
                                             ججشاٌ ٔيٙ

 !دت صبدق عهٗ انٕسق

 

 رغُٛى عجذ انشدًٍ انًُش: ثمهى

 

ٍْ شرٝ ٚشؼٛسا ٌٗ فٟ إٌفظ لٛا١ٔٓ        اٌذة وٍّح ذذًّ فٟ اٌؼمً ِؼا

ٚٔث١د ٔذ١ش اٌذة ترؼٍمٕا ! ٠ٚظً اٌذة ٠ذ١شٔا تذالٚذٗ ٚدشلرٗ. ػذج 

دة هللا  ٚاألٔث١اء : ٌٚىٓ اٌثاتد إٔٔا ال ٔغرط١غ اٌذ١اج دْٚ دة! ٚفشالٕا

وّا ال ٠غرط١غ اٌذة أْ ٠شعُ ذفاط١ٍٗ . ٚاأللاسب ٚاألدثاب ٚاإلٔغا١ٔح 

ٚاٌذة ت١ٓ . دْٚ شخٛص أغا١ٔح ٚٔفٛط ساغثح ٚدائشج فٟ آْ ٚادذ 

 .اٌشجً ٚاٌّشأج ِاصاي ٚع١ظً ِذٛس دذ٠ث اٌىث١ش ِٓ األدتاء ٚاٌشؼشاء

      أِا لظح اٌذة ت١ٓ ِٟ ص٠ادج األد٠ثح ٚاٌشاػشج اٌفٍغط١ٕ١ح ٚجثشاْ 

ٚاٌرٟ اعرّشخ لشاتح اٌؼشش٠ٓ . خ١ًٍ جثشاْ األد٠ة ٚاٌفٕاْ اٌٍثٕأٟ ، عرظً ِٓ اٌمظض اٌخاٌذج ٚاٌؼج١ثح 

ٌُٚ ٠رضٚج وال اٌذث١ث١ٓ ! ٔؼُ ، فٍُ ٠ٍرك اٌذث١ثاْ ٌٚٛ ٌّشج! ػاِا ، ٌُٚ ذرجاٚص تذاي وٛٔٙا أدشفا ػٍٝ اٌٛسق

 !لظ

 ! ؟لصخ انشعبنخ األٔنٗ

ٚاٌؼشش٠ٓ ِٓ اٌؼّش أسعٍد اٌٝ جثشاْ اٌزٞ ٘اجش اٌٝ  اٌغادعح فٟ ِٟ ، د١ٓ وأد 1912    فٟ ػاَ 

األجٕذح "٠ٛ١ٔٛسن تشعاٌح ِٓ لٍة اٌما٘شج د١ث وأد ذؼ١ش آٔزان ِغ أعشذٙا ، ٚرٌه ٌرثذٞ سأ٠ٙا فٟ سٚا٠رٗ 

 :، ٚلاٌد ف١ٙا "اٌّرىغشج

 أٌ ثذ فال. صٔجٓب غٛش صذٚك عٍ رجذث أٌ ثٓب دهًذ انزٙ انغعبدح انضٔاج فٙ رجذ نى ايشأح نكم الٚصخ"   

 لٕٛد كغش إنٗ انفكش رٕصم فهٕ . ثمٛهخ عالعم ْٙ نٕ دزٗ ربيب رمٛذا انضٔجٛخ انششاكخ ثٕاججبد انًشأح رزمٛذ

 ْٔزِ .شٙء  كم فٕق انطجٛعخ أدكبو ألٌ انطجٛعٛخ انمٕٛد كغش انٗ ٚزٕصم ، فهٍ ٔانزمبنٛذ االصطالدبد

  ."فٛٓب عبيم عضٕ ْٙ انزٙ انٓٛئخ االجزًبعٛخ ٔرخٌٕ.  طبْش يظٓشْب ٔنٕ فٙ خٛبَخ رعزجش

 !   ٚوأد ٘زٖ تذا٠ح سعائً أدت١ح ٚغشا١ِح اعرّشخ ٌغ١ٕٓ درٝ ٚفاج جثشاْ



 ؟يبرا ادزٕد سعبئم انذجٛجٍٛ

ٚاٌمغظ اٌٛافش ِٕٙا .    داسخ ِؼظّٙا دٛي ِٕالشاخ أدت١ح ذخض ِئٌفاذّٙا أٚ ِئٌفاخ غ١شُ٘ ِٓ األدتاء 

ٚظً اٌذاي وزٌه ، درٝ اػرشفد ِٟ تذثٙا ٌجثشاْ ٟٚ٘ فٟ . وأد سعائً دة غ١ش ِظشح تٗ ِٓ و١ٍّٙا 

 :اٌخاِغح ٚاٌثالث١ٓ ِٓ ػّش٘ا ، ٚأسعٍد ا١ٌٗ تٙزا اٌّىرٛب

ًِّٙ انذت ، ثًظٓش الٚزبجشٌٔ انزٍٚ إٌ . انذت كهًخ ألرذبٚذ انصفذبد ْزِ كم كزجذ ججشاٌ ، نمذ    " ُٚ 

 ، ألَٓى انغطذٙ انالء فٙ عٕاطفٓى ٕٚصعٌٕ انزٍٚ ٚغجطٌٕ لذ سْٛجخ دُٚبيٛكٛخ لِٕ أعًبلٓى فٙ انذت

 أعشف ٔنكُٙ! ثّ أعُٙ يبرا أعشف ال إَٙ أكزجّ؟ انز٘ ْزا يبيعُٗ! رُفجش نى انزٙ انعٕاطف ضغظ الٚمبعٌٕ

 اإلفضبء عهٗ أجغش كٛف.  كثٛش انذت يٍ انمهٛم ثؤٌ عهًٙ يع ْزا ألٕل .انذت  أخبف ، ٔأَٙ يذجٕثٙ  أَك

 دبضشاًا  كُذ نٕ ألَك ثّ ، أرهفّظ ٔال ٔسق عهٗ أكزجّ أَٙ انذًذهلل !أدس٘ ال !فّٛ؟ أفّشط ٔكٛف ثٓزا ، إنٛك

 !"رُغٗ أٌ ثعذ إال رشاَٙ أدعك فًب .  طٕٚالًا  صيُبًا  انكالو ، ٔالخزفٛذ ْزا ثعذ خجالًا  نٓشثذ ثبنجغذ

 :ٚسد جثشاْ ػ١ٍٙا تمٌٛٗ

انجذش؟  يذ انشًظ؟ أرخبفٍٛ َٕس صغٛشرٙ؟ أرخبفٍٛ ٚب رخبفٍٛ نًبرا .انذت  رخبفٍٛ أَك نٙ رمٕنٍٛ    "

 أٌ أعهى كًب ٚشضٛك ، ال انذت يٍ انمهٛم أٌ أعهى انذت؟ أَب رخبفٍٛ رشٖ ٚب نًبرا انشثٛع؟ يجٙء أرخبفٍٛ

  َذٍ.شٙء  كم َشٚذ  َذٍ.انكثٛش  َشٚذ  َذٍ.ثبنمهٛم  َشضٗ ٔنٍ ال ٔأَب أَذ. ٚشضُٛٙ  ال انذت فٙ انمهٛم

 أٌ عهُٛب .لهجٙ  سفٛمخ ٚب انذت رخبفٙ ال  .(ٔكبٌ ْزا اعًٓب انذمٛمٙ )يبس٘  ٚب انذت رخبفٙ ال .انكًبل  َشٚذ

. "ٔانذٛشح االنزجبط يٍ فّٛ يب ٔسغى ٔانٕدشخ ، ٔانذٍُٛ األنى يٍ فّٛ يب سغى إنّٛ َغزغهى

 :٠ٚمٛي فٟ سعاٌح أخشٜ

َٙ ٔأَب أدٛب فٛك "  " .أَذ رعهًٍٛ رنك ٔأَب أعهى رنك. أَذ رذٍٛٛ ف

 :٠ٚئوذ فٟ ثاٌثح

 نى. ثمهجُٛب  أٔ ثشٔدُٛب لظ َزخبصى نى َٔذٍ .لهجٙ  إنٗ انُبط ألشة أَذِت  . سٔدٙ إنٗ انُبط ألشة أَذ"

 أيب . األٚبو يآرٙ يٍ ، انًشئٛبد يٍ ، انًذٛظ يٍ َمزجغّ شٙءٌء  ، يكزغت شٙءٌء  ٔانفكش.  انفكش ثغٛش َزخبصى

 ".َفزكش أٌ لجم عهٍٕٚٛ جْٕشٍٚٛ فُٛب كبَب فمذ ٔانمهت انشٔح



 

 ؟نًبرا اعزشفذ يٙ ثبنذت

   لذ ٠ثذث أدذٔا فٟ ذاس٠خ ِٟ ص٠ادج وٍٗ ، تً ٚذاس٠خ ٔغاء اٌؼاٌُ 

فاٌغئاي اٌزٞ ! أجّغ ، ثُ ال ٠جذ اجاتح شاف١ح ػٍٝ ِثً ٘زا اٌغئاي

ٌّارا ذؼرشف أٞ اِشأج تاٌذة ، : ٠جة أْ ٠طشح ٔفغٗ ٕ٘ا

فٍّارا ٠ا ! ٚاٌّؼشٚف ػٓ إٌغاء أٔٙٓ ٠رّٕؼٓ ٚ٘ٓ اٌشاغثاخ؟

ِٓ أسٚع ِا لشأخ فٟ شؤْ ! ذشٜ ذشغة أد١أا اٌّرّٕؼاخ

ػٛاطف اٌّشأج ، ٘ٛ ذذ١ًٍ اٌىاذة ِظطفٝ ِذّٛد د١ٓ لاي فٟ 

 ": األدالَ"وراتٗ 

أَب ال أثك فٙ عٕاطف انجُذ لجم انعششٍٚ ، إَٓب ال رعشف    "

  ".ٔال أثك فٙ كاليٓب ثعذ انثالثٍٛ ، ألَٓب رعشف أكثش يًب ٚجت. يبرا رشٚذ يٍ َفغٓب 

اْ اٌّشأج دما ٌىائٓ ِذ١ش ػجضخ ٟ٘ ٔفغٙا ػٓ .    ٚت١ّٕٙا ال س٠ة ع١ٕٓ ِٓ اٌذ١شج ٚاٌر١ٗ ٚاٌرغاإي

ٌّارا اػرشفد ِٟ تاٌذة؟ أألٔٙا ذؼثد ِٓ وثشج ! ٔؼٛد اٌٝ عئإٌا األطٍٟ ارا! اورشاف راذٙا ِٚشاػش٘ا

اٌىرّاْ ػٍٝ ِذٜ اٌغ١ٕٓ؟ أَ ألْ اٌىٕا٠اخ ٚاالعرؼاساخ ٚاٌرؼث١شاخ اٌغ١ش ِثاششج ػٓ اٌذة ت١ٕٙا ٚت١ٓ 

جثشاْ أٔٙىد لٍثٙا؟ أَ أٔٙا لشسخ أخ١ش أْ ذغرج١ة ٌطث١ؼح اٌّشأج ٚسغثرٙا تاإلفضاء ػٓ ِشاػش٘ا؟ أَ ألٔٗ 

ٌُ ٠ٛجذ أٞ أًِ آٔزان فٟ اٌرؼث١ش ػٓ ٘زا اٌذة ٚجٙا ٌٛجٗ وثم١ح اٌؼشاق ، فآثشخ ِٟ اإلفظاح ػٓ اٌغىٛخ 

ٚاٌىرّاْ؟ أَ ألٔٙا خش١د أْ ٠زتً اٌذة ارا ٌُ ذؼشب ػٕٗ طشادح ٌذث١ثٙا؟ ستّا ذىْٛ اإلجاتح أدذ ٘زٖ 

 !!األعثاب أٚ تؼض ِٕٙا أٚ ستّا وٍٙا ِجرّؼح ، فّٓ ٠ذسٞ و١ف ذفىش اٌّشأج؟

 ؟كٛف اَزٓذ لصخ دجًٓب

غ١ش أٔٗ وؤٞ شٟء فٟ ٘زٖ اٌذ١ٔا ، واْ ٌمظح .    أِا دثّٙا فمذ ظً خاٌذا خٍٛد اٌّئ١ِٕٓ اٌظاٌذ١ٓ فٟ اٌجٕح 

فمذ أرٙد اٌّشاعالخ ت١ّٕٙا تٛفاج جثشاْ فٟ ٠ٛ١ٔٛسن ػاَ . دثّٙا خاذّح ٚٔٙا٠ح وّا واْ ٌٙا ِمذِح ٚتذا٠ح 

 ، ٌّٚا ٠ٕرٟٙ دة ِٟ ٌٗ ٚػشمٙا ٌىٍّاذٗ درٝ  ٌذمرٗ تؼذ ِٛذٗ تثّأٟ عٕٛاخ د١ث ذٛف١د فٟ اٌما٘شج 1932

ٚ٘ىزا ذشاعً اٌذث١ثاْ طٛاي د١اذّٙا ٚوً ِّٕٙا فٟ أدذ أٔظاف اٌىشج األسض١ح ٠شاعً تشغف  . 1941ػاَ 

 .إٌظف ا٢خش ، ٌٚىٓ لٍٛتّٙا ظٍد ِٛدذج اٌضِاْ ٚاٌّشاػش ٚاْ تاػذذٙا اٌّغافاخ ٚاٌذذٚد ٚاألِاوٓ



 

ٌٚىٓ ِٓ لاي تؤْ وً دث١ث١ٓ اٌرم١ا لذ .     ٌٚشتّا ٠شىه اٌثؼض فٟ طذق دة وأد وً ذفاط١ٍٗ ػٍٝ اٌٛسق 

طذ١خ أْ اٌذشٚف فٟ وث١ش ِٓ األد١اْ ذغذٚ دث١غح اٌٛسق ، ٚلذ ال ذٍضَ اٌّذث١ٓ . ػاشا لظح دة طادق 

ت١ذ أٔٗ فٟ أدا١٠ٓ أخشٜ ، ذٕجخ ٘زٖ اٌّشاػش اإلٔغا١ٔح  ٚاٌشعائً اٌمٍث١ح فٟ تث اٌذ١اج خالي . تشٟء فؼٍٟ 

 !ػشٚق ٘زٖ اٌذشٚف ، فٍىؤٔٙا ٌماء أدتٟ تطالٖ اٌذث١ث١ٓ ٚض١فاٖ اٌمٍُ ٚاٌٛسق


