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 ةروطسألاو .. بلعثلا .. ليمور

 ناك سنوت نع عافدلل رخآ ًالارنج لسرأف «ليمور# لادبتسا نأ «رلته» دارأ

 نم راذآ نم عساتلا ينو .. ءودهب فقوملا ليمور لبقت ..«رانوب نجوي زناه» ىعدي

 .راطملا ىلإ «نوف دملوه» هقئاس هلقأ ١147 ماعلا

 :ةعقاولا كلت نع هقئاس لوقيو

 ليمور ناك ايقيرفأ لامش يف اعم اهانشع يتلا ةرتفلا لك لالخ هنإ لوقلا يننكمي

 ناك ..هناكم ةدايقلا ىلوتي رخآب ًالدبتسم هارأ نأ لع اًبعص ناكو ..يملعم ةباثمب

 يندعسأ دقو راطملا ىلإ يسفنب هلقأ نأ ًاصيصخ بلط ..«ليمور# ىلع ًايساق عضولا

 .اقيمع اريثأت ف رثآو ليال ..ريبك دح ىلإ كلذ

 برحلا نأب ًاعنتقم لحر ..ههجو ىلع ًايداب كلذ ناكو ليحرلاب ًاديعس نكي لو
 ىلع ةديج ةجيتن ىلإ لوؤت نل برحلا نأب رعشي ناك هنظأو تهتنا دق ايقيرفأ لامش يف
 .لاوحألا لك

 ..انه عيبرلا لح» : لوقي هتجوزل بتك دق ناك ايقيرفأ «ليمور» رداغ امدنعو

 نأ نكمي ..سمشلا ةعشأ تحت ءارضخلا اهتلح جورملا يدترتو ..معربت راجشألا

 .«ةساعتلا وأ ةداعسلل ةعساو ةحاس هنإ رشبلا عيمجل دج ًاليمج ملاعلا نوكي

 هتماقإ ديدحل

 قباسلا هلزنم يف شيعي نأ هيلع ناكو تراجتوتش ىلإ ةدوعلاب ًارمأ ليمور ىقلت
 ناك ثيح ..ايقيرفأ رداغ هنأ ايناملأ يف دحأ فرعي نأ ضرتفملا نم نكي مل ..يندمك

 تالحملا نمو مهئاقدصأ نم اياده لا اوعمج دق «رلته» بابش ةقرف يف نوعوطتملا

 لسرأ ..ايقيرفأ يف «ليمور» لاشراملا ىلإ ةراجيس فالآ ةسمخ ىلإ ةفاضإلاب ةريغصلا

 .ةروصو ةلاسرو يناطيرب يدنج ةلدب ىلإ ةفاضإلاب ركشلا «ليمور» مهيلإ

 نس
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 ..تاهمأو ءابآ نم تاباطخ ىقلتي لازي ال تيقوتلا اذه يف ليمور ناكو

 بناج ىلإ هدوجول مهحايترا ىدم نع هنوربخيو ايقيرفأ يف لازي ال هنأ نودقتعي
 .نزحلاو طابحإلا هل ببسي ناك كلذ لك نأ ٌكشاالو ..دونجلا نم مهءانبأ

 ايقيرفأ يف يناملالا شيجلا مالستسا

 يف يناملألا شيجلا ملستسا "١911 ماع نم رايآ رهش نم رشع ثلاثلا يف سنوت يفو

 يلاطيإ يدنج فلأ نونامثو ةئامو يناملأ يدنج فلأ نوثالثو ةئام حبصأو ..ايقيرفأ

 .ءارحصلا برح يف مهعرصم لجر فلأ ةئام يقل |ى ..ءافلحلا تاوق ىدل ىرسأ

 ايلاطيإ يف ليمور

 ءاقبإ ديري «رلته» ناك ..«رلتها ىلإ ًاددجم «ليمور» يعدتسا ءانثألا كلت يف

 رطخ يف ينيليسوم مكح نأ كاذنآ ادب ..فورظلا عيمجل ًابسحت هبناج ىلإ «ليمورا

 ةدايقب اهيلإ ةحلسملا هتاوق لاسرإ ربع ايلاطيإ يف يف ةروث مايق ىدافتي نأ «رلته» دارأو

 ًايفو لازي ال ناك هنأ الإ ريخألا رصنلاب هتقث هتقث لك دقف «ليمور» نأ عمو ..«ليمور»

 " :لوقيف كلذ صاخلا هقئاس دكؤيو ..رلتمل

 مالكب ةطلسلا يف نيلوئسملا ىلإ ريشي ةرم نم رثكأ هتعمس هعم يدجاوت ةرتف لالخ
 هدجأ تنك ..هتدايق نع وأ ررهوفلا نع حراج مالكب ةرملولو قطني مل هنأ الإ ..ىئيس

 [مئاد ملكتي ناك هنكل ؟نيلعاف مهسفنأ نوروصتي اذام رركيو ..هتارارق نم ًاشهدنم

 ىلإ امئاد ماهتالا عيصاب ريشي ناك لب. .ةرشابم «رلتها ىلإ ريشي الو ..عمجلا ةغيصب

 .ام ًاموي «رلته» صخش سم هنإ لوقلا نكمي الو . .ايلعلا ةرادإلا يف صاخشألا

 ىنيلوسوم ةياهن

 ىلع لدي ًافرصت هرارق رلته ربتعاو ..ايناملأ ىلع برحلا «ينيليسوم» نلعأ مث
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 رسختس اهنأكو تدب ثيح ..ايناطيرب فعض ايلاطيإ تنيحت دقف ..ردغو ةنايخ

 (مب زوفلا ًالواحم ..ةفيج ىلع ضقني يذلا رساكلا رئاطلاك اهيلع تضقناف ..برحلا

 . ةياهنلا يف ثدح ام اذهو ..اهنم هل رفوتي

 باحسنالا كشو ىلع اهنأكو ايلاطيإ تدبو ..مكحلا مامز ويلوداب لاشراملا ىلوتيل
 «ليمور» لسرأف ..ايلاطيإ يف كانه هدض ةنايخ دوجوب «رلته» كشو ..برحلا نم

 .ةدايقلا ىلوتيل كانه لامشلا ىلإ

 ايلاطيإ ىلإ لحري ليمور

 نييلاطيإلا دونجلا لتقب «رلته» رمأو مويلا ءادعأ سمألا ءافلح حبصأ اذكهو

 ..ايلاطيإ بونجو نانويلا يف ةفينع رزاجم ىلإ كلذ ىدأو ..مهسفنأ نع اوعفاد نيذلا
 .«ليمور» دونج يديأ ىلع بكترت مل اهنكل

 ريغ ةعاجشلاو ءالوبلا بلطي ًاّيدنج اهلك ةرتفلا كلت يف «ليمور» ناك

 لو ..بورحلاب ةقلعتملا نيناوقلا عيمج قيبطتل ىعسي يدنج ًاضيأ هنكلو ..نيصوقتملا
 ىلإ يدؤت دق يتلاو ..نوناقلا فلاخت دق يتلا رماوألا طق «ليمور» لاشراملا لبقتي

 .نيينذملا ناكسلا ةيذأ

 يف نوبراحي نيذلا نويلاطيإلا دونجلا مضنا ..ناملألا لوخد ىلع نيعوبسأ دعب

 .ةمواقملا ىلإ ايلاطيإ لامش

 ةدايقل نيعضاخلا دونجلا ىلإ حيرصت ميلست مت لوليأ نم نيرشعلاو ثلاثلا يفو

 ..ويلداب لاجر ىلإ ناملألا دونجلا اهنكي دق يتلا دولا رعاشم لك نإ لوقي «ليمور»
 نم لكو ..ةقئال ريغ رعاشم يهل ..حالسلا يف نيقباسلا انقافر تازب نودتري نيذلا

 نب مغرلا ىلع نكل ..ةنسحلا ةلماعملا يف هقح دقف دق نآلا مهنم ناملألا دونجلا لتاقي
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 .«ليمور» ةرطيسل ةعضاخلا ةقطنملا يف ةفينع لامعأ يأ رجت مل حيرصتلا

 برغلا يف ليمور

 ًالوئسم حبصيل ..ايلاطيإ برغ ىلإ ًاددجم «ليمور» لقن مت طقف نيرهشب اهدعب
 ةعمس لغتسي «رلته» ناك ..ًاعقوتم ءافلحلا وزغ ناك ثيح كانه تاعافدلا نع

 هسامح لكب «ليمور» بكنا ..ودعلا فيوختل ةيرورض تناك يتلا «ليمور»

 نأ لمأي ناك ..هذيفنت هيلعو ًارمأ ىقلت يدنج يأك هلمع ىلع فورعملاو ..دوهشملا

 لمألا كلذ ناكو ..ءافلحلا تاوق وزغل ىدصتلا نم نكمتيو .احجان ًالمع نوكي

 .ديدج نم لمألا هيلإ ديعي هنأكو ادبو ..ناملألا مظعم هب قلعت يذلا

 مهفتي نأ لمأي لازام ناكو ..ًاليحتسم حبصأ رمألا نأ رعشتسي هلخاد ناك نكل

 نكلو ..مالسلل لاجملا حاسفإو ..يحنتلاب ىضري نأو ..هتلاح بقاوع «رلته

 لاجم نم ام نأ مهفو ..هعم لماعتلا نم دبال ًاعقاو «ليمور» ناك ًاّيدنج هتفصب

 «ليمور» ناك ..اهماقأ يتلا تاعافدلا لك نم مغرلا ىلع ..ءافلخحلا وزغ يدافتل

 .بسحف يركسعلا هبجاو هيلع هيلمي |ب موقي

 :قئاسلا لوقي ثيح ..ةرتفلا كلت نع هثيدح يف صاخلا هقئاس تاركذمل دوعنو

 لكب ةهبج ةهبجلا كلت نكت مل ..ةهبجلا ىلإ نينثا وأ موي ةدم هعم بهذأ تنك

 ةحارصب ملكتي ناكو ..ةيلحاسلا تاعفدلا دقفتب موقي ًائاد ناك ..ةملكلا ىنعم

 نكمتن نل ةطاسبب لوقي ناكو ..ًاريبك ًافوسليف نكي مل ..ايناملأ بونج لهأ ةجهلبو

 ةقرف ىلإ اورظنا نولوقيسو ..مهعباصأب سانلا انيلإ ريشيسو ..ءيش يأب مايقلا نم

 ال يتلا ةيعفدملا ةقرف ىلإ اورظناو ..حالس يأ لمحت ال لعفلاب يتلا ..كلت ةاشملا

 .ادحاو اعفدم الإ كلمت

 .اريماكلا مامأ ةوقلاو ةقثلا رهظمب رهظي لازي ال ناك |نيب
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 لحاس دنع ةيلاتلا ةيوجلا داصرألا ةرشن تعيذأ 4 4 ماع وينوي نم سماخلا يفو

 ةتسو ةسمخ نيب حايرلا ةعرس ..رتم ةئام ثالث ىلإ نيتتام نم مويغلا ..يسلطألا

 فورظلا هذه يف ًاليحتسم وزغلل ضرعتلا لامتحا ادب عفترم جوملاو جئاه رحبلاو

 . لجنر يه يف هلزنم ىلإ دوعي يكل ةصرفلا هذه «ليمور» لغتسا ةيوجلا

 رلته دوجو يف مالسإلا

 نيقيلا نم ةجرد ىلإ لصو دق ناك ليمور لخاد عباقلا لمألا كلذ لك مغرب

 ..ماع لكشب برحلل ىرخأ ةدايق ايناملأ يدل تناك ول هنأ ًامامت اًنمؤم هتلعج

 .ضوافتلا باوبأ قرط ىلع لقألا ىلع ءافلحلا لمح ةجرد ىلإ دوهصلا نم تنكمتل

 لمأي ناك هنكل ..ناملألا حلاصل ريخألا رصنلا ةركف ىلع ًاّيلك لدع دق ناكو

 ريغ مالستسالاب اوبلاط ءافلحلا نأ الإ ..تاضوافملا لالخ نم لوبقم مالسب

 ةلوقم ددري «رلته» ناك |نيب ..«رلته» دوجوب مالس ال نأ «ليمور» كردأو طورشملا

 : يهو ريغتت ال ةدحاو

 .«طورشم ريغ مالستساب ًادبأ لبقأ نل ١

 نع لزانتي لقألا ىلع وأ ..ةياهنلا يف «رلته» لقتعي نأ لمأي «ليمور» ناكو

 .رخآ يأر ردقلل ناك نكل ..لوبقم مالس مامأ لاجملا حسفيل مكحلا

 ىتلا ةلاحلا كلتل فيصوت لضفأ وه ةصاخلا هتاركذم يف ليمور هبتك ام يقبو

 :لوقي بتك ثيح اهيلع ناك

 لمحتيو حافسو رذق مكحلا نكل ..مكجلا سسأ نم يرورض ساسأ ةلادعلا»

 .ة ربك ايلف
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 ضفري ليمور

 ىلإ هبذجو «ليمور» نم برقتلا «رلته» ءاقب نوضفارلاو ..نورمأتملا لواحو

 ..ةيبعش تالارنجلا رثكأ هنأ رابتعاب مهفوفص

 يف هلزنم يف هتزاجأ هءاضق لالخو 445١ماع رياربف رهش نم لوألا يفو

 عيضيس ءىش لك نإ نلورتش هل لاقو ..نلورتش نم ةرايز «ليمور» ىقلت لجيمريه
 ملو ..مكحلا اهبكترا يتلا ةعشبلا رزاجملا نع هربخأو ..«رلته» ةحازإ مدع لاح يف

 .كلذ لبق رابخألا كلتب عمس دق «ليمور» نكي

 ةقث نخي مل هنكل «رلته» لايتغال طيطختلا ةيلمع يف طروتلا «ليمور» ضفرو

 كي رمت

 :كلذ نع هتاركذم يف ليمور لوقيو

 ام ..ةطاسب لكب ًاليحتسم ًارمأ ةلودلا سيئر لايتغا ناك ىلعأ دئاق ىلإ ةبسنلاب»

 دقف ..يركسعلا هبيردتو هتيفلخ ببسب كلذ يف ركفي شيجلا ةداق نم دحأ ناك

 .«ةيسايسلا ال ةيركسعلا لئاسملا يف نيفقثمو ًاديج نيبردم اوناك

 ريهشلا لازنإلا موي

 لازي ام ناك نيبو ١9545 ماع وينوي نم سداسلا حابص نم ةعباسلا ةعاسلا يفو

 :يلاتلا اهدافم ..ةئيس ًارابخأ «ليمور» ىقلت لجنر يه يف هلزنم يف

 ةيناطيربلا ةيوجلا تاوقلا ىلوأ ترداغ ..سمألا ةليل رشع ةيداحلا ةعاس ةبارق

 ةيناملآلا تاوقلا عقوم ىلع موجملا أدب ليللا فصتنم دعب ةدحاولا يفو ..اهتاراطم

 .مهطوطخ فلخ نويلظملا لصوو ..نيسلا رهن يلامش
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 نييكيرمألاو نييناطيربلا دونجلا لوأ لزن ًاحابص فصنلاو ةسداسلا ةعاسلا يف

 .ريهشلا لازنإلا موي كلذ ناك ..يدنامرونلا لحاس دنع

 ملاهنأل ..ةيناملألا ةيبرحلا تارئاطلا هسمت مل ريبكلا ىزيلجنإلا لوطسألا يقب |نيب

 ةمزاللا ةيامحلا نيمأت نم ةلتاقملا ءافلحلا تارئاط تنكمتو ..ضرألا نع ًاساسأ علقت

 ..ةمساح ةكرعم نوكتس اهنأ دكؤت ةدوجوملا تايطعملا لك تناك ..لوطسألل

 .ةلاحم ال ناملألا اهرسخيسو

 دق اوناك ءافلحلا نكل ..هتدايق رقم ىلإ داع دق ناك ةعاس ةرشع ةعبرأ دعبو

 .ةيناثلا ةرملل وزغلل ضرعتلا «ليمور» يشخ ..ًاريبك ًامدقت اوزرحأ

 ..ةانقلا ئطاش دنع يطايتحا عقوم ىلإ هدونج «ليمور» لسرأ يلاتلا مويلا يف

 عوبسأ دعب نكل ..بيرق امع يتأيس دعب ثدحي مل يلعفلا لازنإلا نأ هنم ًانظ ..اهوطبو

 .حاجنب مت دق وزغلا نأ عيمجلا نقيأ

 يف ةيناملألا تاوقلل ىلعألا دئاقلا رشور لوفتيرج عم «ليمور» ىقتلا سيراب يفو

 يف برحلا ءاهنإب هعنقي نأ دارأ «رلته» امهيلإ مضني نأ ضرتفملا نم ناكو ..برغلا

 .لاحلا

 ىلع لئاسملا هذه يهنن نأ انيلع هنأ هربخيسو نيموي دعب ررهفلا لباقيس هنأ لاقف

 ىري وهف ةفلتخم رظن ةهجو هيدل «رلته» نإ لاق هتدوع ىدل نكلو يسايسلا ديعصلا

 فيك ًاددجم هيلإ ينبذج دقل يهلإ اي :لاق تاعاس تس دعبو ةيلومشب ةروصلا
 .ملعأ ال ؟هرظن ةهجوب ينعنقي نأ عاطتسا

 عمسي ملو ةريخألا ةرملل رلتهو «ليمور" ىقتلا ويلوي نم نيرشعلاو عباسلا ينو
 .«رلته» لايتغال ةطخ عضو لواحي كاذنآ ربلهوتش ناك مالكلاب ىتح «رلته» هل

18 



 ةروطسألاو .. بلعثلا .. ليمور

 :لوقيف ..ةلحرملا كلت ثادحأ ىلع هتاركذم يف دعب |ميف ريلهوتش قلعيو

 ماظنلا نم صلختلاو لتقلا مئارحجل دح عضول ةديحولا ةليسولا كلت تناك

 كاذنا تبكذرا ىفلا عئاظفلا ملعت تنك ول ..انتماركو اندالب ذاقنإو ..يمارجإلا

 .اهل ًاًدح عضت نأ تلواحل

 ةيلمع نع رويب شرال يف «ليمور» ربخأ ١155 ماع ويلوي نم عساتلا ينو

 صلختتلا ةركف ىلإ «ليمور» بذجل ةريخألا ةلواحملا كلت تناك ..ةعقوتملا لايتغالا

 «ليمور» لسرأ مايأ ةعبرأ دعبو ..اهنم وجرملا حاجنلا ةرملا هذه تققحو «رلته» نم

 :هلوقب اهيف هدشاني ةريخأ ةلاسر «رلتها ىلإ

 ..هتياهن ىلإ لصيس يزاودملا ريغ عارصلا اذه نكل ..لاطبألاك نولتاقي دونجلا»

 نم هنأ رعشأو ..نهارلا عضولا نم ةلبقملا انتاوطخ جئنتسن نأ انيلع هنأ دقتعأ

 در نوكيس فيك فرعيو وهو امامت هفرعي وهف ررهفلا نم ادر «ليمورا عقوتي مل
 .برحلل ًاّدح عضيل ةئيرج ةطخ تقولا سفن يف عضو دق ناك ةيقربلا ىلع هلعف

 نييناطيربلاو نييكيرمألا مامأ لاجملا حسفي نأو ..اسنرف يف ملستسي نأ دارأ

 لوخد نوكيس ..نيلرب يف ؛رلته» ىلع موجه لا لظ يف هنأ لمأي ناكو ..نييسنرفلاو

 .تاعاظفلا لك نم ًايلاخ ءافلحلا

 رلتهل ةياهنلا ةيادب

 نأ هيلع نأ ملعي ناكو ةنهارلا فورظلا لظ يف هعسوب ام لضفأ لعفي نأ دارأ

 مالسلا دقع نم ًالعف نكمت هنأ ولو ..ةمتحم ةثراك هجاو الإو ءافلحلا عم ًامالس دقعي

 .ةيناملألا ىرقلاو نادلبلا تائم ريمدت مت املو نتسرب ةثراك تثدح الل
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 لواحي نأو هتداق ةقث بسكي نأ دارأ ..موي لك ةهبجلا روزي «ليمور» ناك

 ةرملا تناك ..هتايح ىلع كلذ ةروطخ نم مغرلا ىلع هلاجر ذاقنإ نيترم راتخاو

 اهدتع ةيئاثلا ةرملا تناكو ..«رلتغلا رماوآ ايدحتم بحسنا ثيح ..نيملعلا ف لوألا

 .هدونج ةداق عم رمأت

 يرحب لارنج وهو ..شتيب ديس («ليمور» راز ويلوي نم رشع عباسلا يفو

 : «ليمور» هلأسو «رلته» نم نيبرقملا دحأو فورعم

 .؟(رلته» رماوأل ةفلاخم تناك ولو ىتح ..ىرماوأل لاثتمالاب لبقت له -

 : شتيب ديس هباجأ

 هسفن تقولا يف ..ةعسلاو بحرلا ىلع ينم هبلطت ام لك ذفنأسو يدئاق تنأ -

 يف ةياهنلا دهشم عنصتل اهتاراطم نم علقت يناطيربلا وجلا حالس تارئاط تناك

 .ايناملأ

 :لوقيف ثيدحلا اذه ىلع بترت ام لع « شتيب ديس » قلعيو

 يأو ..بكاوملاو ..شيجلا تارايسو ..تابابدلاو تارايسلا ىلع رانلا قلطن انك

 نكي ملف ..مهيلع رانلا قلطن نيذلا صاخشألا فرعذ نكن مل ..انمامأ هدجن فده

 .ةيصخشلا تاقاطبلا لدابتل تقو انيدل

 رانلا قلطأ هنأ «جنيلمر كاج» ىعدي ناكو اندحأ فرع .برحلا ءاهتنا دعب نكل

 .يركسع ىفشتسم ىلإ لقنو ..ةغلاب ةباصإ هباصأف «ليهور» ىلع

 يعم ترضحأو ..هراضحإ ىلع تاعاس سمح وأ عبرأ دعب ىفشتسملا ىلإ تلصو

 ..هسأر ةمجمج يف ًاحضاو ًاعدصت رهظت يتلا ةعشألا ةروص تيأر ..انئابطأ دحأ
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 .حارجلاب ىطغم ههجو ناكو ..ةمروتم هينيع ىدحإ تناك

 عم تملكت ..ةملكب قطني ىل هنكلو ..هيعو نع ًابئاغ نكي ملف ّيإ هسأرب أموأ

 نيتعاس دعبو ..ءابطألا سيئر لإ ةعشألا ةروص تذعأو ..نييسنرفلا ءابطألا

 .ةدايقلا رقم ىلإ تدعو ىفشتسملا ترداغ

 رلته لايتغال ةلشاف ةلواحم

 «ليمور» ةباصإ نم طقف مايأ ةثالث دعب ىأ ١155 ماع ويلوي نم نيرشعلا يفو

 لايتغالا ةلواحم نكلو ..جربلمسار يف رلته ةدايق رقم ىلع ةلبنق نبله توتشت قلطأ

 يناملألا شيجلا ةدايق ةحازإ ..نيحومطلا طابضلا نم ةريغص ةعومجم تلواحو

 . لشفلاب تءاب تالواحملا كلت لك نكل .اهلمكأب

 ..ىحرجلا ةرايزب «رلته» ماق يلاتلا مويلا يف

 ىفشتسملاب هريرس نم هتجوز ىلإ ويلوي نم نيرشعلاو عبارلا يف «ليمور» بتكو

 اذه ناك ينايك عزعز ام رثكأ نإف ..ا تضرعت يتلا ةثداحلا ىلإ ةفاضإلاب لوقي

 .مالسب ىضقنا هنأ هللا ركشن نأ الإ انعسي الو «رلته» ىلع موجهلا

 اهقيرط ذخأت نأ لبق ايصخش رلتهل هلئاسر نوءرقي مهنأ ملعي «ليمور» ناك دقف

 .يبرحلا ديربلا ربع مهيلإ ةلسرملل ىداعلا
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