضلا َعفدیل 

. هلعفأ فوس  امل  ًالباقم  َجاجدلاو  َهایِّشلا  ذخآ  نأ  يننودشاني 
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. ِنتسوأ ةدیسلا  ىلإ 

ويام 1867  23 رصقألا - 
.. ةبیبحلا يمأ 

يذلا اشاب  رفعج  عم  اھلسرُأس  ةلیلق  تاملكل  طقف  تقو  َّيدل 
يذلا درطلا  ُهعمو  ریخب  يبكرم  لصو   ، حابصلا اذھ  اًركبم  رفاسي 

يروفرادلا تجھبأ  ةریخألا   .. ادج ةلیمج  بعللاو  بتكلا   ، ِِهتلسرأ
َبعلي نأ  نم  ًالدب  تسلا "  " عم بعلي  َّالأ  ًابیع  حبصأو  ةياغلل  ریغصلا 

ام  ، لفطك ادج  ٌنوتفم  وھف  يلیلدتب  ُهُدِسفُأس  ينأ  ىشخأ   ، هدحو
هیلإ لِمأ  مل  ةيادبلا  يف   ، ةنماثلا ىلع  دَِزي  ملف  لدبتت  هنانسأ  تلاز 
يداعلا فوخلا  ةجیتن  اذھ  هدانع  ناك  نكل  اًدینع  نوكي  نأ  تیشخو 

يكذ هنإ   . يعم بعلي  نأ  ًاینمتم  يتأي  اًمئاد  راصو  نآلا  يفتخا  يذلا 
- نیفرعت امك   - روفراد لھأ   ، لیمج يجنز  ٍلفط  ُهجو  هلو   ، ادج

نوكتس مك  ركفأ   ، نیشحوتم اًدبأ  اوسیلو  ادج  ناعجشو  نولقتسم 
ةناطلسلا ةروص  عطقأ  نأ  َّيلإ  بلط   ، لفطلا اذھ  عم  ًةرورسم  ينير 

اھافخأ  ، هل اھیطعأو  ةروصملا  زوین  ندنل  ةفیحص  نم  ةيزیلجنإلا 
. هقودنص لخاد 

يننأ دقتعأ   . مايأ ةتس  ذنم  راحلا  سقطلا  أدب  ذنم   ، ةداعلاك ریخب  انأ 
ىلإ يعم  فسويو  ىفطصم  بھذیسو  عوبسأ  دعب  رصقألا  رداغأس 
ذخأو ُهانیع  ْتَعستا   ، هنع كتاظحالمب  فسوي  َدِعَس   ، ةرھاقلا

، باجِحلا ُلثم  باطخلا  اذھ  نإ  رمع  لاق   ، ةيانعب هب  َظفتحیل  َباطخلا 
رثكأ ءيش  ىلع  لصحأ  نلو   ، كلذك وھ  اقح   " فسوي خیشلا  لاقو 
تلصح اذإو   ، حیسملا دیسلا  نم  تءاج  يتلا  لئاضفلا  نم  ةكرب 

". اًدبأ اھنع  دعتبأ  نل  اھنم  ةدحاو  ىلع 
، ِهِحيرضل ٌةروص  ِكيدل  يذلا  خیشلاب  ٌلیمج  ٌلافتحا  انيدل  ناك 
نأ داتعا  يذلا  يلوتملا  دبع  خیشلا  عم  ادج  اراس  ًءاسم  تیضمأو 
هيدلو ادج  اًرھام  هُتدجو   ، نْيَوخأ لثم  نآلا  اننكل  يعم  اًسباع  نوكي 



. جنرفإلا نع  نودیعب  مھ  نمم  هتلباق  يبرع  يأ  نم  رثكأ  تامولعم 
يفالِخ دنع  يرعاشم  ادج  ٌرِّدقم  هنأ  يفاشتكال  ةشھدنم  تنك 

ىلع بجاولا  نم  هنإ  لاقو   ، نمحرلا دبع  خیشلا  عم  شاقنلا  يف 
نیقصتلم اوُّلظي  َّالأو  اَّنِم  نوعیطتسي  ام  ِردقب  اوملعتي  نأ  نیملسملا 

. ةميدقلا تاداعلاب 
مويو  ، يعم هماعط  لوانتي  ملو  ءاردزاب  كريرطبلا  ينلماع  دحألا  موي 
يعم لخدو  هعباصأب  ىولحلا  نم  اًعطق  ُّيلولا  يل  َمَّدق  نینثالا 
ىتأ دقل   ، هفرصتب اًحضاف  ًأطخ  كريرطبلا  َبكترا  دقل   . حيرضلا
برضو لكأ " و" اشابلل  ًایلاع  ًالثممو  ایمحم  هرابتعاب  اًرخافتم 
اًھینج نیسمخ  اوعفدي  نأ  رصقألا  طابقأ  ىلع  ناك   ، نیحالفلا

. اھل َرصح  َءایشأو ال  ٍدبزو  َنجاودو  ٍهایش  بناج  ىلإ   ، هروضح فرشل 
نم ديدعلل  ٍلُّوحت  ةیلمعب  ُتْمُقل  نيرِّشبملا  ةیلقع  يل  تناك  ول 

عبطلاب  . ناكيرمألا نوثوعبملا  كلذ  ُلعفیسو   ، ءاَھَجُولاو ءاینغألا 
نم ةھلآ  اھب  دجوت  ةنايد ال  ىلإ  نیلوحتملا  عم  نوملسملا  فطاعتي 
ماوعلا ةیقب  لثم  نوجوزتي  ةنھكلا  اھیف  يتلاو   ، نابھُر الو  لیثامت 
نیسمخ نآلا  كانھ  نأ  عمسأ   ، اًفوخ لقألا  مھف  ََّمث  نِمو 
عیطتست ال  اھنأل  ٌةبوعرم  َةیكريرطبلا  نأو  صوق  يف  ایتناتستورب 

انراجل ةیضاملا  ةلیللا  اًعئار  ًءاشع  ُرمع  اََھط   . مَُھبرض وأ  مَُھباقع 
انتموكح ىلع  ناك   . اًحابص ةیناثلا  يف  َّالإ  لكألا  ِهتني  ملو   ، لیئاخیم

، ال ِنْیَّیَِشبَحلا اَنَْینوُجسم  نع  هلاق  ام  ببسب  هدییقت  ىلع  لمعت  نأ 
ٍةقث َّلحم  ًالجر  ناك  هنكل  لاق  امب  ينثَّدح  نم  َلوقأ  نأ  عیطتسأ 
نع هتلأس  نیح  ٍةَّدحب  كريرطبلا  ينباجأ  دقل   ، ایقیقح ایحیسمو 

هلافطأو قحلل  نوبحم  دجوي  ثیح   " ةشبحلا يف  نيدلا  ةلاح 
ُةنھكلا نوكي  طابقألا  ةدایق  يف  ٌأطخ  كانھ  نوكي  ثیح  نوعئاطلا .."

ءالؤھ ِحارس  ُقالطإ  بجیف  كريرطبلا  َراتخا  ول   ، هنم عاقلا  يف 
. ةَّدحب نییبوروألا  لك  هركي  هنكل   ، نوكي نأ  بجي  ام  اذھ  .. سانلا

Revue des Deux دنوم   ود  يد  ویفير  ُةلجم  َّيدل  نوكت  نأ  بحأ 
، ديربلا فلكتیس  مك  وأ  انھ  ىلإ  َُبلجُت  فیك  فرعأ  نكل ال   Mondes

ةرھاقلا بونج  ىلإ  تاباطخلا  ریغ  ديربلاب  اًئیش  نولسري  ال  مھنإ 



رابخألا لمحأ  هللا  ءاش  نإ   " ، لاجرلاروھظ ىلع  بھذي  ءيش  لكو 
انأ  ، روسلا ىلعأ  باطخلاب  يقلي  وھو  ديربلا  يعاس  َحاص  ةبیطلا "
اشاب رفعج  ةطساوب  ةعرسب  ِكیلإ  ٍرابخأ  ِلاسرإ  ِةصرفل  ادج  ةدیعس 
نیماع دعب  اًمداق  ناك   ، ةیشاح نودو  مرتحم  ٍلجرك  هدحو  ءاج  يذلا 
مرتحمو ادج  بوبحم  هنإ   ، قلطم اشابك  نادوسلا  يف  امھاضق 

میظع يكرت  يأ  اًقلطم  هبشي  ًالوبقم ال  ًالجرو  ادج  اًساسح  ودبيو 
ىفطصمو فسوي  لعج  هنكل  وھ  ٌریبك  ٌمكاح   . لبق نم  هتيأر  نأشلا 

ادج اًرضحتم  ناكو  همامأ  نوفقي  الو  هعم  نوسلجي  هللا  دبعو 
. هكولس يف  ًاطیسبو 
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نودروچ فود  ردناسِكَلأ  ریسلا  ىلإ 

وینوي 1867  30 فيوس -  ينب 
.. بیبحلا كِیَلأ 

َّنظت الف  عایضلا  نم  ًایجان  ديربلاب  يباطخ  كلصي  نأ  ًةیجار  ُبتكأ 
فصن  - َطویسأ ىلإ  ُتلصوو  ويام  يف 31  رصقألا  ُتكرت   ، ُتعِض يننأ 
حايرلا عم  ةفیخم  ةكرعم  يف  انك  اھنیح   ، عوبسأ يف  قيرطلا -

سویسيدوأ تنك  ول  امك  ترعش   ، ةیقرشلا ةیلامشلاو  ةیلامشلا 
مل كلذ  َمغَرو   ، هلثم نكأ  ملو  ًالاجِرو " ىًرُق   " تيأر نكل  رفسلا  ریثك 
دعب مھیلع - لمعلا  كلذ  ةبوعص  ىلع   - ينورجھ الو   ، يقافر رمذتي 
اھب يتلا  اًموي  نيرشع  ِوحنل  ةبسانملا  مھدوقن   ىلع  اولصح  نأ 
نآلا مھو  مھلك  نولكأي  مھنإ   ، ةرھاقلا ىلإ  يب  اولصي  نأ  مھیلع 
لكشب نوفرصتي  مھنكل   ، انھ زبخلا  عنصو  فقوتلا  ىلإ  نورطضم 

 - يتیبھد نم  نوكتي  يلوطسأ   . ریخب اًعیمج  اوناك  ول  امك  دیج 
يناصحل تامدخ  ةنیفسو  نحش  براقو  ةیسیئرلا - ةرخابلا 
نیتبھاذ نْيَزوجع  نیتلباذ  نیتسئاب  نیتلمرأ  انذخأ  اًضيأو  سئاسلاو 

نم ریثكلاو   ، كانھ ةیماحلا  عقوم  يف  امھئانبأ  ةيؤرل  ةرھاقلا  ىلإ 
لكل سدعو  لصبو   ، دبزلا يناوأو  ةرذلاو   ، حمقلاو فاجلا  زبخلا 
بناج ىلإ  ، رھزألا عماجلا  يف  نوسردي  نيذلا  يتلئاع "  " نم دالوألا 

نيرواجملا كئلوأ  لجأ  نم  ةطیسبلا   لاومألا  ضعب  ينزخم  يف  هنأ 
نم ٍسیكب  سيروم  َّدِمُت  نأ  يف  ُبغرت  الأ   ،( رھزألا عماجلا  يف  )

؟ اًنلش رشع  ةتسو  ٍهینجو  لصبلا  نم  ةلسو  زبخلا 
ينكل  ، يعم هذخآ  نأ  نسح  برعلا  ُخیش  ُقینألا  ُرمسألا  دارأ 
بنجتأ فیك  فسوي  تلأسو  مایصلا  ىلع  ظفاحي  لجر  هنأ  فرعأ 
فيرشلا " ) يبأ  " لاقف  ، ةفایضلا دعاوق  رسك  نود  يعم  ُهَذخأ 

رسخو  ، رمخ ةنمدم  عم  رفاستل  هتنبا  ْرَتخي  مل  هنإ  نسحل ..) زوجعلا 
. اھتبحص



تاعمجت اھب  ةثالث  وأ  ِناریغص  ِنابكرم  َرحبأ  يتلفاق  ةيامح  يف 
ةنیمس ةریغص  ٌةاتف  ُهَتَّفد  ريدت  ادج  ًالیمج  ناك  امھنم  دحاو   ، ةیلئاع
راحبإلاب َبرھلا  اوَّنمت  ءالؤھ  لك   . اھرمع نم  ةسماخلا  يف  ًالیلق 

اوناكو  ، قيرطلا يف  مُھُباھرإ  وأ  مُھُفطخ  متي  نأ  مھفوخل  يعم 
تنك امم  لضفأ  ةدیج  ةلاح  يف  انأ   . ةفلتخملا مھارق  يف  نولزني 

. حايرلا فنأ  مغَر  ةلحرلا  ةيادب  يف 
ىلع سلجو  هینیع  يف  ٌباھتلا  هباصأ  نیكسملا  دمحم  سيرلا 
دحأ يف  ملسم ." انأ   " ًابضاغ اًراھنو  ًالیل  رأزي  قيرطلا  لاوط  ةموك 
ٌلجر َحبَذو  مُھارأل  ىضرملا  نم  ديدع  َّيلإ  رضحو  ينوفرع  نكامألا 
نحن يذلا  ءزجلا  يف   ، ریطفلاو موحللاب  اًعیمج  انَعَتمأو  ًةاش  ٌبذھم 
ةطلتخم ءاسنلا  تناك   .. ةیلاع حايرلا  تناك  ثیح  لینلا  نم  هیف 
تایتفلا هوجوب  اًمامت  ُتعتمتساو   ، ابوروأ يف  امك  ٍةَّيرُِحب  لاجرلاب 

ءاملاب َّنُھََعلِز "  " نألمي َنئج  يتاللا  ءاسنلا  نیب  ةرثرثلاو  تالیمجلا 
اًضيأ َنبلطي  َّنُكو  ةنیباكلا  ذفاون  نم  ةسماھ  تاوصأب  اَنَنيدانيو 
نحشلا ةنیفس  يف  اناك  نیفورخ  ةَراَّوھلا  خیش  يناطعأ   . لیحرلا

ناك  . ةرھاقلا يف  اھلكأل  رمع  َكوعديو   .. ةيدھ اھلك  نيرخآ  ٍةعبرأ  عم 
ىلإ َتیتأ  اذإ  ِهرصق  يف  َكل  ٍلافتحا  ميدقت  ىلإ  ادج  اًقاتشم  خیشلا 
يف  . تاصقارلا تایتفلاو  مئالولاو  لیخلا  بوكر  هیفو   ، لینلا ىلعأ 

[106]  ( میظعلا دیسلا  ! ) ریبكلل ةديدع  لئاسرب  ةنوحشم  انأ  ةقیقحلا 
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نودروچ فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ 

ویلوي 1867  8 ةرھاقلا - 
.. بیبحلا كِیَلأ 

نم َّلقأ  وأ  رھشو   ، اًموي نیثالثو  ةینامثل  ٍةلحر  دعب  َمویلا  ُتلصو 
رعشأ كلذ  مغرو  اھببسب  اوطقاست  ءاسؤبلا  يلاجر   . ةبعرملا حيرلا 

. رصقألا ترداغ  نیح  تنك  امم  لضفأ  يننأب 
فرعأ ينعد   .. وینوي يف 26  ناك  ریخألا   ، كتاباطخ لك  رمع  رضحأ 
ىلإ اًفلس  براقلا  لسرأس  رھنلا  دوعص  تعطتسا  اذإ   ، كططخ
نم لمملا  ءزجلا  يھنُتس  نآلا  ةيديدح  طوطخ  دجوت  ثیح  اینملا 
اذھ لسرأ  نأ  َّيلع   ، تقولا كيدل  نكي  مل  اذإ  كیلإ  ةبسنلاب  ةلحرلا 

يعرست يل  رفغا   . اًحابص ركبملا  ديربلاب  َقَحلُِیل  لاحلا  يف  باطخلا 
. لوصولا بعت  ریثأت  تحت  بتكأ  انأف 
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ِنتسوأ ةدیسلا  ىلإ 

ویلوي 1867  28 قالوب - 
.. ةبیبحلا يمأ 

ِكل لوقأ  نأ  نم  رثكأ  ِكُّرُسي  اًئیش  بتكأ  نأ  عیطتسأ  ينأ ال  فرعأ 
يلاعس نكل   ، ةقلقم حيرلاو   ، ةفاثكب راح  وجلا   ، اًریثك لضفأ  ينإ 

انھ ةیسار  انأ   ، ُتنك امك  ديدشلا  نَھَولاب  ُرعشأ  دُعأ  ملو  اًریثك  َّفخ 
ببسب ُدعب  ئطاشلا  ىلإ  جرخأ  ملو  ِميدقلا  َياَوأَم  يف  رھنلا  يف 

. رھنلا قوف  انھ  تامزألل  ًةراثإ  ُّلقأ  ٍّكش  الب  امھو   .. بارتلاو ةرارحلا 
ىلع ٍساَر  بكرم  يف  اًدحاو  اًراجو  سانلا  نم  ادج  ًالیلق  تيأر 
ةجوزتم ينغ  اشابل  ةقباس  ةيراجو  ادج  ةبالخ  ةیسكرش   ، ةبرقم
ةریغص اھنإ   . نینثا وأ  عوبسأل  هبراق  يف  ٌةیقابو  ٍمرتحم  نامجرتب  نآلا 

، اقح ًابیط  اًتقو  يضقنو  ضعبلا  انضعب  روزيو  ادج  ةبوبحمو  ةلیمجو 
اھل ُِدّكَؤُأ  انأو  اًریثك  ًةحاترم  تناكو  ادج  ةنيدتمو  ةریغص  ٌةدیس  اھنإ 

. لیبنلا نآرقلا  َنیھُأو  َّيبنلا  َنَعلأ  نأ  ةیمویلا  يتدابع  نم  سیل  هنأ 
ریمأل بلقلا  نم  اًصلاخ  ًابیحرت  اومدق  زیلجنإلا  نأل  اًمامت  ةدیعس  انأ 

. نیملسملا دالب  لك  يف  ُریبكلا  هُریثأت  اذھل  ُنوكیس   ، نینمؤملا
مالسإلا ىلإ  لوحت  يذلا   .. يھْلِد نم  طیسبلا  ریغصلا  يدنھلا 
رقتسا  ، هدلب لاجرل  مجرتمك  لمعي  ةكم  يف  تاونس  عبرأ  ىضمأو 

، هیئاذح يف  شعتري  ءاج   ، يَِنِیتأیل هیلإ  تلسرأ   ، كنركلا يف  نآلا 
، ام دحأ  نم  ًابضاغ  ُتنك  امبر   .. هوأ  " باجأ ؟  اًفئاخ ناك  اذامل  هتلأس 
هیف تخرص  هبرضأ ." نأ  َّيلع  ناكو  يلیلدو  يملع  وھ  ناك  دقل 
دجوي الأ  ؟  ينبرضتو َكبرضأ  فیك  لجر ! اي  هللا  ىلإ  حفصلا  بُلطا  "

!. ةدحاو ةكلم  انمكحت  ةوخأ  انسلأ  ؟  انيدل نوناق 
اوناك نيذلا  نیحالف  ةینامثلا  وأ  ةتسلا  فتھ  هللا "! ءاش  ام  "
َكربخن ملأ   " اوفاضأو نْيَریبك  ةشھدو  باجعإ  يف  جالعلا  نورظتني 

؟"، ضرملاو بئاصملا  دعبيو  نسحلا  ظحلا  بلجي  تسلا  َهجو  نأب 



اَّتُكْلَك يف  ىفشتسم  يف  اًمداخ  ناك  ریغصلا  يدنھلا  نأ  ُتفرع 
ضعب هتیطعأ  مث  نمو  ةصاخلا  هتقيرطب  تاجالعلا  نم  ًالیلق  َسَرامو 
انحبصأو  . اھنع ریثكلا  فرعي  يتلا  نویعلا  ضارمأل  ًةصاخ  ةيودألا 

نأ دوي  ناكو  ناكملا  ُتكرت  نیح  اًسئاب  ناك   ، نیمیظع نیقيدص 
. عوطتم مداخك  يعم  هذخآ 

برعلا نم  ةفلتخم  تاعامج   ، ةریبك ةبیط  ةعمس  يل  تراص 
ىراحصلا نم  لاِمجلا  قوف  مھاضرمب  نوتأي  عون  لك  نم  نییقیقحلا 

بھذ اًرعاش  نإ  نولوقي  مھب  ىتأ  يذلا  ام  مھلأسأ   ، وفدإ بونج 
ىلع ةدرو  يزیلجنإلا  تنب  نأ  فیكو  يحيدمب  ينغي  كانھ  ىلإ 

اوقشنتيو اھیلإ  اوبھذي  نأ  ىضرملا  لك  ىلع  نأو   ، برعلا سوؤر 
،" نيرون  " يمسا راص   . اھرون قلأت  طسو  اوُدَعسيو  ةدرولا  ةحئار 
دحأ رعشي  الو  رحسلاب  جالعلا  يف  ةعئاشلا  ةقيرطلل  ًاليدب  ترص 

ایكیتنامور نوكي  نیح  هسفن  قح  يف  ةقامح  بكتري  ناسنإلا  نأب 
. زوجع ةأرما  نع  ولو  ىتح  هثيدح  يف 

ٍبعرب يناعت  تاقبطلا  لك   ، انھ ةلاحلا  نع  ثيدحلل  ىنعم  ال 
يذلا ةراجتلا  بارخو   ، نیحالفلل ماتلا  بارخلا   ، ةفیخملا َبئارضلا 
ببسب هلامعأ  فصن  تبرخ  يلاّقب   . ادج مظعملا  اشابلا  اذھ  هببس 

راعش تحت  ةرھاقلا  يف  ترج  يتلا  تاءاشنإلاو " تانیسحتلا  "
بلق قرتخت  تراص  ةيركسع  ةليوط  عراوش   ،" سيراب لثم  "

ةریغصلا تویبلا  وُِكلاَمو   . تھتناو ِكَّالُملا  كالمأ  ْتَرِدوص   ، ةرھاقلا
ىلع ةديدج  تاھجاوب  ٍةديدج  َلزانم  ِءانبو  اھمدھ  ىلع  اوُِربجُأ 

. اھنوعیبي الو  اھنونكسي  ، ال  ةیسنرفلا ةقيرطلا  ىلع  عراشلا 
نم اًفوخ   ، سيراب ىلإ  بھذت  يتلا  دوفولل  نوشھدنم  لینلا  لھأ 
اًعیمج مھنأ  مھل  تدكأو   . ةيواسنرفلا ةناطلسلا  مھزجتحت  نأ 

، ریبك شیشقب  مھعمو  ءادعسو  نینمآ  مھدالب  ىلإ  نودوعیس 
نییسيرابلا ىلإ  اوُذَخْؤُي  نأ  لالحنالا  نم  ٌعون  هنأ  اونظ  مھنم  ديدعلا 

". ةفحت  " انھ ينعت  يتلا  ةملكلا  يھو   ، تاكیتنأك مھیلإ  اوقلمحیل 
لمعيو اًدج  اًدیج  لسغي  كوربم   ، نینثالا يَِّیبَص  عم  ریخب  ُتلز  ام 

هنإ  ، ادج ةطیسبلا  هتقيرطب  ٍقاَسو  مداخ  روفراد  نوطمرمك  ." "



، لوقعم ریغ  ادج  ریصق  تقو  يف  هسبالم  خستت  نیح  طقف  مزأتي 
نیح فیك  ؛  لوضفلا ریثي  روفرادل  يسردملا  ماظنلا  نع  هثيدح 
هیبأل اًراصتنا  هلزنم  ىلإ  هلمح  متي  ةراھم  ریغصلا  دلولا  بستكي 
نیح شھدنتس  كنأ  دقتعأ   ، دالوألاو سردملل  الافتحا  میقي  يذلا 

، ةباتكلاو ةءارقلا  مھلك  نوعیطتسي  روفراد  جونز  نأ  عمست 
امك فطُخ  دقلف  هلھج  نع  يل  رذتعا  نیكسملا  ریغصلا  يروفرادلا 
مداخلا عمسي  ول  ىنمتأ   . ةسردملا ىلإ  باھذلا  يف  أدبي  وھو  لاق 

 - ءاملعلا نم  انھ  ىطعُت  يتلا  تامیلعتلا  يسنرفلا  وأ  يزیلجنإلا 
بعتت نیح  ! " اھنم ضعتمیس  مك   .. لاجرلا نم  مدخلل  نيدلا - ءاملع 

نأ نكل  طقف  ةعاطلا  كیلع  سیل  هنأ  ركذت   . هلمھت ال  لْمِحلا  نم 
ةعاطلا عون    . اذھ لثم  ریثك  مالكو  هزبخ .." لكأت  يذلا  كدیس  ركشت 

نع ىقرألا  ةیكیلوثاكلا  ةركفلا  ادج  بساني  صالخإلاو  ةینيدلا 
رثأ اھل  نوكي  تامیلعتلا  نع  نیثحابلا  نیلیلقلا  نیب  ةینيدلا " ةایحلا  "
اًعبط نكل  ينيد ) بجاوك  هتمدخ  ىلإ  رظني  رمع  نأب  ةقث  ىلع  انأو  )
ىلع نولصحي  مھسفنأب ال  اھنع  نوثحبي  نيذلا ال  كئلوأو   ، ةلق مھ 
نود اًمامت  اوكرُت  انھ  لافطألا  لك  نأ  فیك  لوضفلل  ریثم  رمأ   . ءيش
ریغ نوربكي  مھنأ  كلذ  ةجیتن  ناك  اذإ  ام  فرعأ  الو   ، ةینيد میلاعت  يأ 

. نیِعِرَو
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نودروچ فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ 

ویلوي 1867  29 قالوب - 
.. بیبحلا كِیَلأ 

، ةدیج ةلاح  يف  نوكت  الأ  ىشخأ  طقف  نكل  اًریثك  كباطخ  ينحارأ 
نأ ديري  طقف  ناك  اذإ  نكل   ، يتأي هعدف  لینلا  ىري  نأ  سيروم  دارأ  اذإ 
لثم ترصو  نآلا  ةدیج  تسیل  يتبحص  نأ  فرعأ  انأ  ؛  الف يناري 
اعیمج انعد   " لوقأ نأ  َّيلع  . [107]" اِّمإ  " ةياور يف  سواھدوو  رتسم 

 ". ةبوقعلا ضعب  لانن 
ضعب موقي  ةظحللا  هذھ  يفو   ، دورابلا عنم  نع  انھ  اًئیش  فرعن  ال 
ىرخألا ةیحانلا  ىلع  ةبابمإ  يف  رارمتساب  تاعقرفلاب  نییبوروألا 

، لینلا ىلع  ثحبلا  قح  سسؤي  نأ  حوضوب  اشابلا  ديري   . لینلا نم 
عم كلذ  حضوت  دیبعلا  نع  سيراب  يف  اھاقلأ  يتلا  ةیثبعلا  ةبطخلا 
نم ریثكو  دیبعلا  نم  جاوفأو  هدنع  كلمرحلا  يف  ةأرما  فالآ  ةثالث 
هنإ  ، ةشھدم هتقافص  نإف   ، ركسلل هعرازم  لك  يف  تاباصعلا 
ينایبص  . دیبعلل كلام  ربكأ  وھ  امك  يح  دیبع  رجات  ربكأ  هسفن 

ىلإ مھوذخأيو  نوساوقلا  مھفطخي  نأ  مھدحو  اوجرخي  نإ  نوفاخي 
نیح اًریثك  فسأتس   . ركسلا عرازم  يف  لمعلا  ىلإ  وأ  شیجلا 
لك ىلع  ةبرض  نیسمخ  لان  دق  نسح  يوقلا  كقيدص  نأ  فرعت 
ىلإ نيرامح  ذخأ  دقل  ؛  تاھینج ةتس  عفدي  نأ  هیلع  ناكو  مدق 
ةدیسو لجر  لجأ  نم  سمشلا  قورش  لبق  دربش  قدنف 

هلباق نیح  تامارھألا "  " ىلإ امھب  باھذلل  نیمرتحم  نییسنرف 
ارجاشت امھكرت  ضفر  نسح  نألو   ، نيرامحلاب كسمأو  ساوقلا 

ُهَربص نسح  دقف   ، جابركلاب هبرضي  َذخأو  هميرحب  ساوقلا  ُهَّبسو 
هب قحل  ةعرسب   ، ىضمو اًضرأ  هحرطو  هيدي  نیب  ساوقلاب  كسمأف 
زكرم دجوي  ثیح  ةَِّیتبسلا  ىلإ  هوذخأو  هب  اوكسمأو  نیساوق  ةعبرأ 
قزم هنأو   ، مھلك مھبرض  هنأ  عیمجلا  مسقأ  ثیح  سیلوبلا 



. اًھینج نع 24  اھرعس  لقي  بھذلا ال  نم  ةعاس  قرسو  مھسبالم 
هیلع مكح  كانھو  لسالسلاب  اًدیقم  نجسلا  ىلإ  لمُح  هبرض  دعب 
ةتس عفدب  رمألا  ىھنأو  قيدص  لخدت   ، ةرخسلاب ايدنج  نوكي  نأب 

. هتامالس نسحأ  كیلإ  لسري  نسح   . تاھینج
دلوم لجأ  نم  تكرحت  نفسلا  لك  ؛  ةلیمج ةیضاملا  ةلیللا  تناك 

حیباصملا نم  مرھ  براق  لك  يف   . اطنط يف  يودبلا  دیسلا 
اقیسوملا نوفزعي  ادج  نوریثكلا  سانلاو  نودشني  شياوردلاو 
نینسلا فالآ  ذنم  فیك  ركفأو  عمتسأو  علاطأ  انأ  تسلجو   ، نونغيو

[108]! سیتسابوب فرش  ىلع  ثدحي  هسفن  ءيشلا  ناك 
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نودروچ فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ 

سطسغأ 1967  7 قالوب - 
.. بیبحلا كِیَلأ 

ةیبھدلا يف  سيراب  ىلإ  قباسلا  ماعلا  يتراحب  نم  نانثا  بھذ 
يننأ تعقوت  امھتيأر  نیح   ، نآلا اداعو  ةروطاربمإلا  تلمح  يتلا 
ًانزح تام  نیكسملا  مدآ  وبأ   ، امھتلحر نع  حِرفُي  اًئیش  دجأس 
نم هنزحل   . اًنمآ دوعیس  مدآ  هنبا  نأب  هعنقأ  ءيش  الو  هنبا  باھذل 
ةلیمج سبالمو  ةدیج  ةلاح  يف  مدآ  ىتفلا  داع  نآلا   . تام هبلق 

يل لسرأ  كلضف  نم   . هیبأ تومل  ُتعمس  امك  ادج  مودصم  هنكل 
يف رمع  ظقوأل  يفكي  امب  ًایلاع  سیل  يتوصف  ةمخض  ةرافص 
هیبش ءيش  وأ  ةنیفسلا  نابر  ةرافص   ، ةنیباكلا نم  ىرخألا  ةیحانلا 

نیيرصملا ظاقيإل  بولطملا  وھ  ةمایقلا " موي   " قوبلا توصب 
. نیمئانلا

ةلیمج ةباش  ةأرما  اھنإ   ، ةنيدملا ىلإ  ةلیمجلا  يتراج  تداع 
ةسردم وھ  مرتحملا  ایكرت  كلمرح "  " نأ ىرأ   ، ادج اًریثك  ينتدعسأ 
تظحال ينكل   . خلإ  .. وھطلاو  ، ةربإلا لاغشأ  ةدیفملا - لامعألل  ةعئار 

ناك هنكل  ًالفط  هنم  تبجنأ  يذلا  اشابلاب  اًریثك  متھت  دعت  مل  اھنأ 
لك لثم  اًضيأو   ، بدأب اھركذت  امك  اھتدیسب "  " اًمامت اًمرغم 
ىلع ةفسآ  ودبت  الو  هوركم  ریغ  اًردق  اھعیب  ربتعت  هتفرع  يسكرش 

. ةداع جونزلا  لعفي  امك  اھيدلاو 
عفترا سمأ   ، اًریثك لضفأ  ينكل  ةشھدم  ةجردب  دادزت  ةرارحلا 
لیمج رھنلا   ، جیلخلا عطق  ىلإ  لصوو  عرذأ  ةرشع  نم  ىلعأ  لینلا 
ماعلا اذھ  ةعرسب  ضفخنیس  هنإ  نولوقي  مھنكل  نآلا  هئالتما  يف 
ولعتو  ، مدلا نول  يف  رمحأ   ، ادج ًالیمج  ودبي  هنإ   . اذامل فرعأ  الو 

. عيرسلا رایتلا  عراصت  يتلا  ةیلامشلا  حايرلا  ببسب  هجاومأ 
. ًابيرق كتحص  نع  لضفألا  عمسأ  نأ  ىنمتأ   .. كِیَلأ يزيزع  اًعادو 
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ِنتسوأ ةدیسلا  ىلإ 

سطسغأ 1867  8 قالوب - 
.. ةبیبحلا يمأ 

، مویلا نطولا  ىلإ  الصوو  سيراب  يف  اناك  يتراحب  نم  نانثا 
نم ىندألا  ةقبطلا  ءاسنبو  صقرلاب  اًمامت  امِدُص  امھنأ  تعمس 
لثم ىھقملا  يف  ناسلجي   ، ماع لكشب  تایسنرفلا  ءاسنلا 

، نیبجعملا نیعمتسملل  سيراب  بئاجع  نع  نوكحيو  ءارعشلا 
نیح امھبرضي  مل  يذلا  يسنرفلا  سیلوبلا  ةلادع  نم  نْيَرَِھبنم 

امھداعأو امھنم  ًالدب  يسنرفلا  َناھأ  نكل   ، ةرجاشم يف  الخد 
رمخلاك تناك  ابَرْضُي  مل  امھنأ  ةحرف  نإ   . مات بدأب  براقلا  ىلإ 

. اًمامت ةركسم 
، براقلا جراخ  ةریبك  اًراجحأ  نولمحي  لاجرلا  نم  ریثم  ماحز  دجوي 
، ةميدقلا روصعلا  يف  لمحُت  راجحألا  تناك  فیك  اقح  ىري  دحاولا 
اذ اًقیشر  ًاناویح  اوناك  ول  امك  اًعم  اًعیمج  مھداسجأب  نولیمي  مھنإ 
ال اذھ   . تقولا اولمحتیل  ضفخنم  ءانغب  نومھمھيو  ةديدع  لجرأ 

. ابوروأ يف  ةلیقثلا  نازوألا  لمح  اًدبأ  هبشي 
مث نمو   ، حیباصملا اھعم  عفنت  ال  حايرلا  ةديدشو  ملظت  ایندلا 
وأ نیترم  يروفراد   يل  همدق  يذلا  ءاشعلا  لوانتأو  اًعادو  لوقأس 
، لیسغلا موي  هنإ   . ادج قیقرو  يویح   ، ادج راس  قولخم  هنإ   ، ًاثالث

لیسغلا فطشي  كانھ  اًصفرقم  يروفرادلا  كوربم  ِتيأر  ول  ىنمتأ 
لیمجلا يھاطلاو  لسغلا  نتباك  هنإ   ، نیتعيدبلا نيوادوسلا  هيدیب 

[109]. اًمامت شحوتم  هنكل 
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نودروچ فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ 

ربمتبس 1867  7 قالوب - 
.. بیبحلا كِیَلأ 

، اھتلباق يتلا  قزآملا  لك  كروبع  ىلعو  كباطخ  ىلع  اًریثك  اًركش 
. لضفأ نوكت  نأ  ىنمتأ 

يف ضعبب  مھضعب  نوطبترم  مھلك  لاجرلا  نم  ةعومجم  دجوي 
ضعبو  ، نیعوطتم ةثالث  وأ  نانثاو   ، سيرلاو  ، رمع ديدجلا - راحبإلا 
كیلع نأ  دقتعأ  ُّتم  اذإ   . ریغصلا يروفرادو   ، يعم ىمادقلا  ةراحبلا 
كنأب ُنِموُأو  ةجھبم  ةریغص  حور  لثم  هنإ   ، ریغصلا يجنزلا  اذھ  ذخأ 
ادج اًریغص  ودبيو  ةجھبم  ةیمح  هيدلو  ادج  بذھم  نئاك  وھف  هبحتس 

. ملاعلا اذھ  يف  هدحو  كرتُي  نأ  ىلع 
انأ  ، لیجلا اذھ  نم  نيرجضلا  لیصف  نم  سيروم  نوكي  َّالأ  ىنمتأ 
ىلع سلجن  امنیب  رورسب  ادھنتم  لاق  يذلا  ادج  رمع  ةركف  عم 
اًریثك نيدیعب  رمقلا  ءوض  يف  ةلیمج  لیخن  راجشأ  تحت  ئطاشلا 
يف ةئداھلا  نكامألا  ةولح  يھ  مك   " ناكسلا نم  عمجت  يأ  نع 

!". ملاعلا
نییحیسملا نع  يثبعلا  مھولا  يف  ابوروأ  عقت  نیح  بجعتأ 

انھ قالطإلا  ىلع  رخآلا  قيرطلا  هنإ   ، نیملسملا نم  نيدھطضملا 
نوموعدم اًمئاد  مھنأ  نوفرعي  نویحیسملا   ، ثادحألا لك  يف 

طئاحلا ىلإ  مُھُھوُجُو  نيذلا  مھ  نیملسملا  نأو   ، رخآب وأ  لصنقب 
داھطضالا رارمتسال  میمصت  يھ  كريرطبلا  ةیمیھب  نإ   ، ةرم لك  يف 

خیش ىلإ  باھذلا  ىلإ  خیش  اًموي  ينسمح  دقلو   ، نیلوحتملل
لكل ةيواستم  اًقوقح  بلطي  نأ  هیلإ  بلطأ  يك  هسفن  مالسإلا 
طابقألا ءالؤھ  عم  لماعتلا  يف  نوناقلا  يھ  يتلا   .. نايدألا

مھتعاطتسا يف  امب  ءاملعلا  موقي  ناكم  لك  يف   . تناتستوربلا
نیثوعبملا ببسب  ثدح  ثیح  طویسأ  يف  ىتح   ، مھتيامحل



يف دحأ  ال   ، قباس تقو  يف  ءاملعلل  ةریثك  تاقياضم  ناكيرمألا 
مھنإ  . ىرقلا يف  ایلعلا  دیلا  طابقألل  نأ  فیك  روصتي  نأ  نكمي  ابوروأ 
مھفص يف  نونوكیس  نییبوروألا  نأ  نوفرعيو  ةموكحلاب  نوموعدم 

. اًمئاد

ربمتبس 1867  18

كباطخ ىقلتأ  انأو  سمأ  اھیف  تنك  يتلا  ةداعسلا  لیختت  امبر 
مداق سيروم  نأ  تفرع  هنم  يذلا  سطسغأ  يف 31  ررحملا  ریخألا 
نمو  . كمودق دعومو  كسفن  نع  اًئیش  لقت  مل  كنأ  مغر  انھ  ىلإ 
نیمداق يكیجلبلا  هملعمو  هبدؤمو  اقح  سيروم  ناك  اذإ  ایلمع -  - مث

رمع لسرأ  ىتح  ةنیفس  يأ  ىلع  فرعأ  ينعد  كلضف  نمف 
ىلإ امھلوصول  بعرملا  فسألا  ركذتأس  ينأل  امھلباقیل 
لھ فرعأ  مل   . امھلابقتسا يف  دحأ  نوكي  نأ  نود  ةيردنكسإلا 
فرعتت وأ  يتلئسأ  نع  بجت  مل  كنأل  ال  مأ  يباطخ  تلبقتسا 

. اھیلع
راحبإلا يف  أدبي  مث  ًالوأ  ةرھاقلا  لك  ىري  نأ  سيرومل  يروصت 

الو افلح  يداو  ىلإ  لصي  ىتح  رھشأ  ةسمخ  وأ  ةعبرأل  رھنلا  ىلعأ 
، هعم ندنل  ىلإ  بھذأس  ةرداق  ترص  اذإ  ىتح  ةعرسب  َّيلإ  دوعي 

لیحرلا ديري  ناك  اذإف  تنأو  وھ  هديري  ام  لعفأس  عبطلاب  نكل 
. رصقألا رداغأ  نأ  عیطتسأ  ةعرسب 

هلوصو دنع  سيروم  ىریس  هنأ  ةركف  نم  ةداعسلاب  نونجم  رمُع 
سيروم نأ  دقتعأ   . هب نولفتحیس  لاجرلا  يأ  ططخي  دمحم  سيرلاو 

دیج لكشب  ةقیقح  خبطي  كوربم  نآلا   . ریغصلا روفرادب  ىلستیس  
شحوتم ٍلاع  ءاوع  هتوصو  هتنوشخ  يفخي  هنكل  رمُع  ةياعر  تحت 

" دحأ هملكي  نأ  ديري  ال   " هنأ كلذ  ىلع  دز   . هلثم ايوق  توصلا  ومنيو 
نظأ . ال  ءایشألاب ينتعي   ، فیظن  ، نیمأ هنكل   . اندنع مدخلا  لوقي  امك 
عمتجم يف  الماك  اشحوتم  ىقبي  نأ  نكمي  ايرشب  اًنئاك  نأ 
جزتمت نیح  ةصاخ  ةعفترملا  هتیشحو  مرتحأ  اضيأ  انأ   . نيدمتم

. ةنامألاو قدصلاب 
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نودروچ فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ 

سيول يرام  ةرخابلا  قالوب - 
ربوتكأ 1867  17

.. بیبحلا كِیَلأ 

ينكل ةضيرم  تنك   ، ليوط تقو  ذنم  بتكأ  مل  ينأل  قلقت  َّالأ  كیلع 
سيروم ةلباقمل  ةيردنكسإلا  ىلإ  رمع  بھذیس   . اًریثك لضفأ  نآلا 

. نینثالا موي 
كرحتأس يھتني  نیح   ، ءاھتنالا نم  لمعلا  برتقاو  يبراق  ءالط  مت 
ئلتمم هنكل  ریغص  لدنص "  " يف كرحتأس  تنك   ، ةبیط ىلإ  ةدئاع 

دیج براق  يف  سمأ  تكرحت  مث  نمو   ، ادج رذقو  ریبابدلاو  َِّقبلاب 
اي نكل   . دحألا موي  يبراق  ىلإ  دوعأ  نأ  وجرأو  نامجرتلا  هكلتمي 
ًالدنص نألو  ناھد  لماع  حبصأ  دقو  هسفن  قالحلا  تدجو  يھلإ !

، شُرُفلا لك  لقنل  ایناروأ "  " بكرملا راوج  ىلإ  ًایسار  ناك  اًریغص 
ةثالث قالحلا  بلط  ةيادبلا  يف   . هتیحض تنك   . خلإ  .. داجسلا
بساني ناھد  لضفأ  ریغ  ءيش  ال   " لاق  ، ًاناھد يرتشیل  تاھینج 

نأ ُّدوأو  كمداخ  انأو  فلكم  اذھ  نیفرعت  امكو   ، ِكلثم ًالیبن  اًصخش 
ناھدلا نأب  لجرلا  اھيأ  متھاو  دوقنلا  ذخ   .. اًنسح  " تلق  ،" كفرشأ

".. اًضيأ ائیس  كل  شیشقبلا  نوكیس  الإو  لضفألا  نوكي  نأ  بجي 
.. اشاب اي   .. هیب اي  ثدحیس   " لوقي عفدنا  مث  ثيدحلا  أدب  انسح " "
ردبلا لثم   .. جاجزلا لثم   .. نبللا لثم  ضیبألا  ناھدلا  قيرب  نيرتسو 
ةعرسب يھتنتل  اًصلخم  نك  نآلا  نكل  هللا ! ءاش  ام   " تلق  ،" ًالماك

تناك  ،" زھاج ءيش  الو  مايأ  ةدع  لالخ  انھ  نوكیس  ينبا  نأل 
انبر  ، هیلخي انبر  هللا ! مسب  هللا ! ءاش  ام   " لاق هنكل  ةلتاق  ةظحالم 
نبالا كش  الب   ، هیلع كنیع  نوكت  فیك  كحصنأ  ينیعد   ، هرمع لوطي 
يف يقصبت  نأ  ْيَسنت  ال   ، سیك فلأ  يواسي  كولممك  لیمج 
ىتح ٍلاع  توصب  هینعلتو  بكرملا  رھظ  ىلع  يتأي  نیح  هھجو 



بایثلا نم  رذقلاو  قزمملا  ءادترا  ىلع  هیمغرأو  سانلا  كعمسي 
وھ  لھو   ،( كجوز / كدیس  ) اندیسو كلافطأ  ددع  مكو   ، جرخي نیح 

يبنلا مساب  نكلو  انعم  بیط  ءيش  لك   ، ركشلا   " تلق ؟ .." ریخب
ُتمِغرُأ ينكل   ،" اًریثك يرطاخ  رسكت  الو  ملعم  اي  اًدیج  ناھدلاب  مق 

ةصق ْأَرقا  ىلع ." جاحلا   " ناسل نم  ةفاسم  ىلع  فقأ  نأ  ىلع 
نأ ام   ، يلع جاحلا  ملعملا  نوكي  اذام  مامتلاب  فرعتسو   [110] قالحلا

. ناھدلا أدب  ىتح  براقلا  نم  تجرخ 
هنع ةیضار  نكأ  مل  يذلاو  يضاملا  ماعلا  يعم  ناك  يذلا  ناَّھدلا 
هنأل ديدجلا  يناھد  نجسي  نأب  هعنقأو  نیناھدلا  خیش  ىلإ  بھذ 
ىلإ يسير  تلسرأ   . رجفلا دنع  هوذخأو   ، ادج دیھز  رعسب  لمعي 
يتآس يلاتلا  مویلا  يف  يناھد  دعي  مل  اذإ  هنأ  هملعیل  خیشلا 

داع عبطلاب   . ةروتافلا عفد  ىلع  خیشلا  ربجأو  يبوروأ  ناّھدب 
! يناھد

لسغي نأ  نكمي  نیسح  همسا  بیط  لجرو  نسح  يتفد  دئاق 
ةدع ذنم   [111] يواطسبلا ةيرق  نم  الصو   ، رسيو دیج  ماع  لكشبو 

لكشلا حیبق  دوسألا  نسح   . امھیلإ تجتحا  ىتح  انھ  ارظتناو  مايأ 
اھارتشا يتلا  سبالملا  لك  دقفو  هتيرق  يف  هلزنم  قرتحا  ًالیلق 
يّسير وخأ  هنإ   ، ةریبك اھتراسخو  ادج  ةدیج  سبالم  تناك   ، هروجأب
يسير نم  نسحأ  ئداھو  هسفنب  ٍنتعمو  فیظن  بیط  لجرو 
يھنیس نیساسح  يوقلا  نيدبلا   . ةمرتحم ةلئاع  امھنإ   ، ًانایحأ

نأ ىنمتأ   ، لمعلل دلوو  لاجر  ةسمخ  يدنع  يقب  مث  نمو   ، هلمع
ال مھنإ   ،- ةیلحسلا  - يبردح همسا  يذلا  لیمجلا  دلولا  يتأي 

دبعو سيرلا  ءانثتساب  راحبإلل  قبسألا  مویلا  ىتح  اًرجأ  نوضاقتي 
لمعلا ناكرتي  نیسحو  نسح   ، لمعلا مئاد  وھ  يذلا  قداصلا 
سانلا رمذتي   . امھرجأ ىلع  الصحي  نأ  دعب  رخآ  لمع  ىلإ  نیحرف 
ةمدخلا نم  مك  اوركذتي  نأ  اًضيأ  مھیلع  نكل   ، شیشقبلا لجأ  نم 

انریغ عیباسألا  دحأ  يف   ، لباقم نود  انھ  درفلا  هیلع  لصحي 
ةینامث وأ  ةتس  لمعلاب  ماقو   ، يمطلاب ىَّطغُت  نأ  اًفوخ  يسارملا 



وأ رشع  انثا  كلذ  يف  لمعو  يراصلا  لازنإ  مت  مث  ةعاس  ةدمل  لاجر 
. اًدوقن ٌدحأ  َضاقتي  ملو   ، ًالجر رشع  ةعبرأ 

ایشبح  .. ًابوبحم اًرجات  قوسلا  يف  رمع  لباق  مايألا  دحأ  يف 
. ناطلسلا نایغط  ببسب  اھكرت  يتلا  هتدلب  نم  اًديدج 

نأ هتركف  تناك   ، انھ اوشیعیل  هتایظحمو  هتجوز  رجاتلا  رضحأ  دقل 
اومزھیل نوتأیس  زیلجنإلا  نأ  اوعمسي  نأل  نوجھتبم  سانلا  ةیبلاغ 
ءانثتساب كلملا  هركي  درف  لك  نأو   ، نونمتي امك  هتیشاحو  ناطلسلا 

ىأر دقل   . هتسارحب نوموقي  ءایقشألا  نم  ةئامثالث  وأ  نیتئام 
مھنكل ةوسقب  نوُلَماعُي  ال  لوقي - امك   - نيذلا َزیلجنإلا  َنیجاسملا 
ةطساوب مھلتق  نم  ةبوعصب  هعنم  مت  ناطلسلا  نأل  دكؤم  رطخ  يف 

ةأرما كانھ  نإ  اًضيأ  لاقو   ، زیلجنإلا ماقتنا  نم  اًفوخ  ءایقشألا 
نسح  . ةدلبلا لھأ  نم  ءاسنلا  تانوجسملا  عم  ةنوجسم  ةيزیلجنإ 

ناطلسلا فرع  ةرھاقلا  يف  نوطمرم  ناك  نیح  رامحلا  سئاس 
رسفیل هودجو  يذلا  دیحولا  لجرلا  نسح  ناك  دقل   ، اذھ سورودوت 

ءاج يذلا  اشاب  يلع  دمحمو  ةشبحلا  ناطلس  نیب  ثيدحلا 
ریبكلا هراقتحا  نع  اًضيأ  رجاتلا  رَّبع   . هترايزل اذھ  سورودوت  ناطلسلا 

".. انوبأ  " ةيزیلجنإلا ةفاحصلا  هیمست  يذلا  نارطمللو  ةیكريرطبلل 
نینثا ىلع  ةلاع  ناكو  يرھاق  يطبق  لجرلا   . ةیبرع ةملك  انوبأ " "
دغو نم  رثكأو   ، انھ ناملأ - ةقیقح  اناك   - نیيزیلجنإ نیثوعبم 

، هعئاضب لك  نارطملا  اذھ  قرس  اًمرتحم  ايدوھي  فرعأ   . قفانمو
لك ام  . هقرس امع  لزانتلا  ىلع  نارطملا  ربجأ  يلع  ّسيرلا  طقف 
هبتك يذلا  میلشروأ  نع  ينیمرألا  كريرطبلا  نم  غرافلا  مالكلا  كلذ 

يطبقلا كريرطبلا  ؟  هب لعفي  نأ  هیلع  اذام  ؟  سرودوت ناطلسلل 
 . هیلع ربجُأ  اذإ  هلعفي  نأ  عیطتسي  ةرھاقلا  يف  وھ  يذلا 

ذفاونلا فیظنتب  رمع  موقیس  اًدغو  يبراق  يف  لمعلا  ىھتنا  اًریخأ 
ىلإ بھذنس  دحألا  مويو   . خلإ   .. دئاسولا عضي  تبسلا  مويو 

. ةيردنكسإلا
فوسو  ، جراخلا يف  ناّھدلا  يلع  جاحلل  بعرملا  توصلا  عمسأ 

. ةیناث ينجعزي  نأ  نم  اًفوخ  ةنیباكلا  باب  ىلإ  لصي  نأ  لبق  مانأ 



ْنأل قاتشم  انھ  نَم  لكو  هتلحرب  سيروم  عتمتسي  نأ  ىنمتأ 
دنع فقوتأ  نأب  ينركذیل  هاخأ  ةراوھلا  خیش  لسرأ   . اًرورسم هلعجي 
ىریس مث  نمو   ، ينبال ةمیلو  مدقیس  هنأل   ، اجرج برق  هرصق 

. نأضلا ِمحل  َّيشو  بیطحتلا  ةبعلو  يقیقحلا  برعلا  بوكر  سيروم 
فالآ هيدلو   ، رصم يف  ماظعلا  لئابقلا  ءاسؤر  رخآ  وھ  خیشلا 
دنالتور قودلو  رسنبس  درولل  كلذ  لعف  دقل   . ریبك لخدو  نیحالفلا 

 . كش الب  اًدیج  الًفح  ىرأ  فوسو 
بنيزف  ، صقرلا سيروم  ىََري  َّالأ  لضفألا  نم  نوكي  انق  يف  امبر 

امھ امك  ناَّرست  ناتلیمج  ناتاتف  امھ   ، بعرب ناتنتاف  ةفیطلو 
رابتعاب ىَدانُت  امك   - زوجعلا نيزلا  مأ  نكل   ، ناتقیشر ناتلیمج 

. دیجلا اھءاشع  لوانتن  نأ  انديرت  اھتعاشب -
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نودروچ فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ 

ربوتكأ 1867  21 قالوب ) ایناروأ -  )

.. زعألا كِیَلأ 

هلسرأ ام  لكب  يدیبع  َجھتبا   ، اھیف امو  دورطلا  ىلع  اًریثك  اًركش 
نل نَم  ِةعتم  يف  سرفلا  ءاطغ  يروفرادلا  نضتحا  "؛  ریبكلا دیسلا  "

ةعوبطملا تارتسلا   . كلذ دعب  لیللا  يف  اًدبأ  دربلاب  رعشي 
نوكیس مث  نمو   ، اھدادعإل تبھذ  ةفیفخلا  ءارمحلا  ناصمقلاو 

ادج قلق  هنإ   . سيرلل اولاق  امك  ءاتشلا  اذھ  تاوشابلا  لثم  ينایبص 
نم دسحلا  ُبلجي  ءاش هللا - ام   - براقلا  " لوقي  .. دوسحلا نیع  نم 
لثم مساب هللا  مساب هللا  كعم  كنبا  نوري  نیح  نآلاو   ، هيرظان نویع 
افد  - ةروبنط انيرتشا  سانلا ." نویع  ًةقیقح  فاخأ  انأف  ةدرولا !
الفح میقن  ىتح  اًدیج  ينغي  لجر  نع  نآلا  ثحبنو   ، ةَّكُبَرَدو اًریغص -

. براقلا حطس  ىلع 

.. ربوتكأ 22

مت اھل  اًقفوو  صوق  ىلإ  دیلاب  ةیقرب  لسرأ  اشابلا  نأ  مویلا  تعمس 
زكرم يذ  ٍزوجع  ٍّيطبق   .. سونافیتس ةلئاع  نم  دحاو  ىلع  ضبقلا 

لسالسلا يف  عِضُو   ، ةموكحلا يف  ةریثك  اًماوعأ  مدخ  ٍلاع 
ال  ، هل نیقيدص  عم  ولجوزاف  ىلإ  ةقیقد  نيرشع  يف  هب  اوعرسأو 
[Presbyterian[112 ةیخیشملا   ةسینكلا  ىلإ  لوحت  هنأ  ریغ  ةميرجل 
اذامل نوشھدنم  اًعیمج  نحنو   ، رصم يف  اًمامت  ةديدج  ةركف  هذھ 
اًضيأ عمسن  طبقلا ! ةیكريرطب  فطعم  فیظنتل  اذكھ  اشابلا  قاتشي 
ىلع مھتردق  مدعل  ةلمجلاب  نوبرھي  دیعصلا  يف  ًابونج  سانلا  نأ 
انھ ىتح   ، بولطملا لمعلاب  اوموقي  نأ  وأ  ةديدجلا  بئارضلا  عفد 

يرھشلا هرجأ  لك  لسري  نأ  يّسير  ىلع  ناك   . فیخم باقعلاف 
ركفي مل  هنإ   ، جابركلاب دلجلا  نم  نیتلمرألا  هتجوز  تخأو  ُهَتَّمع  ذقنیل 



نم  ، تادیحو ءاسن   .. ءاسن نھنإ  "؛  راعلا  " يف نكل  برضلا  يف  اًریثك 
؟ لاملا ىلع  نلصحي  نأ  نكمي  نيأ 
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سور ةدیسلا  ىلإ 

ربمفون 1867  3 قالوب - 
.. ةبیبحلا تیناج 

ُّطق رعشي  مل  هنإ  لوقي   ، ادج دیعس  وھو  ةعمجلا  موي  سيروم  لصو 
لبق نم  ةیقدنبلاب  دیجلا  دیصلا  سرامي  ملو   ، نآلا نم  لضفأ  هسفنب 
اًدیعس ةعمجلا  موي  سيروم  لصو   . رشع ةینامثلا  هرمع  ينس  مغر 

هل نكت  ملو  نسحتب  طق  رعشي  مل  هنإ  لوقي   ، اًنیمس راص  دقل   ، ادج
تاءادنلاو ءاضوضلا  نم  اًریثك  رمع  هفاخأ   . لبق نم  رویطلا  دیص  ةصرف 

يذلا هملعمو  هبدؤم  ربوس  رتسم  عم  رارمتسالا  مدع  هیلع  مث  نمو 
يتاللا تایسنرفلاو  تاریغصلا   تارھاعلا  عم  ةقادص  هل  تراص 
هعدأ الو  هتبقر  نم  دلولا  كسمأس   " رمع لوقي   . هلوح نسلجي 
هلعفأ مل  ام  لعفأس  لجأ   ، تارذقلا ءاسنلا  نم  برقلاب  بھذي 

رمأ وھ  مك  نكلو  هداعبإ  يف  حجنأ  مل  اذإ  ةفیظن  ةحالف  هل  رضحأو 
لك لثم  هل  ةلیمج  ةیشبح  ءارش  عیطتسن  ال  اننأ  ةقفشلل  ریثم 
قیقرو نيرخآلا  ردقي  هنأ  سيروم  يف  هبحأ  ام   ،" نیمرتحملا سانلا 

ىلإ رخآ  ءيشب  مامتھا  هل  نوكي  نأ  ىنمتأ   ، هروصت نكمي  ام  ردقب 
يتافورصمو دوقن  ىلإ  جاتحي  سيروم  عبطلاب   . رویطلا دیص  راوج 

. هدعاسیس هنإ  لاق  ام  ردناسكلأ  هعم  يل  لسري  ملو   . دادزت
. انھ بعص  رمأ  لام  ىلإ  ةجاحلا 

هھجو يف  مستبي  هنإ  ؛  دودح الب  سيرومب  ریغصلا  روفراد  ةداعس 
ةراذق نم  بجعتي   ، ةدئاملا ىلع  هیف  رظتني  يذلا  تقولا  لاوط 

، داطصیل جراخلا  يف  ریثكلا  هیشم  نم   ، همامحتسا نم   ، هیئاذح
. ةیبرعلا ةغللاب  هتفرعم  مدع  نمو 

اًدیعب انبحسنا  انلكو  فسوي  رحب  يف  رخآ  موي  يف  زجاحلا  رجفنا 
ةثالث امنیب  ریغصلا  يبراق  لتخا   ، ةعفدنملا هایملا  نم  فوخلا  نم 
مغر مھنم  نانثا  قرغي  داكو   ، ىسرملاب هوطبري  نأ  نولواحي  لاجر 



، ًابعر تألتماو  تزتھا  اھلك  ةیبھدلا   ، كمسلا لثم  ناحبسي  امھنأ 
ةھجتم ةيراخب  ةرخاب  ترج  ةریھظلا - يف   - نحاطتلا طسو  يفو 
تلمحو  ، ةيراخبلا ةرخابلا  انب  تمدطصا  نیح  ةفئاخ  تنك   .. انیلإ

يتلا ةمواسملا  يف  انيدلاو  اونعلو   ، فقسلل ةديدحلا  مئاعدلا  اًدیعب 
ءاردزالا اذھ  لثم  يف  طقسي  يزیلجنإلا  نإ   . اھیلإ ةجاح  ال  دقتعأ 

يف لمع  يأ  نم  ةبذھم  ةلماعم  ىلع  لصحي  دحأ  ال  نأل  انھ 
. ةموكحلا

نمو  ، هناھدو هدادعإب  تمقو  ًالیمج  اًریغص  ًابكرم  هیینجالوأ  َانَراعأ 
يروفراد هاَّمس   ، بكرملا بوكرو  دیصلا  لجأ  نم  سيروم  َّدعتسا  مث 

لكو اًریثك  هعم  جھتبي  ًةماعو  ءاملا  بحي  هنأل  حاسمتلا " نبا  بـ"
. هب نیجھتبم  اوناك  يلاجر 
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: نودروج فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ 

ربمفون 1867  19

: بیبحلا كیلأ 

برتقي هنإ  لوقأ  نأ  ةدیعس  انأ   ، انعم سيرومو  ةرھاقلا  يف  انلز  ام 
انل لاق   ، ریطخلا ضرملا  نم  برھلل  صرفلا  ةلق  مغر  ءافشلا  نم 
هنأ هنم  تفرعو  عوبسألا  ةياھن  يف  هیلإ  بھذن  نأ  نوسرتاب  روتكدلا 
ثدح اذإ  ىتح  اذھ  كل  لوقأ   . جالع الب  رھشأ  ةعبرأ  ذنم  اضيرم  ناك 

. بیبطلا ىلإ  اروف  هلسرت  ىرخأ  ةرم  ءيش  هل 
. يلثم ادج  دیعسو  ةدیج  ةلاحب  سيروم  ىرخألا  ةیحانلا  ىلع 

ينبا نوكي  نأ  يل  ةديدج  ةایح  ةباثمب  هذھ  نأ  دقتعأ  ينأ  كلذ 
ادج قیقرل  هنإ   ، يب رابلا  بیطلا  نبالا  هدجأ  نأو   ، يعم زيزعلا 

. لقع بحاصو 
فرصم ىلإ  بھذأ  نأ  َّيلعف  لاملا  نع  سور  نم  ةباجإ  دجأ  مل  اذإ 
موقأ نأ  نكمي  تاءارجإ  يأ  ىرأل   Todd And Rathbone نوبثارو دوت 

. هینج ىلإ 400  ةجاح  يف  نوكأ  نأ  فاخأ   ، لام ىلع  لصحأل  اھب 
ةيذحألاو دیصلاو  ةردوبللو  سيروم  بیبطل  عفدأ  نأ  َّيلع 

ءيش لكف  هرش  عامط  رْبوس  ویسم  اًضيأ   . خلإ  .. تانولطنبلاو
فلكم هعم  كقافتا  نإ  لوقأ  نأ  َّيلع   . لام ىلإ  جاتحي  هیلإ  ةبسنلاب 

ائیش لعفي  ال  ربوس  ویسم  نكل   .. اًملعمو ّدؤم  ًابِ تعقوت  دقل   . ادج
لكأیل دوعيو  فراعم  نم  ةرھاقلا  يف  هققح  امب  هسفن  عاتمإ  ریغ 
سيروم هسفر  ام  اذإو  انیلع  ةلیقث  هقالخأ   . ةظاظفب انلماعيو  مانيو 

. بجعتأ نل  هنطب  لفسأ 
عمسي نأ  بحي  سيرومو ال   .. طق هرمع  يف  لجر  نم  اًرمأ  َقلتأ  مل 
هكرتنو هل  عفدن  نأ  نكمي  طقف  اًقیفر  نوكیل  ُهَتلسرأ  َتنك  اذإ   . اذھ

ردق سفنب  سيروم  ةصاخ  ةفصبو  انھركي  هنأ  دقتعأ  ينأل  بھذي 
حبصت نیح  سيروم  عم  أرقأ  نأ  عیطتسأ  ام  لعفأس   . هايإ انتیھارك 



دوجو يف  دیج  لكشب  كلذ  لعفن  نأ  عیطتسن  ال  انكل  لضفأ  ياتئر 
ىشخأ ينأل  نآلا  اذھ  كل  لوقأ   . تقو لك  انضراعيو  انم  رخسي  لجر 

يف  ، هلمحت ادج  بعصلا  نم  نوكي  نأ  ًابونج  لینلا  دعصن  نیح 
ةفایضلا ناكم  يف  ىدغتیل  هعم  بھذي  نأ  سيروم  ضفر  ةيادبلا 

بعلل ناكمو  تارھاع  نیب  نھءادغ  نلوانتي  ىھقملا  تاینغم  ثیح 
نأ سيرومل  ديريو  ةظحل  لك  ناسللا  طیلس  ناك  رْبوس   . ناھرلا

. اًعم امھل  عفدي 
ةیسابعلا ىلإ  بھذيو  ارامح  ذخأي  نأ  هیلع  نأب  هتربخأ  سمأ 

نكمي هایم  وأ  ماعط  نود  لماك  مويو  عیبلل  يناصح  نأل  ةدھاشملل 
نوسرتاب روتكدلا  ىلإ  سيرومو  رمع  بھذ   . هرعس نم  للقي  نأ 

رْبوس ویسم  نكل  ضرعلل  ناصحلا  ذخأي  نأ  رمع  ىلع  ناك  اھدعبو 
عم هكرت  مث  هبكرو  نوسرتاب  روتكدلا  باب  دنع  نم  ناصحلا  ذخأ  دوربب 

. تیبلا ىلإ  رمع  هرضحأ  ثیح  لویخلا  قابس  ةقطنم  دنع  يبون 
ةجض ثدحأو  ساَّیُسلا  ءامسأ  ىدانو  رْبوس  ویسم  داع  كلذ  لالخ 
لخدتلا عطتسأ  مل  مث  نمو  يريرس  يف  ةضيرم  تنك   . عیمجلا عم 

. ادج ةیبصع  ينلعج  اذھ  نكل 
امنیب اًموي  رمألا  صخل  يسير  نكل  عاجش   يكیجلب  هنإ  راصتخاب 
اًرامح هیمسأ  انأ   " ًالئاق يسأر  قوف  ةفدلا  هجوم  ىلإ  ملكتي  ناك 
كولس لثم  هكولسو  ةیبصعلا  ديدشو  عاّمطو  لجخي  ال  هنأل 

. هتلسرأ تنك  ام  الإو  كعم  هكولس  يف  اعئار  ناك  هنأ  نظأ   ،" ریمحلا
سأیلا ىلإ  انعفدي  هنأل  هعم  كدقع  نم  ةخسن  لاسرإ  نع  لفغت  ال 
حتفي مل  هنكل  هل  لمع  ناك ال  اذإ  ءيش  يأ  لمحتأ  نأ  نكمي   . ماتلا

الإ انھ  ِتأي  ملو   ، ساميد ردناسكلأ  تاياور  نم  ةياور  الو  ًاباتك  ةرم 
ىرأ ال  قدنف ! يف  ناك  ول  امك  هسفنل  هبلطي  يذلا  لكألا  لجأ  نم 

. انتفلكت نع  ضيوعت  يأ 
ىلع ءانب  يوازغ  دمحم  ذخأو  انھ  ءاج  باشلا  بوك  رتسم 
هيدل نكل  اًعم  رحبن  نأ  ىنمتن   . هعم اًرورسم  ادبو  يتیصوت 
دوقن ىلع  لصحي  ملو  ةيرصملا  ةراجتلا  ةكرش  دنع  تاقحتسم 
هدحو هعم  سيروم   ، ًابيرق رحبیسو  هبكرم  حطس  ىلع  وھ   ، اھنم



قیطي ال  ربوك  كلذكو  اعم  رْبوسو  ربوك  دوجو  لمحتي  ال  هنأل  نآلا 
ةرشح دجت  نأ  بعص  رمأ  هنكل  يعسو  يف  ام  لعفأس   . رْبوس
نوسرتاب روتكدلا   . دحاولا ىلع  ةطلس  اھل  ةبذھم  ریغ  ةشحوتم 

يضمأ نأ  يل  ىنمتي  نوسرتاب  روتكد   . ثغ وھف  اًدیعب  هلكري  نأ  ديري 
انقياضي نأ  ىشخأ  نكل  يل  لضفأ  ناكم  وھف  ةبونلا  يف  ًاليوط  اتقو 

دقل  . ةرھاقلا ىلإ  ةعرسب  ةدوعلا  انیلع  نوكیف  رْبوس  ویسم 
ةءارقلا يف  أدبأسو  كیب  نایكیكھ  نم  ایسنرف  اباتك  ترعتسا 

لجأ نم  يعسو  يف  ام  لضفأ  لعفأس   . مویلا سيروم  عم  ءالمإلاو 
. لاعسلا ينقرافیل  يسافنأ 
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نودروچ فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ 

ربمسيد 1867  20 رصقألا - 
.. بیبحلا كِیَلأ 

باھذلاراتخا كلذ  مغر   ، ةلحرلا لاوط  الوزعم  ناك  ربوس  ویسم 
بوك  - ةعبرألا لاجرلا  عم  راطفإلل  سولجلاو  بوك  رتسم  براق  ىلإ 
ءاقدصأ طق  َرأ  مل  ينأل  لعف  وأ  لاق  اذام  فرعأ  مل  ةثالثلا .- هئاقدصأو 
ينربخي بوك  اولسرأ  مھنأ  تناك  ةجیتنلا  نكل  لبق  نم  ةثالثلا  بوك 

. ةیناث هولبقتسي  نل  مھنأب  رْبوس  رابخإب  سيروم  وأ  انأ  موقأ  نأب 
لبق مايأ  ةرشعل  فيزنلا  نم  ةقلق  يريرس  يف  ةضيرم  تنك 
ىلع هدحو  سيروم  كرت  يذلا  رْبوس  ویسم  هلعف  اممو  طویسأ 
ضعب يقتلیل  ریغص  براق  يف  وھ  بھذ  امنیب  لیللا  يف  ئطاشلا 

، ةنیباكلا يف  هنكرتي  مل  ءيش  لك  دعب  يتاللا  ناكيرمألا  ءاسنلا 
ویسم  - وھ ناك  ةرذقلا  ةریجلا  هذھ  نم  بعر  يف  اًعیمج  نحن  امنیب 

نأب سيروم  هربخأ   ، يتصق ىلإ  دوعأل   .. اًنسح  .. هءادغ لكأي  ربوس -
حیصي رْبوس  حار  امنیب  رْبوس  نوديري  الو  هنوديري  ال  بوك  ءاقدصأ 
. هسافنأ طقتلیل  يتنیباك  ىلإ  ءاج  يذلا  سيروم  يف  هتيرامحب 
لحریس هنإ  لوقي  ربوس  ویسم  تعمسو  رثكأ  لمحتلا  عطتسأ  مل 
ينأب هربخيو  هل  اھیطعیل  كنرف  ةئامسمخو  اًفلأ  سيروم  تیطعأف 
مویلا يف   . لحري ىتح  هیف  لزنیس  يذلا  قدنفلا  رعس  عفدأس 
كولسلا نسحب  يتداھش  نع  لأسي  ةحاقوب  يل  بتك  يلاتلا 

ةعبرأ يقب   . تینمت ام  ردقب  هارأ  نأ  ةرداق  ریغو  ةفسآ  انأ   " هل تبتكف 
يف ناك  يكیجلب  هكلمي  بكرم  يف  مویلا  بھذو  قدنفلا  يف  مايأ 
دوعیل اًھینج  نیتس  ىلع  لصحیس  مث  نمو  ةرھاقلا  ىلإ  هقيرط 
نكت الف  رثكأ  ىلع  كنم  لصحي  نأ  لواح  اذإو  كانھ  نم  هنطوم  ىلإ 
بوك ملعمو  بدؤم  يرفلوت  رتسم  َمال   . هل بجتست  الو  افیعض 
لعجي ال  ام   ، يتبحص يف  صخشلا  اذھ  لثم  راضحإل  سيروم 



. يتدعاسم ىلع  ارداق  سيروم 
ملكتي نأ  عیطتسي  عاجشلا " يكیجلبلا   " ىتح هنأ  طق  دقتعأ  مل 

كلذ نم  رثكأ   . يعم رْبوس  ملكتي  نأ  دوعت  امك  يرمع  يف  ةأرما  عم 
بھذي اًمئاد  رْبوس  ویسم  ناكو  سيروم  نع  مئاد  قلق  يف  تنك 
هثيدح تعمس   ، هعم بھذي  نأب  سيروم  عانقإ  لواحيو  ءاسنلا  ىلإ 
ينأ حوضوب  سيروم  تثدحو  يتنیباك  يف  ءادغلا  تقو  ةمئان  انأو 
هیطعأ فوسو  ةلأسملا  يف  لخد  اذإ  ةبعرملا  ضارمألا  ىشخأ 
ءاسنلا نم  الدب  ةلیمج  صقر  ةاتف  هعم  نوكتل  نآلا  نینثا  وأ  اًھینج 

دیج رثأ  هل  ناك  نكل  يقالخأ  ریغ  اذھ  نوكي  نأ  ىشخأ   ، تاصیخرلا
تاعاسلا ذنم  ةنمس  دادزاو  نآلا  ةرھزك  ًایلجتم  ودبي  سيرومو 

. ءودھب شیعيو  ىلوألا 
رأزي اًمئاد  ناك  هنأل  هباھذب  اًرورسم  ناك  رْبوس  ویسم  نأ  دقتعأ 

ال ثیح  ةشحوتملا  دالبلا  نیب  رصقألا  بونج  ىلإ  باھذلا  ةركفل 
ریغ ءيش  يأ  بح  ىلع  امامت  رداق  ریغ  ناك   ، تّارسم كانھ  دجوت 

ليوماصل ماع " لك  فالآ  ةرشع   " ةياور تأرق  لھ   ، ةنيدملا ةایح 
رْبوس فيزوج  ویسم  نع  ةحیحص  ةركف  كيدل  نوكت  امبر  ؟[113]  نيراو

قیفصلا بدألا  لیلق  شحوتملا   .. سوامتیت تابلتیت  مسا  تحت 
ىلإ سيروم  ّرجي  نأ  اًمئاد  ديريو  اھلثم  َرأ  مل  يتلا  ةریغصلا  ةرشحلا 
مدخلا لجأ  نم  نكامألا  ىلع  نددرتي  يتاللا  تاصیخرلا  تاسموملا 

. ةراحبلاو
هيریس هنأب  هربخأو  اجرج  يف  سيرومب  دمحم  سيرلا  كسمأ  دقل 
عراوشلا يف  اًریثك  هب  رودي  حارو  يكیجلبلا  فرعي  امم  لمجأ  تایتف 
ينثدحي مل  سيروم   . اًمامت ًابعتم  ةیبھدلا  ىلإ  داع  ىتح  ةلحاقلا 

". هللا الإ  هلإ  ال   " ةتكنك لاقو  هیلع  لاتحا  يذلا  دمحم  سيرلا  نع 
بألا نبا  بلصلا  نبالا  اذھ  لھ   " ةریبك ةراثإ  يف  يل  سيرلا  لاق 

الأ ؟  تارھاعلا نیب  امھئاشحأب  يھتني  ةقسافلا  ریغ  مألاو  قرتحملا 
هنود نمف   .. حفصلا هللا  تلأس  ؟  رصم يف  يفكي  امب  نوداوق  دجوي 

". عماجلاب هبشأ  امئاد  ناك  يذلا  انبكرم  ىلإ  يتأتس  تاراذقلا  تناك 
عیمجلا لوقي  اذكھ  كراعملا .." ريزنخ  بھذ   " ركشلا 



مھف نود  ةلمجلا  اوطقتلا   . مھیمسي اًمئاد  ناك  اذكھو   . ةیسنرفلاب
طرف  نم  رُبوس  ویسم  لیحر  نع  ملكتي  مل  روفراد   . اًضيأ اھب  هودانو 

. حرفلا
رمأي صخش  نم  ةصاخو  تاعفصلاو  تاصرقلا  نم  صلختت  نأ 
يھو  ، خلإ  .. ةوھقلا عنصتو  بيابلا  ألمت  نأ  مویلا  يف  ةرم  نيرشع 

مل  .. تیبلا ةدیسك  طقف  انأ  يقوقح  نم  اقح  دلولا  اھربتعي  يتلا 
. هصرق متي  اھنیحو  ةدیسلا  غبت  وھ  غبتلا  اذھ  نأب  خارصلا  نع  رخأتي 
لك يف  ثيدحلا  ىلع  رصيو  مالستسالا  فرعي  كلذ ال  مغر  روفراك 
طق َرأ  مل   . اًئیش لوقأ  الف  هتسخو  يكیجلبلا  ةھارش  نع  ةبسانم 

. مھدقحو لافطألا  ةواقش  نم  ةلاحلا  هذھ  لثم 
ویسمل بتكأ  نلو  لبق  نم  بخص  يتایح  يف  ناك  نأ  ثدحي  مل 

نأ ينديري  هنأ  نم  يريذحت  مت  نكل  ةنیشملا  هبیلاسأ  دعب  رْبوس 
اذإ يدض ! اھمدختسیل  بیطلا  كولسلاو  لمعلاب  ةداھش  هیطعأ 

نودعتسم مھلك  ةرھاقلا  يف  نيرخآو  هءاقدصأو  بوك  نإف  ككبرأ 
يف ةمكاحملا  ىلإ  هلوحأ  نأ  ينوحصن  مھنأو  هكولس  نع  ثيدحلل 
مات فالتخاب  رعشأ  نكل  مايأ  ةرشعل  ادج  ةضيرم  تنك   . ةرھاقلا

. جاعزإلا نع  ةدیعب  تمد  ام  ةعرسب 
ىلإ بكرملا  ةدوع  وھ  اذھ  يكیجلبلا  لیحر  تابستكم  مھأ 
ذنم محتسي  مل  ًالجر  نإف  ضرتفت  نأ  نكمي  امكو   ، ةیناث هتوالح 
اذھ طسو  هلوبق  نكمي  ال  باوبألاو  ذفاونلا  لك  قلغيو  نيرھش 
يدھج لذبأس  ينكل  اًئیش  سيروم  ملعتي  مل  عبطلاب   . سقطلا
هلمعب سيروم  موقي  كلذ  لالخو  رْبوس  ویسم  لحم  لحي  نم  دجأل 
ةعاط رثكألا  نبالاو  بجاولاب  اًساسحإ  رثكألا  هنإ   . يعم هدحو  لضفأ 
نم هیلإ  ذخُأ  ام  نأ  ىري  هنأ  دقتعأف  اًریثك  ملعتي  مل  اذإو  يل 

. ةياھنلا يف  يفكي  امب  اًئیس  ودبي  ّةرسم " "
وھ امك  اًعتمتسم  الو  اًرورسم  نكي  ملو  ةياغلل  دیعس  هنإ  لوقي 
يعم سلجيو  ةیبرعلا  ةغللا  نم  لیلق  طاقتلا  يف  أدب  دقل  يعم !
ترص ةریثك  بابسأل   ، ةیبرعلاو ةیكرتلاو  ةیسنرفلا  ملعتیل  احرف 
انيدل نوكیس   ، نآلا وھ  امك  تابثب  رمتسا  اذإ  هل  نسحألا  ءيشلا 



. ةبونلا يف  كلذ  يف  ركفنل  فاك  تقو 
يف ءدبلا  يف  ركفأ   ، مايأ ةثالث  ذنم  نینمآ  انھ  ىلإ  اًعیمج  انلصو 
همیقنس يذلا  سامسيركلا  موي  دعب  ةرشابم  ةبونلا  ىلإ  راحبإلا 

 - يئاقدصأ نم  قيدص  عم  سيروم  بھذ   ، لیمج سقط  انيدل   . انھ
فقأس  . نالزغلا دیصب  ةدبابعلا  نیب  زوفي  نأ  ىنمتأ   ، دیصلل يودب -

نأ سيروم  عیطتسي  مھعمو  خیشلا  مأ  روزأل  ةلایسلا  ةقطنم  يف 
ءاش نإ   .. حیسامتلا ىلإ  ةبسنلاب   ، ءارحصلا يف  مايأ  ةدعل  بھذي 

. رخآ اًئیش  سیلو  اھبولق  لكأنس  هللا 
حمسُي نلو  يلاجر  لك  نیعو  لقع  يف  سيروم  نأب  قثت  نأ  كیلع 
سيرلا هفاضتسا  دقل   . ةفیظن ریغ  نكامأ  يف  مامحتسالاب  اًدبأ  هل 

، هرھظم فلتخا  فیك  ىرت  نیح  جھتبتس   ، ادوف وبأ  لبج  يف  دمحم 
مل هنإو  قحب  ادج  دیعس  هنإ  لوقي   ، نآلا هیلع  تقاض  هبایث  لك 

. يننھادي هنأ  تدقتعا   ، يعم وھ  امم  رثكأ  رورسلاب  رعشي 
لالخ دبعملا  ىلع  تطقس  رصقألا  يف  ةميدقلا  تویبلا  فصن 
امك يسنرفلا  تیبلل  ةياھن  هذھ  ََّمث  نِم   ، يلوصو لبق  مايأ  ةتس 

لصنقلا نأ  دقتعأ  ينكل  ةطیسب  ةفلكتب  لضفأ  داعي  نأ  بجي   ، دقتعأ
نآلا ءيش  ال   . ىرخأ ةرم  هیلع  لصحأ  نل  دیكأتلابو  اذھ  لعفي  نل 
عم ةعساولا  ةلاصلاو  ةریغصلا  ةیمامألا  ثالثلا  فرغلا  الإ  ًابلص  ىقبي 
ىتح َبھذ  هیف  تشع  يذلا  ءزجلا  لك   .. اھنم نیتجراخلا  نیتفرغلا 
خیشلا نأ  ظحلا  نسح  نم   . هلوخد نكمي  ال  مث  نمو   ، تاجردلا

ًاباترم بلصلا  ءزجلا  ىلإ  يثاثأ  لقني  نأب  دمحم  ربخأ  دق  ناك  فسوي 
ةروص لفط - عورأ  فسوي  خیشلا  ىدل  نإ   . يقابلا ءزجلا  يف 
نأ رابتعاب  ةيدومعملا  يف  يخأ  ةناكم  يف  لفطلا   ، هل ةمنمنم 

. يلثم رون "  " همساف  ،" جاجحلا وبأ  ماشھ  نيدلا  رون   " همسا
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نودروچ فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ 
رياني 1868 ایناروأ -  رھظ  ىلع 

.. بیبحلا كِیَلأ 

ىلإ ربمسيد  نم  رشاعلا  يف  ررحملا  كباطخ  لصو  ظحلا  نسحل 
هترخاب ىلع  انذخأ  يذلا  ماعلا  يكيرمألا  لصنقلا  ةطساوب  وفدإ 
اًسلاج دیعب  عقنتسم  يف  ةداعلاك  سيروم  ناك   . ءادغلا لوانتل  كانھ 
ناوسأ نم  برتقن  نحن  نآلا   . يربلا زوإلا  دیص  ًالواحم  هیتبكر  ىلع 
دجوي ىرخأ  ةیحان  نم  نكل  ةریثك  تاعقنتسم  وأ  راوھأ  دجوت  الو 

لك لكآ   . لیمجلا ریغصلا  يربلا  جاجدلاو   ، َاطَقلا رئاطو  نامسلا  رئاط 
ىلإ ةبسنلابو   ، يل ادج  اًدیج  هتدجو  دقلو  سيروم  هداطصي  ام 
لكأي هنإ   ، ميدقلا ريدتسملا  ينایبصلا  هھجو  داعتسا  دقلف  سيروم 
يف محتسي   ، هینفج ءلم  ماني   ، هلك مویلا  يشمي   ، لوغلا امك 
عم انلزن  انسإ  يف   . هیلع تقاض  هبایث  نأل  ًايراع  ددمتيو  حابصلا 

.. ربكألا هیخأ  توم  دعب  ةدبابعلا  خیش  نآلا  وھ  يذلا  نسح  مرتحملا 
دیص حیتي  نأب  هرمأي   ، ةبونلا يف  ةلایس  يف  هیخأل  ًاباطخ  اناطعأ 
اًعتمم نوكیس  اذھ  نأ  دقتعأ   ، هتجوز ةرايز  يلو  سيرومل  لازغلا 
رابتعا لحم  نوكت  يكو   ، نتكسي وأ  نبقتني  ال  تايودبلا  ءاسنلاف 
يذلا دروج  وبأو  نسح  نم  لك   . ادج ةقینأ  نوكت  نأ  اھیلع  لاجرلا 
يف نمحرلا  دبع  ملعتملا  يقيدص  باطخ  سفنب  ُظعي  هعم  ناك 
دقل ؟ " جاوز نود  كنبا  ِتكرت  هللا - مساب   - اذامل  " نالأسي  .. رصقألا

. نبالا ةداعسب  ةالابم  اللا  هذھ  لثمب  امدص 

ناضمر  10 ناوسأ - 
خيراتلا فرعت  نأ  ىلع  اًرداق  نوكتس  نكل  ةمانزور  يأ  يدل  سیل 

يف ناضمر  رھشل  موي  لوأ  ددحت  يتلا  ءارمحلا  كتركفم  ةطساوب 
، سیمخلاب لوألا  هموي  ددحت  ةیقرب  اولبقتسا  دقل   . ماعلا اذھ  رصقألا 

ندنل يف  نییكلفلا  نأب  ةقث  ىلع  هنإ  لاق  فسوي  خیشلا  نكل 



دغ دعبو   ، انقافتا دقعنس  اًدغ   . ةعمجلا موي  هلعجو  لضفأ  نوفرعي 
امك ادج  دیج  ءاملا   . نینمآ هللا  ءاش  نإ  لالشلا  ىلإ  بھذنس 
يناثلا لالشلا  ىلإ  بھذ  دقل   ، دوسألا ناطبقلا  ىسیع  ينربخأ 
بسانم انھ  سقطلا   . ةبونلا يف  ًابيرقت  نيرھش  ءاقبلا  يونأو  داعو 

نحن  ، مویلا ىتح  فیطللا  ءاتشلا  اذھب  نوظوظحم  نحنو  نآلا 
، سيروم لجأ  نم  هلك  سركملا  ناطبقلا  مقاط  عم  ادج  نوحاترم 

لاسرإب لوغشم  هنأل  عاطتسا  اذإ  انب  قحلي  نأ  ةدبابعلا  خیش  انَدَعَو 
متیس  . افلح يداو  ىلإ   [Bashibazouks[114 كوزاب يشاب  وحن 400  

. ةشبحلا يف  زیلجنإلا  نأل  اھلاسرإ 
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نودروچ فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ 

ليربأ 1868 رصقألا - 
.. بیبحلا كِیَلأ 

ةثالثلا يف  أدب  رحلا  نكل   ، ةباتكلا ىلع  ةردقلا  نم  فعضأ  تنك 
سيروم  . رثكأ نسحتب  رعشأو  لاعسلا  نم  ينصلخو  ةقباسلا  مايأ 

نم دیج  ردقب  ثدحتي  انرفس ،  ىلع  ضرتعيو  رحلا  يف  رھدزي  اًضيأ 
" سيروم اي  مكیلع  مالسلا   " اھنإ  .. سانلا لكل  قيدصو  ةیبرعلا  ةغللا 
دیج دوسأ  يبص   ) هادبع لباقو  انھ  يكیجلب  تام   . ةیحان لك  نم 

امھذخآ نأب  ينعنقیل  روفراد  ریغصلا  يمالغ  ةیشبح ) ةاتفو  ادج 
لیكو وھ  لذن  يطبق  ىلإ  امھمض  ُلامتحا  َرھظ  ذإ  يتيامح  تحت 
الصحي نل  اًدوقن  امھل  كرت  يكیجلبلا  نأ  دقتعأ   . انق يف  لصنقلا 
يبصلا ناضمر  ذخآس  اذكھو   ، اھنع ثحبي  صخش  نود  اًدبأ  اھیلع 
يضقأ ةرھاقلا  ىلإ  امھلقنأو  رحبأ  نیح  ةاتفلا  ذخآ  فوسو  يعم 

ىلإ امھعم  اًموتخم  ًاباتك  نامدقي  امھكرتأو  طیسبلا  امھلمع  امھل 
. بذھم لجرب  ةاتفلا  جِّوَزُأ  مث  امھدیس - ةبغرل  اقفو   - كانھ لصنقلا 

ةبونلاب تعتمتسا   ، بھذأ ىتح  ىفطصم  ميرح  نیب  ةاتفلا  ُتكرت 
يذلا میظعلا  سأرلا "  " لسن عم  شیعأ  نألو  اھیلإ  تقتشاو   ، قمعب
لزنم ىلإ  ِتیتأ  دقل   " ةیمیمحب لاق  يذلاو   ، ميربأ ةيرق  ىلإ  يناعد 
قالخألا هل  يبونلاو   .. ٌةنج ٌناكم  هنإ   ،" كمدخي نم  ِتأي  ملو   ، مدھم

نم هل  باطخ  يعم  ناك   . ميدقلا روخفلا  لیبنلا  لجرلل  ةمیظعلا 
. فسوي خیشلا 

، ديدج نم  اًسراق  اًدراب  نوكیل  وجلا  ریغت  دق  قبس  ام  تبتك  ذنم 
سيروم  . ديدج نم  ةرارحلا  َّلحت  ىتح  ءاقبلا  ىلع  انقفاو  مث  نمو 

ىلإ فدھن  نحنو   ، لیحرلا ديري  ال  هنأ  ةجردل  رصقألاب  ادج  نوتفم 
عوبسأ دعب  هنأ  دقتعأ   ، مداقلا ءاتشلا  انھ  شیعن  نأو  براقلا  كرت 

. رھنلا لامش  كرحتلا  أدبنس  رخآ 



نوكیس امم   ، مداقلا ماعلا  يعم  لینلا  دعصتس  اھنإ  تیناج  تلاق 
يف تنك   ، نيریخألا نيرھشلا  يف  تنك  امم  ًالیلق  لضفأ  انأ   . اًعتمم
ةدیعب ترص   . انسإ يف  دربلا  ينباصأ  نكل  ةبونلا  يف  نسحأ  ةلاح 
يتجاحل اًدبأ  جرخأ  نأ  عیطتسأ  ال   . ادج يننزحأ  ام   .. سيروم نع 

لمحُي يذلا  لثم  اًدعقم  يل  لسرت  نأ  كل  نكمي  لھ   ، سفنتلا ىلإ 
لاجرلا ىلع  رطخ  يداعلا  دعقملا  ؟  نیصخش ةطساوب  سانلا  هیف 

ىرت ول  ىنمتأ   . جرخأ نل  كلذل  ةیبصع  انأو  ناردحنم  هیبناج  نأل 
ليوارسلا نم  نیجوزو  صیمق  يف  نیمدقلاو  نیقاسلا  يراع  كنبا 

. صخش لكل  نبا "  " وأ خأ "  " هنإ  ، نیحالفلا عم  طرخني  ةیبرعلا 
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نودروچ فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ 

ويام 1868 اینملا - 
.. بیبحلا كِیَلأ 

باطخلا كیلإ  تلسرأ  يننأل  ةرئاح  ةكبترم  يننأ  نظت  نأ  ىشخأ 
هقيرفو بوك  رتسم  ىتأ  نیح   ، يوازغ دمحم  نم  ينلصو  يذلا 

نم لك  ُّرسي  اًمئاد  هتفرع  يننإ  ثیح  يوازع  دمحمب  مھل  تیصوأ 
نأب مھتحصن   ، يلناتس نيد  مھنمو  تاونس  تسل  هومدختسا 
اورّجأ كلذ  نم  الدب   .. هعفد نوعیطتسي  ام  ىصقأب  هعم  اودقاعتي 
دجوي هنإ ال  ثیح  ٍلاع  رعس  اذھو  رھشلا  يف  اًھینج  نینامثب  ًابكرم 
ٍناوأو خبطلل  ٍناوأ  كانھ  تناك   . همادختسا متي  نیتناك )  ) معطم هب 
ىلع اوقفاو  مث  اًمداخ  اورجأتسا   . خلإ  .. ناتكلا نم  ةیطغأو  ةيراخف 
لجأ نم  موي  لك  تاھینج  ةعبرأو  رھشلا  يف  اھینج  هوحنمي 15  نأ 

.. عومش  .. دوقو  .. نیتناكلا مادختسالو  مدخ  ةعبرأ  ماعطو  هماعط 
مامأ كلذ  ةباتك  اوبحي  مل  مھنإ  لاقو  لعف  امب  ينربخأ   . خلإ  .. لیسغ
تلق ةقامحب   . ءيش ىلع  لصحي  مل  هنأ  دكأتأ  ينلعج  امم  لصنقلا 

. ةجیتنلا ىرت  تنأ  اھو  مھثدحأ " فوس  "
لكشب كلذب  نوموقي  نیتعامج  وأ  ةعامج  اودجو  مھنأ  ودبي 

دقل  ، همالك ناسنإلا  رسكي  نأل  ببس  دجوي  ال  نكل   ، صخرأ
لاق  ، زیلجنإ لاجر  نم  ةیضقلا  نع  ادج  ةيوق  تاظحالم  تعمس 
َّيلإ ةبسنلاب   ، قرولا يف  كلذ  لجسي  نأب  يوازغ  َحصن  هنإ  مھدحأ 
نأ َّيلع  نأب   ترعش  ؛  اقح ةضيرم  ينلعج  هباطخ  لابقتسا  نإف 
نع يوازغ  هلوقي  ام  نأ  فرعأ  ؟  لعفأ نأ  َّيلع  اذام   .. لاملا عفدأ 
نم رثكأب  سیلف  هعافترا - مغر   - نمثلا نأو  حیحص  هلامعأ  ةراھم 

، ضعبلا رعس  نم  لقأ  وھ  لب  نيرخآلا  نيزاتمملا  نیمجرتملا  رعس 
تنكو  ، ضفرلا مھیلع  ناك  رعسلا  اوبحي  مل  ول  مھنأ  بناج  ىلإ 
ادبو طق   رجألا  ركذي  مل  ربوك  رتسم  نكل   ، صخرأ وھ  نم  مھل  دجأس 



وھف دیج  قدنف  ىلإ  صخش  بھذ  اذإ   . اًزاتمم ءيش  لك  ديري  طقف 
ضفر عیطتسي  الو   ، ةيداعلا ةماقإلا  تویب  نم  رثكأ  عفدیس  هنأ  فرعي 
دحاو وھ  يوازغ  صخرأ ! لُزُن  هدنع  رخآ  اًصخش  كانھ  نأل  ةروتافلا 
هنإو  ، صخش َّلك  فاخي  ظحلا  يئیس  نیلدتعملا  سانلا  كئلوأ  نم 
جتحت نأ  نكمي  لھ   . اًھینج رسخي 120  نأ  هیلإ  ةبسنلاب  ٍساق  رمأل 

 . بوك رتسم  ىلع 
.. وینوي ةرھاقلا 5 

هيدل سیل  يوازغ  نأ  فرعأ  نأ  َّيلع  نإ  لوقت  تنأ   .. بیبحلا كِیَلأ 
رعشأ ةریطخ  ةمھت  هذھ   .. كئاقدصأل هب  يصوأ  ىتح  ةفیظن  ةعمس 
يوازغب تیصوأ  دقل  ؛  يقح يف  اھلوقي  نأ  يف  قحلا  هيدل  دحأ  هنأ ال 

، ةيرصم وأ  ةیبنجأ  ةمكحم  ِّيأ  مامأ  لبق  نم  فقي  مل  هنأ  فرعأ  ينأل 
. ةيداع ریغ  ةلیقث  ةداھش  نیسمخ  وحن  كیلإ  لسرأ  نأ  نكميو 

. هنع هفرعي  ام  كیلإ  بتكیل  يلناتس  نيد  ىلإ  اًضيأ  بتكأس 
يوازغ نع  بيذاكأ  تبتك  دق  تربرھ  يدیل  نأ  اًحیحص  ناك  اذإ 
لصحأ نأ  َّيلع   . هتعمس يف  فذقلا  ةمھتب  اھیضاقي  نأب  هحصنأس 

يأ اھيدل  سیلو  طق  هلباقت  مل  اھنإ  . [115] وھ فیك  ىرأو  اھباتك  ىلع 
نم يسفن  فظنأ  ىتح  رمألا  كرتأ  نل   ، هیلع ءارتفالا  يف  ءاكذ 

ةتمكاحم تقبس  لجرب  ةدمعتملا  ةیصوتلا  يف  ةكراشملاب  ماھتالا 
. ةیلصنقلا مامأ  هتنادإو 

ديدحلا ةكسلا  ذخأتس  ثیح  اینملا  ىلإ  وتلا  يف  انلصو  دقل 
ضعب عم  طویسأ  يف  انكو  انق  يف  انیشعت   ، عرسأ تاباطخلا 
ِهِمالس لیصوت  يف  بغري  رمع   . لفح انيدل  ناك  انق  يفو  ءاقدصألا 
َتنك مك  لفطلاب ."  " هتيانع نع  ًایضار  نوكت  نأ  وجريو  كیلإ  صلخملا 
انسإ يف  انل  صقرتل  تءاج  يتلا  ةاتفلا  عمست  تنأو  عتمتستس 
يل ةميدق  ةقيدص  تناك  دقل   ، رشلا قرط  نع  سيروم  ثدحت  يھو 

. ةیقار ةدیج  حئاصن  تمدقو 
انعاتب اشابلا  دمحلا    " .. ةشبحلا نع  رابخألل  نوجھتبم  لكلا 
ترھظأ نیحو   ،" اًضيأ ناطلسلاو  لبق  يذ  نم  رثكأ  زیلجنإلا  فاخیس 



نم رثكأ  قحتست  اھنإ   ، نمثلاب يمتھت  ال   " اوبجعت نمثلا  نم  ينزح 
مامأ مكتوق  تدادزاو  مكھجو  قلأت  دقل   ، مكل ُعَفدُت  نیيالم  ةرشع 

؟" ةدوعلا دنع  كعم  انيذخأت  اذامل ال  نكل   ، ملاعلا
ىلإ لوحت  ماف "   " همسا يطبق   ، انق يف  ایلسم  ًالجر  تيأر 
اولعفي نأل  صوق  يف  نيرخآ  ةئام  ثحتساو  ةیخیشملا ! ةسینكلا 

. مھنھاك وھ  يكيرمأ  رشبم   . هلثم
، هتداعإ تمت  نكل  كريرطبلا  قيرط  نع  نادوسلا  ىلإ  ماف  َلِسرُأ 
، يحیسم دیھش  هجو  ىلإ  رظنأ  ينأب  ترعشو  عئار  زوجع  هنإ 
، فوخلا مدعو   ، ءودھلا  .. رشع عساتلا  نرقلا  يف  ریثم  دھشم 

نییلاطيإلا ءالبنلا  روص  يف  هدھاشت  ام  لثم  ریبعتلا  يف  ةوشنلاو 
وھ  . يقیقحلا قدصلا  رھظُي  امم  عرولا  ءاعدا  هنع  بیغيو   ، ىمادقلا

عاقيإو ةھاكفو  فرظب  نيدلا  يف  ناثدحتي   ، نالیبن اًضيأ  يتفملاو 
. لوھ رتسكإ  يف  نيدلا  لاجر  يلع  مھفلا  بعص  نوكیس  فیلأ 

مدع مغر  هنأل  مھركشن  نحن   .. هوأ  " يتفملا لاق  ماف  بھذ  نیح 
عادخ الب  نوكرحتي  نوریخ  لاجر  مھف  مالسإلا  ةقیقح  مھتفرعم 
". مھیلع ركشلا    ، عئار لاثم  مھنإ   . مھنيد لجأ  نم  نوتومیسو 
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نودروچ فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ 

وینوي 1868  14 قالوب - 
.. بیبحلا كِیَلأ 

ام لمع  عیطتسأ  ال  نكل  يوازغلا  دمحمل  ریبك  دح  ىلإ  ةفسآ  انأ 
نكل نامجرت  ِّيأب  يصوأ  الأب  ةدعاق  َّيدل  اًمئاد   . كلذ نم  لقأ  وھ 
كلذل  - انأو كلذ  لعفأ  نأ  كتبغر  اھنأ  يل  تبتك  كنأ  ركذتت  نأ  كیلع 
ةیضار سانلا  تناك  اذإ  عبطلاب   . هب تیصوأ  لضفألا - نع  تلئُس  دقو 

ال يزیلجنإلا  بعشلا  نكل  لقأ  وھ  ام  نوعفدیس  يلثم  شیعت  نأ 
. فلكم ریثملا  لكألاو   ، ةیخولملا الو  سدعلا  الو   .. فاجلا زبخلا  بحي 
. ادج لداع  رجألا  نأب  دھشي  نأ  اًمامت  دعتسم  لصنقلا  دير  رتسم 

كسمتأ نأ  َّيلع  نأ  فرعأ   ، عفدلا يف  لشاف  لمعب  اوماق  زیلجنإلا 
نم لقأ  دوقن  ىلع  لصحأ  نأ  اًفوخ  يبكرم  كرتأ  نیح  نوبرعب 
اذھ ثدح  امك  نوزخملا  يف  نیتصقان  اینابمش  ْيَتجاجز  باسح 

! ماعلا
اتالاج ةنيدم  يف  ىفشتسم  ريدیل  نوسرتاب  روتكدلا  رایتخا  مت 
هلزنم يف  اًفرغ  انل  رفویس  هنإ  لاق   ،- لوبنطسإ  - ایكرت يف   Galata

، ةدشب كلذ  يف  بغري  اًضيأ  سيروم   . باھذلا يف  انركف  ول  كانھ 
دوعأ ىتح  رصم  نع  نيرھش  دعتبأ  نأ  نوسرتاب  روتكدلا  ينديري 
رزجلا ىدحإ  وأ  َتوریب  اًضيأ  َحرتقا   . بسانم وج  يف  ربمتبس  يف 

، ال ةبرجتلا لخدأس  يننكل  ِسفنلا  ُةریصق  ادج  ةكھنم  انأ   . ةینانویلا
َّيدل نإ  لوقي  نوسرتاب  روتكد  ؛  عيرسلا توملا  نم  برتقأ  يننأ  نظت 
لوألا ناكملا   . ادج ةيویح  نآلا  ىتحو  سفنتلا  ىلع  ًةدیج  ًةوق 
ىرسیلا نكل   ، هنم تیفش  ةقیقحلا  يف  ىنمیلا  يتئر  يف  ئیسلا 

، برطضم فیعض  يبلقو  اًءوس  رثكأ  تراص  ندوس  يف  تبرخ  يتلا 
ودبأو رثكأ  رامدلا  ىشخأ  طقف   ، ریخب مونلا  عیطتسأو  ملأ  ال  نكل 

. ءاطمش زوجع  لثم 



ىلع وینوي  يف  ةدرابلا  حايرلا  نم  شعترت  نأ   ، نآلا انھ  هيرك  خانملا 
؛ جونزلا عم  لماعتلا  ىلع  يتردق  سيروم  ثرو  دقل   . بعص رمأ  لینلا 

ةیناث ةرم  دوعیس  هنأ  مھل  مسقيو  هیتنجو  ىلع  هّلبقي  مقاطلا  لك 
ُهاَّمس ام  اًریثك  لكأو  نیحالفلل  هدي  ملس  فيرلا  يفو   . ءاتشلا يف 

نونجملا شيوردلا  عارذ  يف  هعارذ  يشميو   ، ةریبك ةعتمب  ةلابُز " "
قالخألا نإ   . يبنلاب ةوقب  مسقيو  ًالیل  ةسورعلا " تیب   " لخديو

نع شوشغملا  ناھدلا  لك  تلازأ  نیيرصملا  ءارقح " ـ" لل ةبیطلا 
ِمّلعي نأ  كمدصي  لھ   . زلیسورب يف  هفرع  يذلاو   ، انھ سانلا 
ریبك يبرع  ٍِملاعك  هفرعأ  يذلا  سوبد  جاحلا  ؟  سيروم يجنزلا 
يجنز وھ  اًضيأ  ةیلاطيإلاو  نییسيرابلا  لثم  ةیسنرفلا  ملكتي 

؟ لمعلا ام   . ةرھاقلا يف  اقیسوم  دئاق  لضفأ  كلذك  وھو   ، يقیقح
ایِسالِخ كيدھأ  نل  ينكل   ، يلروم يدیللا  تلاق  امك  بذجي  رمألا ال 

لاح يأ  ىلع   .. اًعاجش اًریغص  ایكیجلب  كيدھأ  نأ  نم  رثكأ  اًریغص 
عقدملا رقفلا  نم  ةلاح  يف  ةرھاقلا   . توریب يف  اًصخش  دجأ  امبر 

يأ سيروم  دنع  سیل   . اھنم اوبرھ  نیملعتملا  بابشلا  لك  نإ  ىتح 
، رخآ صخش  يأ  لثم  اًدیج  يجنزلا  نوكي  نأ  بجي  اذامل ال  نع  ةركف 

. كلذ ىلع  تنأ  قفاوت  امبر ال  هنأ  دقتعي  هنكل 
انقيدص  ) قداصلا دبع  اغأ  دمحأ  زوجعلا  ةيؤر  ىلإ  تقتشا  كنأ  دب  ال 
ىشعت نیح  دلِولا "  " ىلع تبريو  للدي  وھو  ناوسأ ) يف  ادج  ِرّیخلا 

الب مالك  نم  سيروم  هلوقي  امم  فقوت  الب  كحضيو   ، ام اًموي  انھ 
مرتحم لجرو  ناوسأ  يف  ناملربلا  لاجر  نم  دحاو  هنإ   . ىنعم

، اشابلل ًابعرم  ًالشف  تدھش  ةیبویثإلا  ةیضقلا   . دیعصلا يف  ينغو 
نيدلا لاجر   ، فیخمو رخآ  ءيش  لجأ  نم  هتاباسح  تناك  دقل 

كرابیل هللا  " ةوشن يف  اًعیمج  نويرصملا   ، انلتقل نودعتسم  طابقألا 
". اشابلا بعرأ  دقل   .. يزیلجنإلا لارنجلا 

يزمرقلا ريرحلا  نم  شیشقبك  ًةءابع  يل  مدق  اشاب  رفعج 
ىلإ ةرطضم  تنك   ، ةوھقلا نم  ةلس  يل  مدق  اًضيأو   ، يبھذلاو
يكرت هنألو   ، ةناھإ نوكیس  يضفرو  امھب  هنبا  لسرأ  ذإ  امھلوبق 
ىلإ ِهِقيرط  يف  رصقألا  يف  كلذ  ناك   ، هادحتأ َّالأ  ايدج  ركفأ 



لسري نأ  حرتقاو  موطرخلا  ىلإ  سيروم  اًضيأ  اعد  دقل   . موطرخلا
بئان وھ  رفعج   . لینلا ىلع  ةیبونلا  وكسورك  ةيرق  نم  هذخأل  اًقيرف 

". سانلا لكأي  ال   " ادج ئداھ  لجر  وھو  نادوسلا  يف  يويدخلا 
سيرومو ةلوسك  ينكل   ، اھل ًابيرق  بتكأس   ، تیناجل ریبكلا  يبح 
ةيردنكسإلا ىلإ  سيروم  بھذ  نیح  رمع  ىكب  دقل   . ينم أوسأ 

نع روفراد  رَّبعو  رمع  لاق  هنود " نم  ریبكلا  للملاب  رعشأ   " .. عوبسأل
لجرلل ينیمدقت  نأ  بجي   " ربع اذكھ   ، سيروم عم  باھذلا  هتین 

اذام هربخأسو  ساسحإلا  نم  اًریثك  َّيدل  نأل  شیشقبك  باشلا 
- سویتنریت  - سناریت دیبع   . ریغصلا دغولا  ةلص  كلت  تناك   ،" لعفي

. انھ ةایحلا  عم  نوقداص 
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ویلوي 1868 ةيردنكسإلا 3 

.. بیبحلا كِیلأ 

قيرط نع  تبسلا  موي  توریب  ىلإ  باھذلا  ىلع  رمألا  انب  رقتسا 
نكل ةياغلل  ةكھنم  انأ  عبطلاب   ، ادج ةدیج  اھنإ  لیق  ةیسور  ةرخاب 

لوبنطسإ نم  يل  بتك  نوسرتاب  روتكد   . لضفأ رییغتلا  ينلعجي  امبر 
ادج نيدیعس  اناكو  ریغصلا  روفرادو  رمع  يعم  تذخأ   . ينعجشي

. ناطلسك ينالمحیس  امھنإ  نالوقيو  هتلسرأ  يذلا  دعقملاب 
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نودروچ فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ 

ربوتكأ 1868  22 قالوب - 
.. بیبحلا كِیلأ 

ٌّماس خانملا  ؛  ًابيرقت يتایح  ايروس  ىلإ  ةسعتلا  ةلحرلا  ينتفلك 
نأب بیبطلا  ينثدح  مايأ  ةرشعب  يلوصو  دعب   . لسلا ىضرمل  اًمامت 
نمو  ، مايأ ةدع  ىوس  شیعأ  الأ  لمتحملا  نم  هنأل  يرومأ  يھنُأ 
ىلإ تلمُحو  نسحأ  ترص  كلذ  مغرو   . ىَفشُأ نل  يننأ  دكؤملا 
ةنیفس يف  انك   ، ءيش يأ  لمعل  ةنھاو  ينكل  يراخبلا  بكرملا 
هعم يذلا  يسورلا  ناطبقلا  ببسب  انب  دوعت  ةمطحم  هبش 

انحوطتو انككتحاو  انمدطصا  دقل   ، هتنیفسب متھي  الو  ُهُسورع 
ضيرمتب نمقي  ةيریخلا ال  لامعألا  تاضرمم  توریب  يف  . ادج ءاسعت 
يروفرادو رمع  نكل   . نیيرثول ریغ  تاضرمملا -  - نھنأل تناتستوربلا 

ریغصلا دوسألا  يروفراد   .. نییبوروألا نم  نسحأ  يضيرمتب  اماق 
رمع ناك  نیح  يف  بیبطل  ٍدولوم  نباك  جالعلا  يف  اًمساح  ناك 

مھتلباق نيذلا  نیلیلقلا  نیيروسلا  بحأ  مل   . مونلا يف  هترود  ذخأي 
. ةرملاب
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نودروچ فود  ردنسكلأ  ریسلا  ىلإ 

ربمفون 1868  6 قالوب - 
.. بیبحلا كِیَلأ 

نم  . ةقیقح ریخب  ينأ  عمست  نیح  حرفتس  كنأب  ةقث  ىلع  انأ 
كمسلا دبك  تيز  نم  نیتجاجز  ىلع  ترثع  يننأ  ظحلا  نسح 

تنك  ، ةریبلا لثم  اھمعطو  ادج  ٌدیج  ٌریثأت  اھل  ناك  ةدحاو  تذخأو 
نم أوسأ  ةلاح  يف  لبق  نم  نكأ  مل  يننأ  يف  ركفأ  ادج  ةكھنم 
مغلبلا فقوأو  ةدیج  ينلعج  يسكذوثرألا  ریغ  جالعلا  اذھو   .. هذھ

. ايروس يف  ينلتقي  داك  يذلا  بعرملا 
سم نم  حابص  لك  ةیسنرفلا  يف  اًسرد  ذخأي  سيروم  تلعج 
دجأس رھنلا  دعصن  نیحو  توریب - يف  يب  تقحتلا  يتلا   - زویثام

. ةیبرعلا ةغللا  همیلعت  لجأ  نم  هل  اًخیش 

نم زویثام  سمل  رھشأ  ةتس  اًمدقم  عفدأو  انھ  عیمجلل  عفدأس 
، يتافو لاح  يف  ءيش  اھيدل  نوكيو  نامأب  اھرمثتست  ىتح  اھبتار 
نكل  . وینوي وأ  ويام  رھش  ىتح  ةریخألا  نوكتس  هینج  أدبأس بـ 300 
ىلإ هتلحرل  سور  نم  ضرتقيو  اًركبم  سيروم  ينكرتي  نأ  بجي 

. ندنل ىلإ  ةدوعلل  يفكي  ام  هءاطعإ  عیطتسأ  ال  ينأل  نطولا 
اذھ ركذأ   .. ربوتكأ لوأ  ذنم  هرجأب  هل  ةنيدم  انأ  رمع  ىلإ  ةبسنلاب 

. يتافو لاح  يف  اًفورعم  نوكیل 
امم رثكأ  ةدحاو  ةمقل  ىلع  ةایحلا  بحأ  ينأب  اًریثك  نآلا  رعشأ 
اًئیش نظأ  ال   . ةيودألا نم  ةنحش  يل  لسرت  نأ  َكیلإ  بلطأ 

ينلسري دق  ءيش  لكف  يل  هلسرت  نأ  َكیلإ  بلطأ  نأ  قحتسي 
ةجھتبم انأو  ايوق  ودبي  زوجعلا  يدسج  نكل   [116] سيداھ ىلإ 

. ةایحلا ىلع  ةرداق  تلز  ام  ينوكل 
ةرھاقلا ىلإ  بھذیس  سيروم   ، ةلیلق مايأ  لالخ  رحبن  نأ  ىنمتأ 



ينير دالیم  موي  ناك  سمأ   ، هعم باطخلا  اذھ  لسرأس  مث  نمو 
نوتفیل مسر  بحأ   . اھل ادج  ریبك  قایتشاب  ترعشو  ةریغصلا 

. ادج ادج  تیناجل 



-128-
.. سور ةدیسلا  ىلإ 

رياني 1869  22 ناوسأ - 
ةبیبحلا تیناج 

كلذ دقتعأ   . رثكأ ةضيرم  ينكل   ، يل اًمامت  لضفألا  وھ  انھ  خانملا 
عیطتسأ امبر   ، كدلاو قلقي  نأ  بحأ  . ال  يضرتفت نأ  نكمي  امم  رثكأ 

. هلوقأ نأ  بعص  رمأ  هنكل  ًاليوط  ءاقبلا  عیطتسأ  نل  يننأب  كربخأ  نأ 
نظأ  ، لاق اذام  نیفرعت  كلعجأو  هبیبط  لباقأس  زليو  ریمأ  يتأي  نیح 
ةزاتمم هتحص  ؛  ًالاح تیبلا  ىلإ  سيروم  دوعي  نأ  لضفألا  نم  هنأ 
لعفي نأ  هیلعو  ةطقنلا  هذھ  يف  هیلع  فوخ  يأ  يدل  سیل  مث  نمو 
ةرداقلا ةدیحولا  كنأ  دقتعأ   . اًقالطإ هیلع  ذوفن  يل  سیلو  اًئیش 

. درمتملا اذھ  ىلع 
رفسلل ةیناكمإ  يأ  ىرأ  نكل ال  ىرخأ  ةرم  امكنم  ايأ  ىرأ  نأ  ىنمتأ 

ال يننأ  ةجردل  ةدشب  يناعتو  ةدَھجُم  نآلا  يسافنأ   .. ابوروأ ىلإ 
ةكھنم انأو  سفنتلل  فقوتلا  نود  ةیبھدلا  ىلع  يشملا  عیطتسأ 

روبص رمع   . ةدعاسم نود  ءيش  لعف  عیطتسأ  يننأ ال  ةجردل  ادج 
نأ نكمي  صخش  نع  دحأ  روصتي  امم  رثكأ  يب  ةيانعلا  ديدشو  اًریثك 

ةيانعلا هذھ  لك  مَّلعت  نيأ  فرعأ  ال   ، يذاقنإل دھجلا  اذھ  لك  لذبي 
نوكأس اھئودھو  زویثام  سم  نم  تصلخت  ول  ىتح   .. ةمیظعلا

. ةيانعلاب ىظحأ  الأ  يفاخت  الو  ادج  ةحاترم 
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نودروچ فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ 

رياني 1869  25 ناوسأ - 
.. بیبحلا كِیَلأ 

لقأ لعسأ   ، يل اًمامت  لضفألا  وجلا  ىرأو  مايأ  ةرشع  ذنم  انھ  نحن 
رھام باش  لضفأ  ىلع  تلصح   . ریصق يسََفنو  ةنھاو  طقف   ، ریثكب
اًراحب سیل  وھ  ًةقیقح   . بیلدنعلا لثم  ينغي  ٍراحبو  يبراقل  اًِسّيَر 
بذجي هنإ   ، ةعتملل يعم  ىتأ  فرتحم  يرھاق  ٍّنَغُم  هنكل  ةرملاب 
يلجأ نم  عومجلا  َْتلھتبا  انسإ  دجسم  يفو   . هوعمسیل دوشحلا 
بغرأ تنك   . اھايإ مھتحنم  يتلا  ةعتملا  ىلع  ينئفاكي  هللا  لعل 
يتلا ةدیسلا  لجأ  نم  عومجلا  تالاھتبا  نوكت  نأ  يف  ةوقب 
تاوعدلا تناك  اذإ   . يضاملا تبسلا  اذھ  اربوألا  ينغم  ينتحنم 

ةاشلا رمع  حبذ  رصقألا  يف   . ةعرسب لضفأ  نوكأسف  ينیفشتس 
ةيدفك نیتنثا  امھنم  لك  حبذ  دمحمو  ىفطصمو  اھَرََذن  يتلا 

يف ریبك  ٍرْكِذ  يف  اوعمجت  شيواردلا  لكو   ، يتایح ىلع  ٍركش " "
نیتلیل هللا  ىلإ  اولھتباو  اوَّنغو  اولبطو  براقلا  فلخ  تمیقأ  ةمیخ 

لوأ نم  ناضمر  ماص  يبراق  يف  نَم  ُّلكو   ، ينیفشي نأ  نیتلماك 
رثكألا ناك  روفراد  نأ  دقتعأ   . راغصلا ةیبصلا  ىلإ  مقاطلاو  رمع 
هیلبار ةياور  يف  اوتناجراج  ةیھش  هل  تناك  هنأل  ريدقتلل  اًقاقحتسا 
هتقاط لكب  بارتلا  يف  هفنأ  َّكَحو   ، ةعاجشب اًموي  نیثالثلا  ماص  هنكل 

. ةالصلا يف 
ئفاد وجلا   ، انسإ يف  تنك  سامسيركلا )  ) دالیملا دیع  موي  يف 
بنيز  .. صقرلل نیتاتفلا  ترضحأو  ةمیلو )  ) ًالفح تمقأو   ، لیمجو
امك  ، يب نیتصاخلا  نیتيزغلا  انوكت  نأ  نافدھتست  نیتللا  ةیلالھلاو 

. امھيدل ام  لضفأ  اتمدقو   Ballerine da camera ةرجحلا ةصقار  لوقن 
ددري ناضمر  ناك  كینیع ! مامأ  هلك  دھشملا  دسجأل  لیطأس  مك 
همامأ بنيز  صقرت  امنیب  ریغص  فد  ىلع  فزعيو  ةفاثكب  بح  يناغأ 



مھلك  ، نومرتحم راجتو   ، تایتفلاو  ، ةراحبلاو  ، هتینغأ تاعاقيإ  ىلع 
ةبابرلا فزاعو  ةنیفسلا  رھظ  ىلع  ةرئاد  يف  طالتخا  يف  نوسلاج 

ال انأ   . سيروزوأ توم  دعب  سيزيإل  ناك  ول  امك  اًجیشن  اھنم  رفزي 
ىتح وأ   ، تضم ماع  فالآ  ةعبرأ  لبق  مأ  نآلا  انأ  ُتنك  اذإ  ام  فرعأ 

. ملح لثم  رمألا  ؛  يقیقح يرصم  لفح  يف  نوكأ  نیح  فالآ  ةرشع 
ام  . تایقیقحلا تاصقارلا  تایتفلا  نھ   .. يزاوغلا نم  مدقأ  ءيش  ال 
دعبأ نع  ثوروم  اذھ  نأ  كش  الو  ةبيرغ  ةینيد  ةوشنب  نصقري  نلز 
اقح هنإ   .. رازلا كل  حرشي  نأ  يدنھ  ٍِملاع  يأ  لأسا   . ةیضاملا روصعلا 

. بيرغو ریثم 
ينأل ةفسآ  انأف   ، ةباتكلا ينعنمت  ةجرد  ىلإ  ةضيرم  يننإل   .. نآلا
ينفقوي نأ  نم  كفوخ  مغر   - رصم دئاقع  نع  ةباتكلا  يف  رمتسأ  مل 

يتلا ةفرعملا  نأ  قداصلا  يداقتعال  ثيدحلا - نع  نوملعتملا 
نأ ركذتت  نأ  دب  ال   . نيرخآلا نم  لیلقلا  طقف  اھكلمي  يعم  تومتس 

.. اًریثك ًابعص  َّلظ  امو  لاجرلا  فرعأ  انأو  بتكلا  نوفرعي  نیملعتملا 
. ءاسنلا ينعأ 

لینلا يف  هایملا  صقن  ببسب  ماعلا  اذھ  ادج  ئیس  لالشلا 
اولھتباو َّيلإ  اوؤاج  لالشلا  لاجر   . انھ نواعملل  ةئیسلا  ةدایقللو 

كیب نيدلا  ءالع   ، كلذ لعفأسو   ، ريدملا مامأ  يتوص " مھیطعأل  "
ةعمسلا ةئیس  تاقرسلا  بحاص  َدغولا  ليزي  امبرو   ، اًِنّیل ًالجر  ودبي 
ءارقفلا نییئادبلل  حیبقلا  داھطضالا  بحاص  كلذكو  نيرفاسملل 

. بكارملا نودشي  نيذلا 
يذلا لجرلا   ) تكاراتاك ةنیفسلا  سير  يقيدصو   ، َابِرَخ نابكرم 

ال اھتقو ) نم  يب  قثي  يذلاو  يضاملا  ماعلا  رانلا  قالطإب  ُهُتددھ 
اذإ ناجملاب  ينذخأیس  لب   ، رھنلا ىلعأ  ىلإ  باھذلاب  ينحصني 
انھ اًدیج  سقطلا  ماد  ام   .. مث نمو   . اذھ لعفي  نأ  َمسقأو   ، ُتبغر

. انھ ىقبأس  هباحصأب  اًدیعس  سيرومو 
؛ رثكأ مھب  ةمرغم  ترص  ينكل  يلاجر  لمع  ءاھنإ  يف  ركفأ 

ریفوت ىلع  يسفن  ينعواطت  ال  ينأ  ةجردل  ًابیط  اًراحبإ  ينوحنم 
ءادعس اًعیمج  نحنو  راحبإلا  فقونو  مھروجأ  نم  اًھینج  نيرشع 



. مھبتاورب ةديدج  تاجوزب  نوجوزتي  ءارقفلا  لاجرلاو   ، نوحاترمو
لك يف  ةبعتم  ينأل  ّيطخو  يتلاجُع  يل  رفغا   ، زعألا كِیَلأ  اعادو 

. ينير يتبیبحل  ةبحملا  لمجأ   . ءيش لكو  يعباصأ   ، يمسج
ةسماخلا نم  تاریغص  تایتف  اھحطس  ىلع  يلوح  بكارم  ةثالث 

نیح َكیلإ  سيروم  رفاسي  نأ  لضفألا   ، نھدسحأ انأو  ةنماثلا  ىتح 
. اًئیش لعفي  نأ  هیلع   .. ةرھاقلا ىلإ  لصن 
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نودروچ فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ 

وینوي 1869  15 قالوب - 
.. بیبحلا كِیَلأ 

لحرأ نأ  ادج  يل  اًملؤم  نوكیس   ، انھ ىلإ  مودقلا  يف  ركفت  ال 
نیب ةرباص  ةياھنلا  راظتنا  عیطتسأ   .. رمألا وھ  امكو   ، ةیناث كنع 
ملأب ٍساق  روعش  نود  ينحيرت  ةجردل  نیبحملاو  نیبیطلا  سانلا 
ُلبق نِم  اونظي  مل  مھنأل  ًانزحم  اًدھشم  رصقألا  ةرداغم  تناك   . قارفلا

. ىرخأ ةرم  ينوري  نل  مھنأ 
يل دعأ  يذلا  يضاقلا  نِم   ، اًرثؤم اقح  ناك  سانلا  لك  فطع  نإ 
هركش َكیلإ  لسري  رمع   . ءارقفلا نیحالفلا  ىلإ  هتلئاع  روبق  نیب  اًربق 

ةیلصنقلا يف  ًالجسم  بكرملا  لظي  نأ  وجريو  هبلق  میمص  نم 
هنكل  ، هل ًانامجرت  ریمألا  هَنَّیع   ، هنم دیفتسيو  هلمعتسیل  كمساب 
يتلا مألا   " دقف يف  هیساوي  ال  هانتقا  ام  لك   ، سَِعت  .. ادج نيزح 

انأ  " لاقو قمعب  دمحم  ىكب  رصقألا  يف   ،" ایندلا يف  اھدجو 
لَّبقو ایندلا .." يف  نم  ُّلك  نیكاسم   ، نیكاسم يلافطأ   ، نیكسم

ينوسملیل لوخدلا  اوبلط  انسإ  يف  سانلاو   ، قیمع بحب  َّيدي 
ام نسحأو  اًذيذل  ازبخ  لسرأ  صخش  لكو   ،" ةكربلا لجأ  نم  "
تقو يأ  نم  قرأ  نآلا  مھنإ   . نأض محلو  تاوارضخو  دبز  نم  مھيدل 

. مھل ةدئاف  تاذ  دعأ  مل  ينأ  مغر 
رثكأ ءاوھلا  ثیح  انسإ  ىلإ  بھذأس  ربمتبس  ىلإ  انھ  ُتشع  اذإ 

. انھ دیعصلا ال  يف  يلھأ  نیب  تومأ  نأ  ديرأ  ؛  لقأ لاعسلاو  ةوارط 
لسرت نأ  يف  ركفت  الو   ، يبیبح ءيدرلا  طخلا  اذھ  يل  رفغا 

الإو  ، نآلا لمعلا  أدبي  نأ  هیلعف  ارتلجنإ  جراخ  ىلإ  ةیناث  ةرم  سيروم 
. ءيش يأل  اًحلاص  نوكي  نل 

بتكأ نأ  َّيلع  مأ  ؟  رمعل هلعف  امل  زليو  ریمأ  ركشت  نأ  نكمي  لھ 
تناك كلذكو  يل  ریبك  رورس  ىلع  اًثعاب  اًفوطع  ناك  دقل  ؟  هیلإ



؛ اًكولس نھلمجأو  نھتلباق  يتاللا  تایتفلا  طسبأ  اھنإ   ، اًضيأ ةریمألا 
ةلئسأ لأست  اھنكل  ءامظعلا  رضحتب  رھاظتت  نأ  ىتح  لواحت  مل 
نیتقداصلا اھینیعب  اھبلق  نم  صخشلا  ىلإ  علطتتو  ةرشابم 

نم رثكأ  ریبك  رابتعا  لحم  اناك  دقل   ، بولقلا لك  بسكتف  نیتعصانلا 
يف اًمرتحم  ناك  لوقأ - نأ  يل  ناك  اذإ   - ریمألاو  ، هتيأر صخش  يأ 

رورسلا ىلع  ثعاب  ةیبرتلا  میظع  هنإ   ، اًقیقر هنوك  نم  رثكأ  هكولس 
. ِرّیخ بلق  وذ  هنأ  دكأتي  صخشلا  نالعجت  نیتقداص  نینیع  كلميو 
نأو انبراق  ىلع  هب  اوفذجي  نأ  فرش  مھحنمب  رخفلا  يتراحبل  ناك 
لسرأ كلضف  نم   . براقلا يف  ادج  اًدیج  اینغم  َّيدل  نإ   . هل اونغي 
ءيش يأب  اًرورسم  نوكیس   ، دیج لجر  هنإ  ؛  يِسّيرل ةطیسب  ةيدھ 
سيروم نأ  دب  ، ال  ًالمتكم اًصخش  ودبيو  يكرت  فصن  هنإ   ، كنم ریغص 

. بیبحلا كِیَلأ  نآلا  اًعادو   . اَّنع ءيش  لكب  كثدح 



-131-
نودروچ فود  ردناسكلأ  ریسلا  ىلإ  

نیشردبلا مامأ  ناولح - 
ویلوي 1869  9

.. بیبحلا كِیَلأ 

انھ لمعت  سویثام  سیم   ، ةضرمم َّيلإ  لسرت  الو   ، سئتبتال
يضيرمت متي   . روضحلا يف  ركفت  ال  ءيش  لك  قوفو   ، ةراھمب

( فسويو ناضمر   ) يب ناصاخلا  ناسيرلا   ، عاطتسُي ام  ىصقأب 
ينلمشت  ، اًمئاد وھ  امك  باجعإلاب  ريدج  رمعو   ، نافوطعو نايوق 

ينأ وھ  ئیسلا   . رخآ دحأ  يناري  نأ  بحأ  الف  دسجلا  يف  بعاتم 
. نایحألا ضعب  يف  ةيوق  تلز  ام 

تیضمأ نأ  دعب  ديدج  نم  تدعو  نیموي  ذنم  يتوم  تدھاش  دقل 
. ةديدش ةياساسح  يف  اھلك  ةلیللا 

نم يمقاط  نم  لضفأ  ناكم  يأ  يف  يب  ةيانعلا  متت  نل  هنأ  رركأ 
ِِهقارفل مھلك  اْوََكب  فیك  سيروم  ربخأ   . نِیّبِحُملا نيِرّیخلا  ةراحبلا 

هنإ  .. شیشحلا نخدي  وأ  رمخلا  برشي  دعي  مل  میلحلا  دبع  نأبو 
زعأ اي  كیف  كراب هللا   . نانَراقُي نینثالا ال  َّيّسير  نكل   . نآلا حلاص  لجر 
مھلك يبابحأ  يل  لِبّق   . كروضح رخأت  نزحُم  وھ  مك   .. بابحألا
اًدیج بتكأ  انأ ال   . اھینیعل ىرج  امم  ةنيزح  يننأ   . ةبیبحلا يلراشو 
ىرأ نأ  ىنمتأ   . يئاطخأ يل  رفغأف  قانتخالاو  ينبلاغي  مونلا  نأل 

.. نآلا سیل  نكل  ىرخأ  ةرم  زيزعلا  كھجو 
ةياھنلا



مجرتملا نع 
، ةيردنكسإلا دیلاوم  نم  يرصم  يئاورو  بتاك  دیجملا  دبع  میھاربإ 

ةيرصم تالجمو  فحص  يف  هلامعأ  رشن   . ةرھاقلا يف  شیعيو 
نم ریثك  تمجرتو  ةدع  زئاوج  ىلع  زاحو  ةریبك  رشن  رودو  ةیبرعو 

. ىرخأ تاغل  ىلإ  هلامعأ 
: تاياورلا ّالوأ :

. نّیتسلاو عباسلا  فیصلا  يف 
. مدلاو قشعلا  ةلیل 

. ّةيزیلجنألا ىلإ  تمجرُت  تافاسملا :
دّایص  " ناونعب ّيئامنیس  ملیف  ىلإ  تّلوح  :  " مامیلاو دّایصلا 

. يقابلا دبع  فرشأ  ةلوطب   ،" مامیلا
ّةیسنرفلا  ىلإ  تمجرُت  نیمسایلا  : تیب 

. ّةيزیلجنألاوّةیلاطيإلاو
. ّةیناملألاو ّةيزیلجنألاو  ّةیسنرفلا  ىلإ  تمجرُت  : ىرخألا ةدلبلا 
راثا ةلوطب   ، ّينويزفیلت لسلسم  ىلإ  تّلوح  رحبلا : ليدانق 

. لیباق دومحمو  میكحلا 
، ّينويزفیلت لسلسم  ىلإ  تّلوح  ّةيردنكسإلا : يف  ماني  دحأ  ال 

تمجرُت دشرملا : ریھسو  ربط  نیلدامو  يرصملا  دجام  ةلوطب 
. ّةینابسإلاو ّةيزیلجنألاو  ّةیسنرفلا  ىلإ 

. ّةيزیلجنألا ىلإ  تمجرُت  ربنعلا : رویط 
. ءارذعلا جرب 

. ّةینانویلاو ّةیسنرفلا  ىلإ  تمجرُت  ةجھبلا : تابتع 
. ةعلقلا دھش 

. ّةیناملألا ىلإ  تمجرُت  ةعمج : موي  عوبسا  ّلك  يف 
. ّةيزیلجنإلا يلإ  تمجرت  ةمیغ : يف  ّةيردنكسإلا 

. ةرھاقلا انھ 
. ّةیسنرفلاو ّةيزیلجنألا  ىلإ  تمجرُت  ویجادأ :

. تئافلا ماعلا  ططق 
 . انھ تنك  ينأ  يسنأ  نأ  لبق 



يف ّةيردنكسإلا  ربنعلا –  رویط  ّةيردنكسإلا –  يف  ماني  دحأ  "ال 
. ةيردنكسإلا ةیثالث  يھ  ةمیغ "

 . بولكياسلا
: ّةیصصقلا تاعومجملا  : ایناث

. ریبك روس  لوح  ةریغص  دھاشم 
. ریفاصعلاو ةرجشلا 

. ذفاونلا قالغإ 
 " ةیصصقلا تاعومجملا  صصق  نم  تاراتخم  تاءاضف " 

. ةميدق نفس 
راجشأ  " ناونعب دحاو  ّدلجم  يف  نآلا  اّھلك   . الیجنأ ةلیل 

". بارسلا
. راطفإلا ةعاس  تاياكح 

: ةّعونتم بتك  : اعبار
كيرديرف فیلأت  ةيزیلجنإلا –  نع  ةمجرت  يكریمأ –  دبع  تاّركذم 

. سالجود
(. ّةیحرسم ) برحلا لبق  ةعاس   24

(. تالحر بدأ  ) طیحملا رویط  بھذت  نيأ 
ةضھنلاو ّةيوھلاو  رخآلاو  نيدلا  يف  تالاقم   ) بارخلا ءارو  ام 

(. ثارتلاو
(. تالاقم  ) تاف دحلاو  تاف  تبسلا 
(. رياني ةروث  مّايأ  ةریس  ) ريرحتلا مّايأ 

(. تالاقم ) رصم يف  تامزألا  عنصي  يذلا  نم 
. عادبإلا يف  يتبرجت  ةباتكلا -  ءاروام 

. امنیسلاو انأ 
تالاقم رطملا -  بحي  يذلا  دلولا 

زئاوجلا      : اسماخ :
ّةيردنكسإلاب ّةصقلا  يدان   – ةریصقلا ّةصقلا  يف  ىلوألا  ةزئاجلا 

.1969
" – ىرخألا ةدلبلا   " ةياور نع  ةياورلا  يف  ظوفحم  بیجن  ةزئاج 



.1996  – ّةیكيرمألا ةعماجلا 
ماع 2004. بادآلا  يف  ّقوفتلل  ةلودلا  ةزئاج 

ماع 2007. بادآلا  يف  ّةيريدقتلا  ةلودلا  ةزئاج 
ةياور نع  ماع 2010 بّاتكلا  رابكل  ةياورلا  يف  سريواس  ةزئاج 

". ةعمج موي  عوبسأ  ّلك  يف  "
" ویجادآ  " ةياور نع  ماع 2015  اراتك  ةزئاج 

ءاروام  " باتك نع  ماع 2016 بادآلا  يف  دياز  خیشلا  ةزئاج 
". عادبإلا يف  يتبرجت  ةباتكلا –

: بتاكلاب لاّصتالل 
Twitter: @ibmeguid

Facebook: Ibrahim Abdel Meguid
E.Mail: ibrahimabdelmeguid@hotmail.com
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نتسوأ نیج  ىلإ 

ربوتكأ 1863  1

.. ةبیبحلا يمأ 

لامع دض  ثدحي  امم  اسنرف  يف  ادج  نیبضاغ  سانلا  تدجو 
ةانق دض  ةيزیلجنإ  ةرماؤم  ىلإ  هلك  كلذ  نوعجريو  رصم  يف  ةرخسلا 
ىلع اھتوص  عفتري  نأ  بجي   ، ةاواسملا  .. ءاخإلا  .. ةيرحلا  .. سيوسلا
ينإ يسنرف  لجرل  تلق  نیحالفلا ! روھظ  ىلع  لزني  يذلا  جابركلا 
مھنإ  . ةرماؤملا نع  هروصت  اذھ  ناك  اذإ  ةریبك  ةرمآتم  نوكأ  اذكھ 

وھ نییسنرفلا  ةداسلا  ىلإ  لالس  يف  ضرألا  لمح  نأب  نوعنتقم 
. ةكحضم ةركف  رضحتلا !

ةوقب اًریثك  ُتلعس  هیلاك "  " يف نكل  ةدیج  لاح  يف  ماع  لكشب  انأ 
َّيدل َّنإ  لوقلا  عیطتسأ  . ال  يتالاح أوسأ  يف  تنكو  لسلا  ببسب 
ىصقأ لعفأ  نأ  لضفألاف  يتلاح  يف  نكل  جالعلا  نع  ةریثك  اًراكفأ 
يذلا كیلأ  هديري  امم  لقأ  اذھ  نأ  دقتعأو  ملألا  للقأل  عیطتسأ  ام 
صرف يدلو  ةدیج  لاح  يف  حبصأ  نیح  تیبلا  ىلإ  يتدوع  ديري 

دھشملا مامأ  نيرخآلا  يعضت  نأ  ًابیط  سیلو  ملؤم   . ءافشلل
اذھ لثم   . يتأي نأ  بجي  يذلا  توملاو  لاط  يذلا  ضرملل  بعتملا 
نكمي هلعف  بجي  ام  لك  نأ  فرعن  نحنو  ملألا  فنع  رسكیس  بایغلا 

. هلعف
! نورلا رھن  يف  نوكیس  اذام   . انھ قرغن  نحن  سقط ! نم  هل  اي 
مك  . راھنألا لكو  زوجعلا  بألا  لینلا  ماظنو   ًةعیبط  ودبت  تاناضیفلا 

. زایتماب اھلمعب  موقت  اھنإ   ، مايأ ةرشع  ذنم  تیناج  باطخ  اًفیطل  ناك 
مث نمو  براقلا  ىلع  نینثالا  موي  ةمداق  ينإ  لوقت  نأ  اھیلإ  تبتك 

.. نآلا ءاتش  انھ   . انبئاقح اولمحیل  نیلامحلاب  يتأيو  رمع  انلباقي 
. ادج ًابطر  الو  اًدراب  سیلو  ئداھ 



يھو ًالصأ   ةدوجوملا  شماوھلاو   ، مجرتملا عضو  نم  شماوھلا  ةظحالم : - [1]

. اھتبحاص مساب  اھیلإ  ریشنس  ةلیلق 

يد مادمو   ، رشع نماثلا  نرقلا  نم  يزیلجنإ  بيدأ   ، لوبلاو ساروھ  - [2]

. رشع عباسلا  نرقلا  نم  ةیسنرف  ةبيدأ  هینیفیس 

. ةینانویلا ایجولوثیملا  يف  رمقلا  ةھلإ  نیلیس  - [3]

. ارتلجنإ يف  اھیف  نوشیعي  اوناك  يتلا  ةدلبلا  مسا  - [4]

ةفسلفلا يف  بتاكو  ریبك  يناطيرب  يسایسو  حلصم   ، ماھجورب درول  - [5]

. خيراتلاو مولعلاو 

اًضيأ خرؤم  لوألا   ، نايزیلجنإ نافوسلیف   ، ماتنب يمریجو  لیم  سمیج  - [6]

لیم امأ   ، لوألا هب  رثأت  يذلا  ةفسلفلا  يف  ةیعفنلا  ةسردملا  سسؤم  يناثلاو 
نبا وھو  دعب  امیف  ریھشلا  فوسلیفلا  لیم   تراویتس  نوج  وھف  ریغصلا 

. لیم سمیج 

چروچ ةجوزو  ةيزیلجنإلا  ةبتاكلا  تورج  تیيراھ  يھ   ، تورج ةدیسلا  - [7]

. مھنم ًابيرق  ناشیعي  اناكو   ، ينانویلا رصعلاو  ركفلا  خرؤم  تورج 

. زیلجنإ ةفسالفو  ٌباَّتُك  مھلك  - [8]

. يسنرفلا خرؤملاو  يسایسلا  وزیج  اوسنارف  دصقت  - [9]

ساسأ ىلع  رشع  عساتلا  نرقلا  يف  تطشن  ةیناطيرب  ةیلامع  ةكرح  - [10]

. تیفول میلو  يلاكيدارلا  میعزلا  اھعضو  ئدابم 

. ِنتسوأ نیچ  ةيزیلجنإلا  ةیئاورلا  دصقت  - [11]

رصتنت سلدنألل  ةریخألا  مايألا  نع  هنياھ  شيرنياھل  ةیحرسم  - [12]

. نیملسملل



كلفلا مولع  يف  ةبتاكو  ةثحاب  تناك  لیف 1872-1780  رموس  يرام  - [13]

تناكف جنناورب 1861-1806  ثیبازیلإ  امأ   ، مولعلا ةكلمب  تیمسو  تایضايرلاو 
. جننوارب تربور  رعاشلا  ةجوزو  ةرعاش 

ةديرجل ةلسارم  تناكو   ، لئاسرلا يف  اًریثك  اھمسا  يتأیسو  اھتنبا  يھ  - [14]

سور يرنھ  اھجوز  وھف  سور  امأ   . اھمأ دوجو  ءانثأ  رصم  يف  ةیناطيربلا  زمياتلا 
همسا يتأیسو  ندنل  يف  اھرقم  ةيراجت  ةكرشل  ًالیكو  رصم  يف  اھعم  ناكو 

. اًضيأ لئاسرلا  يف  اًریثك 

باتكلا ةعبط  يف  ةدوجوم  يھو  ةلاسرلا  هذھ  تناك  نم  ىلإ  لصوتأ  مل  - [15]

ماع 1865. ردص  يذلا  لوألا 

يف هموسرو  هتاحول  ترھتشا  يلاطيإ  نانف  وتراسليد 1530-1486،  ايردنأ  - [16]

. ةضھنلا رصع 

ناس يسنرفلا  يداصتقالاو  فوسلیفلا  عابتأ  مھ   ، نیینومیس ناسلا  - [17]

اوناكو ةطلسك  ةلماعلا  ةقبطلاب  نمؤت  ةعامج  مھو  نومیس 1825-1760، 
مھنم ریثكلاب  يلع  دمحم  ناعتساو   ، ةیعویشلاو ةیكارتشالا  راكفألا  تايادب 
ًالاجم رصم  يف  اودجو  مھ  لب   ، هؤانبأ كلذكو  ةثيدحلا  رصم  ءانب  يف 
كلذكو  ، سبسیليد دنانيدرف  مھنیب  نم  ناكو  اھریغو  ةیعانصلا  مھتاعورشمل 
تقلطأ يتلا   Ci -Devant ةملك   هنع  ربعت  انھ  لیبن "  " ظفلو  . اكيرمأ يف  اولعف 

. ةیسنرفلا ةروثلا  دعب  ةقباسلا  هراكفأب  اكسمتم  لظ  نم  لك  ىلع 

نم هلیثامت  عنص  يلاطيإ 1608-1529،  تاحنو  ماسر   ، ينولوبلا نوج  - [18]

ةھلآلا دحأ  وھ  يرویكریمو   ، ةكرحلا دیسجتب  ةریھش  تناكو  ماخرلاو  زنوربلا 
عئاضبلا يلقانو  نيرفاسملاو  نزاخملا  سارحو  ةراجتلا  هلإ   .. ةینامورلا

نیلاتحملاو              ! صوصللاو 

. لیجنإلا يف  ةروكذم  ةینغم   ، لیشار - [19]

. ةلیلو ةلیل  فلأ  تاياكح  نم  ريزولا  ةنبا  عم  نيدلارون  ةياكح  - [20]

يف ةریھشلا  ةینابسإلا  اربوألا  ةینغم   ، ناربیلام اسیلیف  ايرام  دصقت  - [21]

. رشع عساتلا  نرقلا 



. مالسلا هیلع  میھاربإ  يبنلا  ةجوز  يھ   ، رجاھ ةدیسلا  - [22]

. ةاروتلا نم  ةیصخش   ، زعوب - [23]

تناكو نوراھو  ىسوم  تخأ  يھو  ةیبن  دعت   ، ةاروتلا يف  امك   .. مايرِم - [24]

. نوعرفلا قرغ  دعب  رصنلا  ةینغأ  تنغو  امھعم  تبرھو  رصم  يف  امھعم 

كولملاو ءافلخلل  رباقم  نم  اھیف  ناك  امل  كلذك  تیمس   ، ةفیلخلا رباقم  - [25]

. يمالسإلا رصعلا  يف  رصم  اومكح  نيذللا 

. سراف يف  ارثِم  هلإلل  ةميدق  ةيرس  ةدابع  - [26]

ایقيرفإ يف  هتالحرب  َرِھُتشا  يذلا  واكسوم  ریلكوب  نوف  نامرھ  ریمألا  وھ  - [27]

. رصمو

يرجح دومع  ىلع  كُّسَنتلا  ركتبا  نم  لوأ  ناك  يذلا   ، يدومعلا ناعمس  - [28]

اھنمو يدالیملا  عبارلا  نرقلا  يف  بلح  ةقطنم  يف  شاع   ، ايروس يف 
. ناعمس سيدقلا  ريد  دجوي  ناعمس  لبج  يف  كانھو   ، هتقيرط ترشتنا 

رھشأ وھو   ، ةینانویلا ایجولوثیملا  تایصخش  ىدحإ  وھ   ، سومیفیلوب - [29]

، اسبیث ةيروحلاو  نودیسوب  نبا  وھو   ، ةدحاولا نیعلا  تاذ  بولكیسلا  تانئاك 
، تاناویحلا نم  اًریبك  اًعیطق  كلميو  ةیلقص  برغ  بونج  فھك  يف  شیعي  ناكو 
ًانزو میقي  الو  رشبلا  محل  مھتليو   ، هتھبج طسو  ةدحاو  نیع  هلو  ةثجلا  مخض 

. يرشب وأ  يھلإ  نوناقل 

عم  - حجنأ ملف  ةیماعلا  ةغللاب  ءانغلا  اذھ  لصأ  ىلع  روثعلا  تلواح  - [30]

. ایماع اًرعش  هغوصأ  نأ  أشأ  مل  مث  نمو  فسألا -

، يدالیملا يناثلاو  لوألا  نینرقلا  نیب  شاع  ينامور  رعاش   ، لانیفوج - [31]

هرعِش ببسب  ناوسأ  ىلإ  يفُن  سیلانیفوج " سوینوج  سومیكيد   " همسا
 . يمكھتلا

يتلا ةدرابلا  ايریبیس  لثم  راحلا  نادوسلا  يف  يفنلل  ناكم   ، ولجوزاف - [32]



. تقولا كلذ  ایسور  يف  يفنلل  ًاناكم  تناك 

. لئاسرلا يف  يلراشت  اھیمست  ًانایحأ  يتلا  اھتلاخ  - [33]

. اینامور میلقإ  نم   ،wallachian تایشالاو - [34]

. يرئازجلا رداقلا  دبع  ریمألا  دصقت  - [35]

ةبارق هؤانب  مت   ، يلاتلا باطخلا  يف  يمأ  هنع  تثدحت  يذلا  ةبیط  لزنم  - " [36]

ماع 1815.
يزیلجنإلا ماعلا  لصنقلا  تلاس  رتسم  ةطساوب  مخل )  ) ميدقلا دبعملا  قوف 

ىلإ ينوزلیب  ىتأ  نیحو  ةیفیلغوریھلل  اًسرادو  راثآ  ملاع  ناك  دقل   ، رصم يف 
ةدعاق ةلازإ  ريدیل  ةبیط  ىلإ  لینلا  ىلعأ  هلسرأف  هتاردق  هتشھدأ  ةيردنكسإلا 
امیف  - ينوزلیب  . يناطيربلا فحتملا  يف  نآلا  وھ  يذلا  نونممل  ریبكلا  لاثمتلا 
اًكلُم دعب  امیف  حبصأ  يذلا  تلاس  رتسم  لزنم  يف  تقولا  ضعب  شاع  ُدقتعأ -

ماع 1884 همدھ  مت  دقل  اسنرف ." لزنم   " مساب فرُعو  ةیسنرفلا  ةموكحلل 
أ.ب. ةسنآلا  دعب  امیف  يتقيدص   ، ریبكلا رصقألا  دبعم  وریبسام  فشتكا  نیح 

ضعب تفطُتقا  هنمو  ةروصملا  ندنل  ةديرج  يف  هلمعل  اًفصو  تبتك  دراودإ 
" عطاقملا

يذلا ىذألاو  ةیلاعلا  ةینبألا  نم  برس  لثم  نادیملا  يف  رقتسم  دبعملا  "
ةطیحملا ضرألا  ىوتسم  اوعفر  مھنأ  ةقیقح  نم  عمجت  دق  نوكي  دق  بكُترا 

اھنفد متو  ةیلاعلا  تاباوبلاو  ةمخضلا  َلیثامتلاو  ِتالسملا  ىفخأ  ىًوتسم  ىلإ 
قوف اًمدق  نیسمخ  وحن  ناك  ىرقلا  عافترا  امنیب   ، اًمدق نیعبرأ  قمعب 
طقف سیل  يوتحت  ىلوألا  ةعاقلا  تناك  رھشأ  ةعبس  ذنم   . يلصألا ىوتسملا 
اًنكسم نیثالث  وحن   ، ةینیطلا ةینبألا  نم  ةلھذم  ةھاتم  نكلو  ایلحم  اًدجسم 
مامحلا جاربأو  تالبطسإلاو  رئاظحلا  بناج  ىلإ  شقلا  نم  اًخوك  نینامثو 
ةیقیقحلا روصقلا   - ناریبك نارصق   . ىصحت ال  ةقزأب  تاعطاقت  اھنیب  اھلكو 
ةمیظعلا ةدمعألا  ىلع  قيرطلا  اَّدس  يرصقألا - يبرعلا  زارطلا  ىلعو  ةعساو 

يف ةبرخلا  ءازجألاو  ةحوتفملا  نكامألا  لكو  ةیناثلا  ةعاقلا  امنیب   ، يبیبميروحل
ششعو زعاملاو  فارخلا  رئاظحب  ةلقثم  تناك  دبعملا  نم  يولعلا  ءزجلا 
ةمامقلا ماوكأو  ةبرخلا  ةینیطلا  تویبلا  نم  ماحزو  ریمحلا  رئاظحو  خارفلا 

برخ كلاھتم  ميدق  لزنم  فقو  قاورلا  فقس  ىلعأ   . روسكملا راخفلا  ماوكأو 
شاع هناطیح  نیب   ، اسنرف لزنمب  فورعمو  ةیسنرفلا  ةموكحلل  كولمم 
تقولا ضعب  يف 1829  اًعم  المعو  ينیللیسور  هفیلحو  ریھشلا  نویلبماش 

نم ةیسنرفلا  ةيرحبلا  طابض  لِسرُأ  انھ   . ةبیط يف  ةليوطلا  امھتماقإ  لالخ 
انھو  ، نآلا دروكنوكلا  نادیم  نيزت  يتلا  ةلسملا  لقنل  ماع 1831  يف  اسنرف 



تیقبو تعكست  نودروچ  فود  يدیل  نأ  زیلجنإلا  ءارقلل  ادج  يلسملا  نم 
" رصم نم  لئاسر   " مظعم تبتكو  اھل  ةریخألا  ءاتشلا  لوصف  ضعب  لالخ 

هفرخزت زجاح  نم  ءزجو  ةروسكم  ةفرش  اھل  ةریغص  ةنوكلب "  " . ةلیمجلا
يف  . ىنبملا ةياھن  يف  ةینیطلا  طئاوحلا  ضعب  قوف  رھظت  ةروفحم  طوطخ 
رثألاو رھنلا  يف  براوقلا  بقارت  ءاسملا  درب  يف  سلجت  تناك  ةنوكلبلا 
لزنم ةینبألا : هذھ  لكل  ةھجاوملا  ةیبیللا  لابجلا  ىلع  قسغلل  رحاسلا 

( سور تیناچ  " ) تفتخاو تحار   .. خلإ ، رئاظحلا  ، نزاخملا  ، اسنرف

عساتلا نرقلا  يف  رصم  يف  شاع  يذلا  قرشتسملا   ، نیل مایلو  دراودإ  - [37]

" ةلیلو ةلیل  فلأ   " مجرتو نوثدحملا " نويرصملا   " ریھشلا هباتك  بتكو  رشع 
. بتك نم  كلذ  ریغو 

نرقلا يف  يسنرفلا  حرسملا  بتاك   ، نیسار ناجل  ةیحرسم  اردیف " - " [38]

بتاك نم  رثكأ  اھجلاع  ةنيانوي  ةروطسأ  يھو   ، رشع عباسلا 
             . يحرسم

يف عامتجا  ةملاعو  ةمجرتمو  ةيوغلو  ةخرؤم   ، ونیترام تیيراھ  سم  - [39]

. ارتلجنإ يف  رشع  عساتلا  نرقلا 

ىلإ ةیكرامندلا  ةثعبلا  يف  كراش  طئارخو  تایضاير  ملاع   ، روبین نتسراك  - [40]

يبرعلا ملاعلا  ىلإ  هتالحر  نع  بتكو  يماع 1761-1767  نیب  يبرعلا  ملاعلا 
هتالحر يف  نیفشكتسملا  مھأ  نم  دحاو  وھف  كوك  سمیج  امأ   ، قرشلاو

. رشع نماثلا  نرقلا  يف  راحبلاو  تاطیحملا  يف  ملاعلا  لوح 

. رشع عباسلا  نرقلا  نم  ينابسإ  ماسر   ، ولليروم نابیتسا  يملوتراب  - [41]

هنبال ةدیج  ةجوز  ديري  میھاربإ  اندیس  ناك  ميدقلا  دھعلا  صصق  نم  - [42]

لاقف  ، اھب فرتعي  ال  ةھلآ  مھتدابعل  نییناعنكلا  نم  جوزتي  نأ  هديري  الو  قحسإ 
بھذ قحسإل ." ةأرما  دجتو  انبراقأ  ثیح  ناراح  ىلإ  بھذت  نأ  كديرأ   " همداخل
اھیلإ يتأت  رئب  دنع  ءاسملا  يف  فقوتو  هلمج  ىلع  ةليوط  ةلحرب  ماقو  مداخلا 
نع مداخلا  اھلأسف  هایملا  ضعب  ىلع  لصحتل  ةقفر -  - وأ اكیبر  تتأ   ، ءاسنلا
يخأ نبا  ناكو  اھیبأ  مسا  فرع   . مھتیب ىري  نأ  هل  نكمي  ناك  ام  اذإو  اھیبأ  مسا 
مھتیب يف  لیللا  يفو   ، میھاربإ براقأب  ىقتلا  هنأل  برلا  ركشف  روحان  میھاربإ 

اھب دعسو  نابال  اھوخأو  بألا  قفاوو   ، قحسإل اھبلطي  هنأبو  ءاج  اذامل  مھربخأ 
. قحسإ



دئاقلا اذھ  نع  لیجانألا  دحأ  يف  ةروكذملا  ينامورلا  ةئاملا  دئاق  ةياكح  - [43]

بلطي اًمومھم  حیسملا  دیسلا  ىلإ  ىتأو  ادج  اًضيرم  هدبع -  - همداخ ناك  يذلا 
هل حومسم  ریغف   ، ضفر هنكل  هاریل  هعم  بھذي  نأ  حیسملا  دارأو  هءافش  هیلإ 
ىرخأ تادایق  هقوف  يذلا  يركسعلا  دئاقلا  وھو  هتیب  لخدي  حیسملا  كرتي  نأ 

. مداخلا ءافش  متو   ، تدرأ ام  كلو  بھذا  حیسملا  هل  لاقف   ، كلذ عنمت 

ءانغلاو اقیسوملا  عنمُت  هیفو  نيزحلا  تبسلا  وھ   ، يدنلتكسإلا تبسلا  - [44]

مت ةميدق  ةيدوھي  ةداع  وھو  يكسيولا  ءانثتساب   ، نيدلاب ةقالع  هل  ام  الإ 
. ترشتنا اھنمو  رشع  عباسلا  نرقلا  يف  ادنلتكسإ  يف  اھؤایحإ 

ةيزیلجنإ ةیطارقتسرأ   ، وروبنیلإ يدیل  وأ  يبجيد  ثیبازیلإ  نیچ  يھ  - [45]

، وروبنیلإ نوراب  ول " دراودإ   " اھجاوزأ لوأ  ناك   ، جاوزلاو بحلا  صصقب  ترھتشا 
، ماشلا يف  ةزینع  لئابق  خیش  بارزملا " لوجیم   " برعلا خیش  مھرخآو 
يف تدلُو   . نانویلاو خینویمو  ايرافاب  نم  ریھاشمب  تجوزتو  تبحأ  امھنیبو 

ماع 1881. قشمد  يف  تیفوُتو  ماع 1807  ایناطيرب 

. ايروس يف  ةیلاحلا  رمدت  ةقطنمل  ميدقلا  مسالا   ، اریملاب - [46]

ىرغصلا تخألاو  بوقعي  مأ  يھو   ، دعب امیف  قحسإ  ةجوز  يھ   ، اكیبير - [47]

. میھاربإ يخأ  موحانو  ةراس  تخأ  اكلیمل 

، ةأرما مساب  ىمسملا  دیحولا  رفسلا  وھو   ، ةيربعلاب ثوعار  رفس  - [48]

. زعوب ةجوز  يھ  ثوعارو 

، ةاروتلا يف  نامیلس  اھب  نرتقا  يتلا  ةلیمجلا  ةاتفلا  ىلع  قلطُأ  مسا  -  [49]

ةقئاف تناكو   ، تاساردلا ضعب  يف  ةینیطسلفلا  ملوش  ةيرق  نم  يھ  يتلا  وأ 
. لامجلا

ةبیط يف  رقتسا  يلاطيإ  رماغمو  فشكتسم   ، ينوزلب اتسیتاب  ينافویج  - [50]

نم اًضيأ  ناكو   ، اھریغو تاحاولاو  كنركلا  يف  تافوشكو  تايرفحب  ماقو 
. راثآلا صوصل 

تاملكلاو لبق  نم  اھیلإ  انرشأ  يتلا  ةاروتلا  يف  زعوب  ةجوز  يھ   ، ثوعار - [51]

. زعوب اھآر  اھیفو  لوقحلا  يف  لمعت  تناكو   ، اھمالك نم 



اھجوزو يھ  تلحترا  دقو    ، ةیلیئارسإ ةأرما  يھ   ، يمعُن وأ  يموعان  - [52]

اھانبا جَّوزت  دعب  امیفو    . اھجوز تام  موي  تاذ  مث  بآوم  ضرأ  ىلإ  اھانباو 
دعب نكلو    ، اھتخأ ةفرُعو  زعوب - جوزتت  نأ  لبق   - ثوعار امھ  نیتیبآوم  نیتاتفب 

  . نیتاتفلاو نزحلا  اھلمشف    . اھانبا تام  تاونس  رشع  وحن 

ریثك هل   ، رشع نماثلا  نرقلا  نم   ، جندلیف يرنھ  يناطيربلا  يئاورلا  وھ  - [53]

فيزوج تارماغم  خيرات   " لثم تارماغملاو  لایخلا  تاياورو  تایحرسملا  نم 
اًملیف تراص  يتلا  زنوج " موت  خيرات  و" سمادآ " ماھاربإ  دیسلا  هقيدصو  زوردنأ 

. تالاقملاورعشلا بتكو  ًایضاق  ناكو   ،" زنوج موت   " ناونعب اًریھش 

نم اًءزج  اوناكو  ناتسدرك  ةقطنم  نكست  تناك  لئابق   ، نويدیملا - [54]

             . ةیسرافلا ةيروطاربمإلا 

. ميركلا نآرقلل  عبسلا  تاءارقلا  دصقت  - [55]

نيدلا لاجر  نم  اًسیسق  ناكو   ، يلناتس رثرآ  وھ  نيدب  دوصقملا  -  [56]

، رتسنمتسو ريدل  اًدیمعو  دروفسكأ  ةعماج  يف  ةیبرتلا  خيراتل  اًذاتسأو 
رصم دیعص  ىلإ  هتلحر  يف  دھعلا  ّيلو  اھنبا  بحصیل  ايروتكیف  ةكلملا  هتراتخا 

. يلناتس خیشلاب  هنوركذي  نويرصملا  ناكو   ماع 1862 

مألاو جوزلا  ىلإ : لئاسرلا  نم  ةعومجم  لب  ةدحاو  ةلاسر  تسیل  هذھ  - [57]

نودروچ فود  يسول  اھیف  تناك  يتلا  ةمزألا  فصت  ًةعباتتم   ، تیناج ةنبالاو 
هذھ اھتلغش  يتلاو  اھمداخ  ةوالحلا  وبأ  رمع  عم  اھتمداخ  يلاس  ةقالع  ببسب 

ريوصتل امبر   ، اھدیفح باتك  يف  لكشلا  اذھ  ىلع  ترشن  كلذل   . روھشلا
. رثؤم لكشب  ةمزألا 

. ةنیفسلا ةرخؤم  يف  ةيوق  ةنیباك  - [58]

عمتجملا لخاد  لوألا  نرقلا  لالخ  زرب  ينيد  يسایس  بزح   ، نویسيرفلا - [59]

ىلإ ریشيو  ةیمارآلا  ةغللا  ىلإ  حلطصملا  لصأ  دوعي   ، نیطسلف يف  يدوھیلا 
. نیئطاخلا لازتعاو  داعتبالا 

نودروچ فود  ردنسكلأ  اھجوز  ةدلاو  اھتامح  دصقت  - [60]



توم دعب  لیئارسإ  ىلع  اًكلم  هسفن  نلعأ  يذلا  نامیلس  يبنلا  نبا  وھ  - [61]

لامشلا يف  نیتكلمم  ىلإ  لیئارسإ  ةكلمم  تمسقناف  طابسألا  هضفرو   ، هیبأ
. ةاروتلا يف  ءاج  امك  بونجلاو 

لامجلاو لامعلا  فیلاكت  ًابصغ  نوعفَدي  نوحالفلا  ناك  ًةرخس  لمعلا  ریغ  - [62]

. اھماعطو مھنم  ةرداصملا 

كلملا رصق  نم  ةبيرق  اًضرأ  كلمي  ثوبان  ناك  ةاروتلاب  كولملا  رفِس  يف  - [63]

اھنأل اھعیب  ثوبان  ضفر   ، ةقيدح اھلعجي  وأ  اھعرزیل  اھذخأ  دارأ  يذلا  باحآ 
هتجوز هتلأسف  ًاطبحم  باحآ  راص   ، اھعیب هعنمي  نوناقلا  نأ  امك  هیبأ  نع  ثاریم 

نأ ثوبان  ةدلب  رباكأل  تلسرأ  ؛  ضرألا ذخأ  تررقو   ، !" كلملا َتسلأ   " لیبازیج
، يفكي اذھو   .. باحآ نعل  ثوبان  نأ  روز  ْيَدِھاشب  اوتأي  نأو  ةدیكم  هل  اوربدي 

. ةنيدملا جراخ  بالكلل  هتثجب  اوقلأو  هولتقف 

ساموتو  ، رشع سداسلا  نرقلا  يف  يناطيرب  فشكتسم  ثیمس  نوچ  - [64]

. رشع عساتلا  نرقلا  يف  دیبعلا  نع  عفادم  نوارب 

اذھ ىلع  ةعمتجم  اھدیفح  اھفاضأ  ينير  اھتنبا  ىلإ  لئاسر  ةدع  هذھ  - [65]

ينلعجي اھدیفح  باتك  يف  اھدعب  امو  اھلبق  ام  خيرات  نكلو  خيرات  نودب  وحنلا 
. ناكملا اذھ  يف  اھعضأ 

راسیلا ىلإ  نیمیلا  نم  نوأدبي  مھنأ  دصقت  - [66]

. رنجافل ةریھش  اربوأ  تراص  ىطسولا  روصعلا  نم  ةیناملأ  بح  ةروطسأ  - [67]

. دنھلا يف  زیلجنإلا  ةاغطلا  ىلع  قلطُأ  مسا  تيدنابلا  - [68]

نرقلا نم  يسنرف  يرثأو  بتاك  ودیف - هیميإ  تسنرإ  وأ   - ودیف تسنرإ  - [69]

. رشع عساتلا 

ةياغلا سوقطلا  نم  ةعومجم  يھ   ، ةیحیسملا يف  ةسدقملا  رارسألا  - [70]

رس كانھف   ، ةروظنم ةدام  ةطساوب  ةروظنم  ریغ  ةيرس  ةمعن  لاون  اھنم 
مدختسيو سدقملا  نابرقلا  وأ  ركشلا  رسو   ، ءاملا هیف  مدختسيو  ةيدومعملا 



هیف عضويو  ةبوتلا  رسو   ، همدو حیسملا  دسجل  اًزمر  ةطنحلا  وأ  قیقدلا  هیف 
. اھریغو اھریغو   .. اياطخلا نارفغل  ةروظنم  ةدامك  سأرلا  ىلع  بیلصلا 

هیبأو لیشار  همأ  نم  فسوي  يبنلل  دیحولا  قیقشلا  خألا  وھ   ، نیماینب - [71]

. ةاروتلا يف  بوقعي 

نوزیمتي يكرتلا  يراشكنإلا  شیجلا  نم  اًقيرف  اوناك   ، نويواوزلا - [72]

. ىلعأ نم  ٌعساوو  لفسأ  نم  ٌقیض  نولطنبلا  اھیف  يتلا  مھسبالمب 

شماھ ص261 عجار  - [73]

يذلا زنیجیھ 1868-1810  سمیچ  ویثام  يناطيربلا  فلؤملا  دصقت  - [74]

             . موینموُأ بوكاج  وھ  اراعتسم  اًمسا  مدختسا 

يف ترھظ  ةیتناتستورب  ةیحیسم  ةفئاط  يھ   ، ةیجاھنملا وأ  ةيدوثیملا  - [75]

ترشتناو  ، يلزيو نوج  دي  ىلع  ةدحتملا  ةكلمملا  يف  رشع  نماثلا  نرقلا 
تارمعتسملا يف  ةيریشبتلا - ةطشنألا  لالخ  نم   - اًقحالو ایناطيرب  يف 

. ةیكيرمألا تايالولا  ىتح  ةیناطيربلا 

. نادوسلا بونج  يف  اَكْنِّدلا  لئابق  ةقطنم  - [76]

لتُقو ربمتبس  ىلإ 6  نم 2  ترمتسا  يتلا  ماع 1792،  ربمتبس  ةحبذم  - [77]

يف بعرلا  رھاظم  لوأ  اھنأب  ًانایحأ  ُفَرعُتو   ، سيراب يف  نیجاسملا  فالآ  اھیف 
. ةیسنرفلا ةروثلا 

اقرشتسمو ارشبمو  اسیسق  ناك  فيرجلاب 1888-1826  دروفیج  میلو  وھ  -  [78]

افظوم رصم  يف  رقتسا   ، ایقيرفإو يبرعلا  ملاعلا  دالب  نم  اًریثك  فوطي  ةلاحرو 
ایقيرفإ طسو  يف  ملاع  ةلحر   " هباتك ماع 1865  رشنو  ةيزیلجنإلا  ةیلصنقلا  يف 

. هنع ثدحتت  يذلا  باتكلا  وھو   ،" اھقرشو

. قرشملا ىلإ  برغملا  نم  يتأت  حير   ، روبدلا - [79]

نع ًانایحأو   ، ةباحصلا دحأو  ميركلا  لوسرلا  نع  لاقت  ةياكح  هذھ  - [80]



اذكھ  . اھل لیق  وأ  تلاق  امك  نییبن  نیب  سیلو  بلاط  يبأ  نب  ّيلعو  لوسرلا 
. رثكأ تاياكحلا ال  فئارط  نم  يھو  اھیلإ  ةياكحلا  تلصو 

ماع 1836 سيراب  يف  دلو  يسنرف  يرامعم   ، نيرب يلوج  ليوناميإ  - [81]

ماع 1886. يفوتو 

لزنم ىلإ  لوحتو   ، ارتلجنإب رياش  ماھجنتون  يف  ریھش  ينیطسغوأ  ريد  - [82]

. نورياب درولل  دادجألا  لزنم  مساب  نآلا  فورعم   . ةريدألا ِّلح  دعب 

راثآلل انیمأ  اشاب  دیعس  هنیع  راثآلا  يف  يسنرف  ثحاب  اشاب  تيریم  - [83]

. اھیف هتافوشك  هلو  ةيرصملا 

اھیف ددعتتو  حیسملا  بلص  ىركذ  ةمیظعلا  ةعمجلا  وأ  ةریبكلا  ةعمجلا  - [84]

ىمستو ةمایقلا  دیع  ىلع  قباسلا  ةعمجلا  موي  نوكتو  راھنلا  لاوط  تاولصلا 
. تاولصلا ةعمجب  ًانایحأ 

يف بياشلا " ريد   " مساب روھشملا  ريدلا  بحاص  سویموخاب  ابنألا  وھ  - [85]

             . رصقألا

. يرئازجلا رداقلا  دبع  ریمألا  - [86]

ىلإ بھذ  ةدياعصلا  شيوارد  خیش   ، تھتنا ةسودلا  نأ  دقتعأ  نآلا  - [87]

ىقلأ  ، نآرقلا نم  تايآو  تاولصلا  ددري  هدحو  ةلیللا  نم  ءزج  ءاضق  دعب  عماجلا 
شيواردلا نم  ديدع   ، ةیكبزألا ىلإ  هناصح  بكر  مث  حبصلا  ةالص  َّمأو  ةبطخ 

ضعب يقب  ثیح  شيواردلا  لك  خیش  لزنم  ىلإ  مھمالعأ  نیلماح  هوبحاص 
نأ يف  اوبغر  نيذلا  كئلوأ  داسجأ  طبر  يف  نیجمدنم  هوعبات  امنیب   ، تقولا
وحن  ، قيرطلا فصتنم  يف  مھوعضوو  خیشلا  سرف  مادقأ  تحت  اوسادي 
ضرألا ىلع  نیحطبنم  ضعبلا  راوج  مھضعب  اوددمت  رثكأ  وأ  ةئام  وأ  نینامث 
نیبراقتم اوعمج  دق  اوناك  اذإ  ام  ةفرعملو  هللا"،  هللا..   " نوددري مھنوطب  ىلع 
ةریغصلا لوبطلا  نوقدي  مھروھظ  ىلع  اًشيورد  نيرشع  وحن  يرجي  يفكي  امب 

رھظ مث   ، قاس وأ  عارذ  میظنتل  كانھو  انھ  نوفقوتي  مث  هللا"،   " نوحیصيو
، ِهلَفَك ىلع  مھيدايأ  نوعضي  نارخآ  نانثا  امنیب  ناسئاس  هَسرف  دوقي  خیشلا 
ىلع ةعرسب  يشملا  نم  فئاخ  ناویحلا   ، سرفلا َلھَص  ٍریثك  ٍبذجو  ٍعفدب 
لاجرلا َرََھظ  سرفلا  اھیف  ىشم  يتلا  ةظحللا  يف   ، نیحطبنملا لاجرلا  فص 
مویلا يف  هنإ  لیق  دقل   . نيرخآلا داسجأ  ىلع  يشملا  يف  خیشلا  اوعباتو 



نم سرفلا  فالظأ  عنمت  ةنیعم  ةیعدأ  خیشلاو  مھ  نودیعي  ةسودلل  قباسلا 
ریغ نیقابلا  عم  اھتحت  هسفنب  يقلي  ينيدلا  سامحلا  هبلغي  يذلاو   ، مھئاذيإ

( نودروچ فود  يسول   ) . توملاب ىتح  وأ  ریطخلا  ىذألاب  متھم 

 . ایناطيرب قرش  بونج  يف  میلقإ  - [88]

. راجنلا فسوي  - [89]

اًريدم ناكو   ، ایلارتسأ فشتكم   Edward John Eyre رايإ نوج  دراودإ  - [90]

ماع 1865. درمتلا  عقو  دقلو  اكياماجل  اًمكاحو  تارمعتسملل 

،" رافان  " میلقإ ةكلمو  ةیسنرف  ةریمأ  ( 1546 -1492  ) رافان يد  تيرجرام  - [91]

ابوروأ ءابدأ  هراز  نولاص  اھيدلو  ةیسنرفلا  ةضھنلا  يف  میظع  ماھسإ  اھل  ناكو 
. ةریصق اًصصقو  حرسملاو  رعشلا  تبتكو 

ىلإ ءاج   ، اكینولاس يف  ىھقمل  ایِّمُأ  اًسراح  ناك  يذلا   ، اشاب يلع  دمحم  - [92]

. نییسنرفلا دض  زیلجنإلا  عم  نواعتو  ٍةینابلأ  ةقرف  سأر  ىلع  ةرم  لوأ  رصم 
بذج يف  حجنو  ىلفسلا  رصمل  اًمكاح  حبصأ  نیيداعلا  ریغ  ءاكذلاو  ةوقلا  هذھب 

، يوقلا همكح  نم  نوطخسي  اوؤدب  مھنأ  دجو  هنكل   . هفص يف  كیلامملا  تاوكب 
باوبألا تقلغأ   ، ةرھاقلا يف  ةعلقلا  يف  ریبك  ءاشع  ىلإ  يف 1811  مھاعد 

( كیب يفلألا   ) دحاو لجر  طقف   ، ةیحان لك  نم  مھیف  نارینلا  تلعشُأ  ةأجفو 
َةفاسم  ) هتحت نادیملا  ىلإروسلا  ىلعأ  نم  زفقيو  هناصح  بكري  نأ  عاطتسا 
عاطتسا هنكل  وھ  هلجر  ترسكناو  هناصح  تام   ،( اًمدق نیعست  وأ  نینامث 

تام امدنع  كیب  يفلألا  عم  ىرج  ام  رركتو   . هذاقنإ متو  قيدص  تیب  ىلإ  فحزلا 
اذھ ناكو   ، اشاب دیعس  همع  دض  يماھلإ  ِِهنبال  ةعلقلا  ْتَِحتُفف  اشاب  سابع 
ةياكح ریثأت  تحت  ةعلقلا  ىلإ  بكر  يذلا  ماعلا  يزیلجنإلا  لصنقلا  لخدتب 

( نودروچ فود  يسول   ) . رصم ىلع  ًایلاو  دیعسب  فارتعالل  يفلألا 

نع ًةيانك  يحلا  محللا  نم  اھب  عطقي  نیكس  لماح  ىلإ  ریشت   ، ساوم - [93]

. بھنلا

. ةلیلو ةلیل  فلأ  يف  حيرلا  طاسب  - [94]

. هتلحر يف  هتوخیك  نود  قیفر   ، اثناب وشناس  - [95]



اًخیش ناك   ، يروجابلا يعفاشلا  دمحأ  نب  دمحم  نب  میھاربإ  خیشلا  - [96]

ماع 1859. يفوت  هلاجر  رھشأ  نمو  رھزألل 

.(1780-1696  ) ةیسنرف ةبيدأ   ، دنوفيد يد  مادم  - [97]

.(1797-1717  ) يزیلجنإ بيدأ   ، لوُبْلاَو ساروھ  - [98]

يسایسو يداصتقا   ، وجریت هترھش   ،(1781-1727  ) وجریت كاج  ریبور  نآ  - [99]

ةيداصتقالا تاسایسلا  رییغتل  تقولا  ةریصق  ةلواحم  َءارو  َفقو   ، يسنرف
باتك َفَّلأ  يذلا  ثیمس  مدآ  ىلع  ریبك  ریثأت  هركفل  ناك  نرقلا 18،  يف  اسنرفل 

". ممألا ةورث  "

، يعیبطلا خيراتلا  يف  ریبخو  بتاكو  ةلاحر   ،(1893-1821  ) ركیب ليوماص  - [100]

يف اشابو  ٍءاول  بقل  لمحو  لینلا  عبانم  فاشتكا  يف  ةحجان  تالواحم  هل 
طخ ةيريدم  بـ" تفرُع  رصمب  ةديدج  ةيريدم  لینلا  عبانم  ىلع  أشنأو   ، رصم

. دیبعلا ريرحت  ةاعد  نم  ناكو   ، لیعامسإ دھع  يف  ءاوتسالا "

حرسم بتاك  سنریتب - ةيزیلجنإلا  يف  فورعم   - سویتنریت سویلباب  - [101]

، ةجاطرق ةنيدم  نم  ةيربرب  هلوصأ   ، دالیملا لبق  يناثلا  نرقلا  نم  ينامور 
اًدبع هرضحأو  همسا  لمحف  ينامورلا  روتانیسلا  سوناكول  سویتنریت  هارتشا 
هفلخ كرتو  اًریغص  تام   ، همیلعتو هتاردق  هتررح  دعب  امیفو  هملعو  امور  ىلإ 

. تایحرسم تس 

، ةنس نیسمخ  وحن  ذنم  ندنل  يف  ةایحلا  َراثأ  اًمِّجَنُم  ناك   ، سیِسِْكَلأ - [102]

فصيو سانلا  راكفأ  أرقي  ناك  سواھ  نوادسنال  يف  يسامألا  ىدحإ  يف 
بلط زوجعلا  زیكراملا   ، هدوقت ةلیلق  ةلئسأ  نمو  مھيديأ  طوطخ  نم  مھتویب 
میظعلا اھرھظمب  رثأت  هنأ  دقتعأو   ، اھراكفأ أرقي  سیِسِْكَلأ  كرتت  نأ  يمأ  ىلإ 

لطب يف  ركفت  دب  ال  اھنأ  ًالیختم  لیثامتلا - لامجب  هیبش   - توحنملا اھلامجو 
.. مادم  " اھدي ةيانعب  صحف  نأ  دعب  سیِسِْكَلأ  لاق   ، ةميدقلا ةنمزألا  نم  میظع 
، ةیناث لواحي  نأ  هل  تلاقو  اھسأر  تبرض   ،" رصیق سویلوي  يف  نيركفت  ِتنأ 

ركفأ انأ   ، يدیس اي  ال   " تلاقو تمستبا   .. ربكألا ردنكسإلا  يناثلا  هنیمخت  ناكو 
نم بيرق  ءيشك  اھتیب  فصو  اھدعب   ،" نسح نمؤملا  يجنزلا  انمداخ  يف 
اھنإ هل  تلاقو  ْتَكحض   . خلإ  .. ةعئار تاحول   ، ةعساو تارجح  سواھ - نوادسنال 
راثأ ام   ،  " ةریغصلا ةيزاوجربلل  بسانمو  ادج  عضاوتم  لزنم   " يف شیعت 
تیناچ  ) . هْنِعُت مل  اھنأو  يفكي  امب  ةقداص  نكت  مل  اھنوك  ةبضاغلا  هتشھد 



( سور

همسا درو  يذلاو  ندنل  يف  مھتیب  يف  ناك  يذلا  نسح  مداخلا  دصقت  - [103]

. ةمدقملا يف 

 . هلثم ةقلامع  هلسن  ءاجو  قالمع  ىلع  تقلطُأ  ةيربع  ةملك   Anak َكنُأ - [104]

تناس ةطساوب  اھؤانب  مت  رصم  يف  تینُب  ةسینك  لوأ  نإف  خيراتلل  اًقفَو  - [105]

برق  Baucalis سیلاكوب   يف  لیجانألا  دحأ  بحاصو  رَِّشبُملا  كرام 
كريرطب سویسانثأ  تحت  ةشبحلا  ىلإ  ُةیحیسملا  تمِّدُقو   ، ةيردنكسإلا
يرصملا يطبقلا  كريرطبلا  ةطلس   . يدالیملا ثلاثلا  نرقلا  يف  ةيردنكسإلا 

( نودروچ فود  يسول   ) . نیيالملاب كانھ  هُراصنأف  َةشبحلا  ًةلماش  لازت  ام 

. اھجوز دصقت  - [106]

. ِنتسوأ نیچل  ةياور  امإ " -  " [107]

جراخ  ، رصم يف  ةميدقلا  ندملا  ربكأ  نم  ةدحاو   ، سیتسابوب ةنيدم  - [108]

 - تیتساب ةھلإلا  دبعم  اھب  ناك  ةطسب ." لت  نآلا بـ" فرعتو  قيزاقزلا  ةقطنم 
اھب تالافتحالا  تناكو   ، ةبوصخلاو بحلا  ةھلإ  ةقیشرلا  ةطقلا  سیتسابوب -

ًالافتحا نوصقريو  نونغي  اھیلإ  نوُدَِفي  نیيرصملا  نم  فالآلا  تائم  دھشت 
. ذیبنلا نم  ةریبك  تایمك  نوكلھتسيو  نیبارقلا  اھیلإ  نومدقيو  ةلیمجلا  ةھلإلاب 

يتدج ةافول  يلاتلا  مویلا  يف  ارتلجنإ  ىلإ  لصو  قباسلا  باطخلا  - [109]

مث نمو   ، ةسعتو ةضيرم  اھلعجو  ةریبك  يمأل  ةمدص  ناك  امم   ،( ِنتسوأ مادم  )
. لینلا ىلع  اھعم  ءاتشلا  يضميو  بھذي  نأ  سيروم  يخأ  ىلع  نأ  ُتررق 

( سور تیناچ  )

. ةلیلو ةلیل  فلأ  نم  دادغب  قالح  ةياكح  - [110]

ىمستو يماطسبلا  ديزي  يبأ  ّيلو هللا  حيرض  اھب   ، ةینابوكلا ةيرق  يھ  - [111]

. يواطسبلا ةيرقب  ةماعلا  دنع 



ةیحیسم سئانك  ةدع  ىلإ  ریشي  يخیشملا " ماظنلا   " وأ ةیخیشملا  - [112]

. نفلاك نوج  يتناتستوربلا  يتوھاللا  ِملاعلا  میلاعت  عبتت 

يف ماع 1841  ترشن   ، ًایماحمو ایئاور  ناك  يذلا  نيراو  ليوماصل  ةياور   - [113]

اكيرمأ يف  اھمجاھو   ، ءازجأ ةتس  يف  اكریمأ  يفو  ءازجأ  ةثالث  يف  ارتلجنإ 
تددعتو ادج  ترشتنا  اھنكل  راعلاب  ةئیلم  ةكیكر  ةياور  اھرابتعاب  وب  نالآ  راجدإ 

مھل اھتایصخش  لكو   ، سوامتیت تابلتیت  وھ  ةیسیئرلا  اھتیصخشو  اھتاعبط 
يف ةایحلاو  نوناقلا  يف  ةریھشلا  تایصخشلا  نم  اھتقو  ةایحلا  يف  لباقم 

. ارتلجنإ

نییماظن ریغ  ركاسع  - [114]

وأ دھملا " دالب   " يأ ” Cradle Lands  “ هناونع تربرھ  يدیل  باتك  - [115]

تمھتا اھنإ  دلیفرتوو  نودروچ  لوقيو  ماع 1867،  روشنم   ،" ىلوألا يضارألا  "
ریمأ نم  بیط  لباقم  ىلع  لصح  هنأ  مغر  نيرفاسملا  ىلع  بصنلاب  يوازغ 
متو ةرھاقلا  ىلإ  مھتدوع  دعب  ةیلصنقلا  مامأ  كلذب  نيدُأ  هنأو   ، هتلحر يف  زليو 
هیلع لصح  امم  ءزج  ةداعإ  ىلع  هركُأف  اشابلا  ىلإ  هباحطصاب  هديدھت 

. بصنلاب

ریطاسألا يف  ىتوملا ) ملاع   ) يلفسلا ملاعلا  سراح  وھ  سيداھ  - [116]

             . ةیقيرغإلا


