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 هنأ هابصو هتلوفط لالخ اًمئاد دقتعی ناسنالا نأ تأرق دعب ايفو

 بدألاو مسرلاو ءانغلا ىه اهلك اهيف وأ ةعبرأ تالاجم دحأ ىف بوهوم
 هنأ ابلاغ فشتكيف هتايح یرحم مايألا هل ددحتو ريكي مث ةضايرلا ةسرامو

 .! تالاحا هذه نم ىأ ىف ةبهولا نع لطاع

 ىلإ برقأ انيف انئادعأ ءارآ نإ وکوفشورال یسنرفلا مكحلا لاق اذهل

 .! انسفنا ىف انئارا نم باوصلا

 هب انل تدهش ام یا  ءادعألا هب تدهش ام قحلا برعلا كلا

 باتتکالا بنجتو ةداعسلل ةقبرط ثدحأ فرعت نأ ديرت له

 : نمت الب كل اهمدقأس !؟ قرألاو ةحرقلاو نییارشلاو بلقلا ضارمأو
 .. ءىش كّمهأ اذإ ءايح الب كبإو تجبتبا اذإ لاع توصب كحضا

 وأ .. قرولا ىلع هلجسف دجت مل نإف مهلا حيرتست نمل كمه كشاو
 نم اهجارخاب كمومه مزهاو .. تيساك طيرش ىلع وأ .. ةشيرلا
 ماقتنالا ىف ةبغرلاو ةيهاركلا نم كبلق رهطو .. قلطلا ءاوحلا ىلإ اهناكم

 ىف ريكفتلا ف فرست الف .. ا شو. كبل اوماسأ نم



 ىلإ رجاه یبرع رجاهم نع ةيلايخ ةصق موي تاذ ءابدألا دحأ یور
 نيذلا هبراقآ هب لفتحاف « نرقلا اذه فصتنم ىف ةيبونحلا اکیرمآ

 مهتداقف اف نوشيعي ىتلا ةنيدملا عراوش هب اوفاطو رجهملا ىلإ هوقبس
 ةربقملا ةقيدح لامي ديدجلا دفاولا بجعاو « اهتربقم ىلإ مهمادقا
 اًعيمج اهتانايب ىف اًعئاش أطخ ظحال هنكل « ةنيمشلا ةيماخرلا اهدهاوشو

 ماع دلو ىنالفلا نالف : عونلا اذه نم ةرابع لمحي اهنم دهاش لكف

 ىنالفلا نالف : وا «! ةنس نورشع هرمعو ۱۹۳۰ ماع تامو ۰

 !.. اذكهو ! اماع نوسمخ هرمعو ۱۹۶۰ تامو ۱۸۷۰ ماع دلو

 هنم اوکحضف راعألا باسح ىف ءاطخألا هذه ىلإ هبراقآ راظنأ تفلف
 رمع نوردقی ال ةنيدلا هذه ىف سانلا نأل كانه أطخ ال هنإ « هل اولاقو

 نم هشاع اب امنإو « هلیحر ىلإ هدلوم نم تاونس نم هشاع اب ناسنالا

 مل هنکل اًماع ۷۰ ًالثم ناسنإ رمع نوکی دقف اذکهو ةداعسلا تاظحلا
 هنکل اًماع ٩۰ رحنا رمع نوکی دقو « ةئس نیرشع یوس ًالعف شعي

 باسم لوألا نم اًرمع لوطأ نوكيف ةداعسلا نم ماع ه٠ شاع

 .! نينسلا باسع سيلو ةداعسلا

 هرمع نم نيعبرألا ىف ناكو ديدجلا رجاهملا ةركفلا تبجعأو
 دغ وأ مويلا تم اذإ : هقافرل لوقي نأ لبق ىسأب دهنت م ًاليوط اهلمأتف

 ىلإ همأ نطب نم ربج روبج» ةرابعلا هذه ىدهاش ىلع اوبتكت نأ وجرأف

 | .! دلو ذنم ةداعسلا نم اًدحاو اًموي شعب هنإ ىأ «! ربقلا



 « قرولا ىلع ءاقدصأ» لوألا ىناتك ةمدقم ىف ترکذ دقلو
 هتارک ذم ىف ورلام هیردنا ریبکلا یسنرفلا بتاکلا هدروآ یذلا راوحل ا

 اذام تافارتعالا قلتي ةنس ۱۵ یضمآ ىذلا سقلا تلأس : لاق نيح
 ام اريك سعتأ ساللا نأ تملعت : باجأف رشبلا تافارتعا نم تملعت

 مظعلا ىدنملا رعاشلا كل لوقي اذه
 نع سانلا ىف ثحيأ ۱۱۹4۱ 56559 روغأط تاردنبار

 .. سانلا مكحأ نكت كبويع نع كسفن ىف ثحبأو .. مهايازم



 .. ىم ةحيصن اهذخ

 نيج هلسغت مث كف نم حابص لك كناسل جرخت نأ تعطتسا اذإ
 فصن ةدمل ركسلل لولحم ىف م .. قئاقد ةدل ىوق رهطم ىف هعقنتو

 لعفاف .. سانللو ةايحلل جرحت نأ لبق كف ىلإ هديعت مث ةعاس

 .! ددرتت الو

 ارم ناك اذإ .. كناسل ىف ككاله نأ كل دكؤب كلوح ام لكف
 .1 اًباطتسم اًولح ناك اذإ اضيأ هيف كتاجنو « امقلع

 اهسفن ىه .. ةنجلا حيتافم نإ لوقت یا ةميدقلا ةيذوبلا ةمكحلاو

 وضعلا اذه ىلع الإ امان ابن قبطنت ال دق « محا باوبأ حتفت فا

 كلل حتفب نأ ًالعف عيطتسي وهف .. كمسج ءاضعا نم ريغصلا نيعللا

 حتفي نأ اًضيأ عيطتسيو . مش تی ور



 هنأ تاقوألا ضعب ىف مهوت .. كتايح ىف هئبأر ءاثحج» مک ىرت
 ضرعت ام اذإف « كلذب هتبهوأ دق فورظلا ضعب نأل ماغرض لطب

 نم مك یرتو ؟ريغص رأف ىلإ لوحنو رحدناو یواهن قيقح رابتخال
 ريطب اًروفصع تبار ام اًريثك» : ةدلاخلا ريتلوف ةملكب كرك ذي ءالژه

 دق ام اًريثك بجعتتف ۸۱ هلم رفي اما رسللا نأ هداقتعا ىو رسن ءارو

 .! «شيحاجألا» ضعب وأ ريفاصعلا ضعبب رورغلاو قمحلا هعنصپ

 اذا فرعأ الف  دمصلا دبع طسابلا دبع موحرلا توص امأ

 هتوص مغربو .. ارتسكروألا تالآ نيب نم ناکلا توصب اًمئاد ىفركذي
 ىدحإ ىف ةرم هتلباق هرصع ءافرظ نم هللا همحر ناك دقلف نيزحلا

 نم ىل اكشف اہف ناضمر ىلايل ءايحال اًوعدم ناك ىتلا ةيبرعلا لودلا

 لعفي اک هتوالت أدبي هنأ هيلع نوذخأي نيذلا اهیف نيتمزتملا ضعب دومج

 ..رثألا ىف درت ل انآ ةجحم «مجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأب» عيمجلا

 م ی الا ىف درت مل نإ ةجحبو « مظعلا هللا قدص» هلوقب اهني

 نم هللاب ةذاعتسالا نع ىنغتسأ نأ عطتسأ ابر : اًيجعتم ىل لاق

 لوق نع تينغتسا اذإ توالت نقلا فيك نکل 9 ةيادب ىف اوو



 ک دمحیو مهللا کتاحبس

 تنأ الإ هلا ال نأ دهشن

 کیلا بوتنو تكرمغتسن

 ديدج باتكل صخلم عم ءاقل ىلإ
 بانک تو دح تاباسح

 ديور دنالل
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