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 وضعف أحؽاليػ في الؽقت الحاضخ مؼ أسباب شتات آل نافع
اع  الح مــان ك  ــل ة الستذــتتي  جــ  لن الجوــاق  الويــ   الزــ ســ  إن الستأمــل لايا ــا اــ   األ

ذلــػ  ــ  ليــ  فا ــا  ســا ليــ  ااــ   مــؽ الاؾامــل فــي ويالاــ اا  األســ  التــي  ري ــا ا  ــا  عــؽ 
األجــ ا، ك   التــي ف ــا فتحــؾا يــسال إف ألن ــا إلــذ األنــ ل   تــذ إذا ،  الزــا  فــي   ــان 

ا األمـي اسسـيم ي  سـيظأل األنـ ل   رجاـؾا إلـذ الرـح ا  الحبـ رو فحوـــ  ا ا فـــار  نذــــ   
  ــافحؾا  ــأمؾال ؼ  لنودــ ؼ فــي ســبال     وو اــؾا لمامــؼكتــ رأل  مالامـــؼ الشـافـــع ك   جمدــؾا ل

،فاعــاع عــؽ ، ــش ؼ  لع امــ ؼ  لمــؾال ؼ مــؽ لرــؾا ومــػ الرــح ا  الــ  ؽ ،لفــؾا عمــذ ن ــ  
 األمؾال  اتػ األع اض  اساارة عمذ الشدا    األطوال األف ألا  .

 الذــ ن نــافع ف إنوــا ا األنرــاري الخمرجــي التسا تــيفترــ ل ل ــؼ ومــػ الحؾ اــي مــؽ لفشــا  
 بن ي إخؾان ؼ مؽ األنرار  تي ط   ا مش ؼ ومػ الرح ا   اث عمأل آمشي مظسئشي إلـذ 
لن جا اا مي  ة ف ندا السدتاس  ن ف خمؾا ما ؼ صـ اعا مدـتس اع لــ فزــ ـــؼ التوــااــــؼ مـــع 

عملـي جامـأل مي ـ ة ف ندـا  دـتب لؾن ف ـؼ الحوــ   مـا جـا   ـن مـؽ وامـ ؼ  وجشاـ  فغمـؾا فـي 
ااــ اؼ مســؽ  ظ اــؾن لمــ اؼ    دــا  ن عمــذ لاــؾاق ؼ مــؽ الــ  ؽ ل بمــؾا عمــا ؼ   مــ  ا ل ــؼ 
ل    ؼ فتامسؾا الو ند ي  وؾزعؾا في اليظاعـال الادـ  ألي  الح ؾم ـي السختموـي إلـذ لن نـا، ا 

ؾ، ك   ـ  نـال زعسـا  ومـػ  االستييل ك فاستيمأل ومػ الاي، فمعامي ل لئػ مـؽ الجـش  األسـ
اليبامــي السخمرــاؽ مــؽ اسجحــاق  اساانــي عمــذ ل ــ ي الو ندــااؽ  ــي   باــ ا  اــث رفزــؾا 
الدــمؼ ما ــؼ  لفــؾا لن  ؾ اــؾا ما ــؼ ل ــي ماااــ ة لمدــيم إلــذ لن خــ   ل لئــػ ال اصــباؽ مــؽ 

اـ اع مـؽ  استيمأل فمعامي لذناف ؼ    ام ؼ    انأل ال  لي األ لذ ياؾع ي نالـأل  ث ا1فالاي، 
الامســـا   الذـــاؾع  التاـــ     اسعـــ ام إلـــذ لن اســـتؾلذ الـــ ق   مؾســـذ وـــ ا ري عمـــذ ميالاـــ  

ي اء والذـيــؽخ وظــل الـشــاس فـفـقزـى عمـى الذـيؽعـيــة والذـيؽعـيـيؼ وفــغ أسـخ العـمســالح ؼ فا ــا 
 الت جا  التي اوخ ل ع التجـؽيـو  ديالحرار االقترا ـؼ ، ســـؽى سـيــاســـةأمـــؼ وأمــــان مطـسـئـشـيــ

    مان مشاطي ؼ مؽ ل دط مذارألع التشس ي  البش ـي التحت ـي م  اسندان األف ض في مالي
ة وتاــ ض ل ــا مــؽ  بــل  اــض النااقــل ســ  السشا يــال التــي لــؼ وــمل اــ   األك   ــ لػ  اــض 

ال م  فاؽ اشاك ك فحسا اؾ ما  ق عؽ الرح ا ألاؽ  اث وشتذ  قااقل مذت  ة  اساارة   
 ـــاؽ  آخـــ  لش ـــ  األمـــؾال  اتـــػ األعـــ اض ك  لـــؼ وخـــل  ـــ لػ مـــؽ ر،  اـــض الاشاصـــ  
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السشتيســـي  التـــي وشـــا  الحـــؾا،ث السامـــ ي  وثاـــ  الوـــتؽ   عشرـــ ألال  بم ـــي ك فحانـــأل اـــ   
اليبامــي وترــ ر أل ــي إاــارة مــؽ اــ ا اليباــل ك   وتحايــذ اليتــال مــع السدــمساؽ إال فــي  الــي 

  الي رفض الدمؼ  إعين الح   م اؼ. ال فاع عؽ الشو  ل  في
 ـــؼ رز    انـــأل عـــ  ق الشـــاس مـــؽ الشا  ـــي اال ترـــا، ي عمـــذ ل دـــؽ  ـــال   ـــان مرـــ ر

الــ ق    اتســ  عمــذ الحاؾانــال  اسفــل  الايــ   ال ــشؼ متشيمــاؽ ف ــا فــي لرجــا  ومــػ الرــح ا  
 اــث  تــؾف  الســا   الاذــ  فــي الحــ  ، التــي رســسأل لحــل  بامــي ك إذ خرــ  لحــل  بامــي 

 م اعي  آ ار ال  حق ل ا لن و عذ في اا اا.
 ــــي اقاــــ  مشتذــــ ا  الجس ــــع   ــــ     ــــاة ف   انــــأل اسفــــل  الايــــ   ال ــــشؼ  ــــا الق   ــــان الخ

 لحش ــــا فــــي ذلــــػ الــــممؽ واــــ  مــــؽ لر ــــذ  لســــا  ل ــــام         كمتؾامــــاي فــــي عــــ ق الشــــاس ا ن 
 اسندان في ومػ الاي،.

انيدـسأل  كفيـ و ق فاؽ األ اـي  األاـل  اسخـؾان أل    ظ ي صا ان ك  ثا ا ما  شذ  اا،ة ال
إلذ عشاص  متا ،ة ك فتو  ؾا في ومـػ الرـح ا   صـار اشـاك لنرـار يـ  اؾن  س ةومػ األ

 لنرــار ا باــؾن  اــ  لن  ــانؾا  ــ ا  ا ــ ة    ــان ل ــؼ يــ ن  ا ــ  ك فرــار لحــل  دــؼ يــ ن  
فـي الح ؾمـي ك  ب ـ ا فل انيدؼ ال  باؾن  الذ  اؾن إلذ ع ة فاؾل لحل فاأل مش     سثمـن 

انتذ ل ر ح اسسـتييل عـؽ ياـــؾع اليبامــي لـــ ر  اــض الشــــاس   انخـ ف آخـ  ن فـي سـمػ 
الح ؾمي السال ي الو ند ي  التام ؼ الو ندي  ذلػ مسـا  ـان  بـل مـؽ  باـل الحوـ   ال  يبـل  ـن 

 ل   .
 ا  ل ذع للؾان  با  استييل مالي عؽ ف ندا مارس لذنا  السدتاس  ال  ؽ استخمو ؼ مؽ 

 ــــ    التسااــــم الاشرـــــ ي  اس ــــا،ة الجساع ــــي  التج اـــــل  الت جاــــ   التجؾألــــع  الحرـــــار 
 اال ترا،ي ..م  الا    الظؾارق..

ة   مـؽ اشـا سـ  مـؽ عؾامـل مـا  اـــ   األ مؽ اشا   بل الجواق  انأل ا   الو  ي عامي 
م ـاة ل   تحـا مؾن فـي ل زا ع ق عش نا  اض الشاس ال  ؽ ال  رمؾن ك  الـ  ؽ  سشاـؾن ال

ل،اق ا ك   ج  مـؽ  تدـاامؾن فـي لمـؾر الـ  ؽ ك   ــل الحـــ ا  عــــش   ازـ ؼ  سـا  ـل عشـ اؼ 
ا ت ام الامسا  ك  وؾ ا  الحاار  وس ، آخ  ن عمذ ياؾع النااقل فيمأل اابت ؼ  لؼ واـ  ل ـؼ 
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لو ندـ ي ال  صـارل الح ؾمـي الامسان ـي ف ا انتذـ ل  اـض البـ ع  الخ افــ كمسي مدسؾعي ك
 ... الن. ا1فا ممجأ  ل مؽ ل  ن مذ مي  محل الير  عش  الشماع

 ا  لن  ان الامسا   ياؾع اليبامي محل الير  لوض الشماعال   ل السذ يل  اسصيح 
فــاؽ الشـــاس  لرر لن اــ   األســـاا   اــ   الاؾامـــل مجتساــي اـــي التــي ودـــببأل  اــ    فـــي 

خ  م ك  اـث  ـان الذـ1971 ان ذلػ عـام انيظاع السظ   مجي  الج    الجواق ك   
م إلذ لن وسؾل لمامن ط فـي عـاؽ  ل  انـا مـع وـؾف  السـا  ناامؽ اؤال   ي  لمام للؾق األ

ــــ فع آخــــ  ن  ــــ  جؾعــــا  عظذــــا  مــــاع آخــــ  ن ك  ان ــــق  ثا  الاذــــ  لاازــــ ا فســــال خم
ؾ  ال ـا م اج ألؽ  الجئاؽ إلذ ال  ل السجا رة مثل سا ل الاا   فؾلتا الام ا ف فؾر اشـا فاسـ
 ا ك  الش ج   ن جا ألا  الجماق   الس     لاب ا  الدؾ،ان  السسمحي الا ب ي الداؾ، ي.

إلذ الاؾم لؼ ومل ال  يل متتا اـي إلـذ السسمحـي الا ب ـي الدـاؾ، ي ك  ا1فم 1971 مش  عام 
الــ  ؽ اعت فــؾا ف ــ   األســ ة إخــؾة مــؽ الاــ   م ــاج ألؽ  ك الجماق  السسمحــي الس  ب ــي   لاب ــا

الجئاؽ نغ ا لمؾا ع األل ؼ ال ي    ذؾنن في ومػ الرح ا   ا  الجواق مـؽ مـشػ ال ـ     
 فتػ السجاعي  انتذــار األمـ اض  عمـــؼ الح ـؾمــال  ا تياراا ل ؼ  ا  في اؼ عماؼ  مؾار، 
رز  ـؼ ك  التسااــم الاشرــ ي الـ ر  ســارس مــ اؼ ك  مشــع  صـؾل اسمــ ا،ال اسااي ــي ل ــؼ 

ااقــل الرــح ا ألي التــي لــؼ وحــؽ ل دــؽ  ــاال مــؽ اــ   اليبامــي   لاــل ل ذــع  ل اــ اؼ مــؽ الن
صــؾرة  مااممــي وميؾاــا  انــأل عمــذ ل ــ ي الجماقــ ألاؽ  اــث ل اــ ل الس ــاج ألؽ إلا ــا  عمــأل 
وذــحش ؼ فــي يــا شال خاصــي  السايــ ي  وميــي ف ــؼ فــي الرــح ا   ــي زا،  ال مــأ ر  المــا  

اـ  لسـبؾع ل  مـ ة  مامـي مـؽ عـ م السـا  محاص ألؽ مؽ السؾل ال ي ،ااس ؼ فيزذ عمـا ؼ  
قـــ   ال ـــ ا   الســـأ ر  يـــؾا ل جثـــث مخ ســـال  اممـــي مـــؽ ومـــػ التـــي وـــؼ يـــحش ا مـــؽ الجما

ك   انـــــأل الجماقـــــ  ال  لـــــي الؾ اـــــ ة فـــــي الس ـــــ   الا بـــــي الذـــــن يي را مت اكســـــي  مت ام ـــــي 
 ال الستؾاطئي مع   ؾمال مالي م  الا    الظؾارق ك   انأل ياا  ز ر في  ل االوواق

 بـ ل مؾ ـ  الجماقــ  فـي الت اــ  إلـذ األ دــؽ  التـي وسـأل فــاؽ مـالي  الثــؾار األز ا، ـاؽ ك لــؼ
 ماار ـــي األز ا، ـــاؽ وما ـــ  الشذـــاف المابـــي فـــي السشظيـــي إال  اـــ   لرـــالل الاـــ    الظـــؾارق 

 في وجـــــا   زـــــات ؼ فـــــي مـــــالي ماســـــ  اليـــــ افي السذـــــ لسؾا ـــــ  الـــــ ق   المابـــــي فـــــي  اشـــــن
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   السؾفق  السد ، فخامـي الـ ق   السجااـ   السشامـلد عبـ الامألم  الش ج ك با  وؾلي ال ق
لجـــم  م ــؼ مـــؽ الذــا  الجماقـــ ي  ك الحيؾقكفؾووم يــي نرــ     كف ـــؾ الــ ي لعـــا، االعتاــار

مــؽ لرمــ ؼ  مشحــن لســاليك فــي الجشــؾ  الجماقــ يك  االــ ي ا تظــع االســتاسار الو ندــي جــم 
ؾ  ك لن  ا ق ألال الوزل فزـم ؼك اث    ي  سثمن لن   ، الحق  االعتاار ألال الجش

كان فخامتن عمذ رلس  تاق  الا    الظؾارق الستظؾعاؽ لمج ا، السي س لتح أل  الجماقـ  
مؽ االستاسار الو ندي مؽ مشاطق متو  ي جشؾ  الجماق  اي الاؾم مسؽ ، لي مالي مثل 

ك ودـجال لك  ان  ذـ ق فشودـنكعمذ جسـع التب عا وؾ،نيد  مشاطق وسا تؾ    ال  اا   
الستظـــــــــؾعاؽ  وــــــــــ رألب ؼك  إرســــــــــال ؼ لدـــــــــا ال الج ــــــــــا،ك اروؾل لرض الجماقــــــــــ  فــــــــــ ما  
يـــ  اق ؼك ا تؾل لجدـــا،اؼ الظاا ةكفس ســـا  ـــ مأل ل ـــؼ   ؾمـــال الجماقـــ  الستااقاـــيك  ؾن 

 استحيا ا ي ع اك ال هاي  ال مشحيك  لؽ  وي  حي ؼ.
أل فيدــأل اــي األخــ ر   انــأل الش جــ   ــ  ل دــشأل فــي اســتناال ؼ لحش ــا ســ عان مــا و اجاــ

   لػ فامأل ن جا ألا  نت جي ل    السأساة األل سي وسم ـأل األسـ   الاـاقيل  و ـ مأل البش ـي 
 اسجتساع ي  ان ارل الظايال ك فتياع  السدمسؾن  نذط الشرارر  اث ،خمأل 

الحشاق  في الدااق فاشسا وشح   اض الا    السدمساؽ فارو   اض الااقداؽ عؽ اسسـيم 
 ن  نذـــأ  اـــض األطوـــال عمـــذ الشرـــ ان ي  اـــث انتذـــم ؼ الرـــما  األ ســـ   وشرـــ  آخـــ  

مــؾا عــؽ ا  ــا   الح مــان  الو ندــي   جــ  ا مــؽ السشرــ ال  شــان األم ــال  عظو ــؽ  عاؾ و
 ال يك  الوي   السجاعي ك  لاق سأل ل ؼ السـ ارس التشرـا ألن  صـارل ومـػ الرـح ا   أل ل 

التــــي فشؾاــــا  السدتذــــا ال التــــي ل امؾاــــا  مــــ ة فــــي التــــارألن ميــــ ا لمحشــــاق  نغــــ ا لمســــ ارس
 الساؾنال ال  اق ي التذ   مؾاا    لػ السال ي ك مسا جال عـ ،ا  باـ ا مـؽ ل لئـػ الااقدـاؽ 
 شزسؾن إلا ؼ إال لنن  ياأل اشاك لسـ  و ـ   فـي الرـح ا  موزـمي السـؾل وحـأل خ ام ـا 

  ا1فج ا،اا.مؽ التاامل مع الشرـــــــارر ل االنتيال مؽ م ا ع صاااا آ ار ل
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 معاناة ىحه األسخة قجيسا وحجيثامؼ 

واـاني  ـ  سا  ال زالـأل   لس ة آل نافع مـش ؼ عامك امي األنرار  ذ لمع  ل ما سبق فإن  ب
 وااني مؽ ع ة لمؾر لاس ا د 

اسمظ ا،  األي ة التي نالت ؼ في ع    مألـ  فـؽ ماا ألـي عشـ ما رفـض  اـض األنرـار  -1
  ماا ألـي فـؽ لفـذ سـا ان رمـي   عش سـا ق عم ـن الحدـؽ فـؽ عمـيف اتن لسخالوت ا لسا اوو

ك اســتس ل فــي جس ــع لج ــال ؼ  لســ اؼ شــ ما وشــازل لــن األ ل عــؽ الخيفــي ع رمــي   عشــن
مرــ ا ا لحــ  ث السرــظوذ صــمذ   عم ــن  آلــن  ســمؼ ل ســا عــ ا ع ــ  الخموــا  ال ايــ  ؽ 

 ؽ . الخم وي األمؾي عس  فؽ عب  الامألم رمي عش ؼ لجساا
 ع م االستي ار مش  سيؾف األن ل    تذ ا ن . -1
 انيظاع ؼ عؽ  ن ي إخؾان ؼ الا    اث   مؾا مؽ ييافت ؼ ل   ا، ا. -3
ال  بــــي فــــي جس ــــع الــــاي، لاــــ م اسعتــــ اق ف ــــؼ  أاــــل  ــــي، لصــــمااؽ  خرؾصــــا فــــي  -4

 ماليك إنسا  زاؾق م اج ألؽ ل  اماة م ترباؽا.
 ف األي ة ا .  سؾ  الحظ ل   مي التؾفاق اهللالسشدي ع اذا   ث ة الوي   -5
 ك  لاب ــاكالتذــتأل فــي لنحــا  الــاي، الا ب ــي ك فساغس ــؼ فــي السسمحــي الا ب ــي الدــاؾ، ي -6

 ك اسف ألن ي.ال  ل الا ب ي  ا ي  لف ا، متؾزعؾن فاؽك  مالي الجماق   الس    
  ا لجشد ؼ التو  ي الاشر ألي التي وسارس ا   ؾمي مالي  اا اا م اؼ نغ -7

  لصم ؼ الا بي الا ألق.
إلــذ الجمألــ ة الا ب ــي  اــ  ن  نتســاق ؼلن ــؼ  أصــم ؼ الا ألــق  جشدــ ؼ  ييــافت ؼ الا ب ــي  ا -8

إلـــذ جس ؾرألـــي مـــالي جام ـــؼ  س اســـ اسف ألن ـــي  ك انتســـا   ازـــ ؼ ا بـــا   تـــذ فـــي الـــ  ل ا
 ا با   تذ في ال  ل الا ب ي فحانؾا  سا  ال ياع اؼ د 

 كتاق ي ج با  وا ي الدؾاقسا  مت ؼ ألخت افحل  ي،    ر  
   ؾلــــــن د 
 ورارعـن الس ـانـي   الذـيـا     في  ل الاي، ل ؼ ا أل   
   ؾلــــــــــن د 
 وخـاوم ــا اـ ي  ومحــؼ وياوــل فحانؾا  ذاة في اليظ ع ا ألاي  
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ؽ دمحم فؽ  ظ  فؽ دمحم لفشا  دمحم ل س  فدمحم السؾلؾ، لفؾنبال األنراري مؽ    ال ال  تؾرد
 ادلال لابؾ فؽ نافعك  ألا فؾن   ف

 نرار مؽ آل نافعألسيما عمذ ا

 ل ا  سؾ في  ل  و   ساد 

 فأنتؼ ا اة الخا    ما   ام ا

  ؾام في  ل م   أل  ؼ وم،اي ا

 رفاتؼ لؾا  الامؼ مش  فم ان

  جاا وسؾ  و ا  ي ألي  ث  

 فشمتؼ جؾار السرظوذ  اؽ جا كؼ

 ار لفشا   ا  نرأل سساكسؾ ا
 
ـــالساشذ الدـــم ؼ  السو ـــؾم األصـــمي  -9 نـــتم عســـا ســـبق د عـــ م  جـــؾ،  طـــؽ خـــاا ف ـــؼ  

ك اـــ  فرـــل مشظيـــت ؼ عـــؽ عسي ـــا االســـت او جي  الج  افـــي  التـــارألخي  الثيـــافيك اؾ لمؾطؽ
 ــي، الس ــ   الا بــي ك ا تظــاع مشظيت ؼك مــس ا لجس ؾرألــي مــالي  اــ  ســا    ف  ــؾك مــع 

اــــؾ  كالجمأل ة الا ب ـــيك مـــؾطش ؼ األصـــمي مـــع  ـــؾن ك   ـــي  الج  ال ـــياناـــ ام الـــ  ا ط الثيال
مسا جام ؼ  اـؾ، ن إلـذ السسمحـي الا ب ـي الدـاؾ، ي مشـ    ـأل ما ـ     بـل  كالس  شي السشؾرة

اسمــام عبــ  الامألــم ر ســن   ك  مشــ  ذلــػ الؾ ــأل انــ مجؾا مــع  ا1فالجوــاق مشــ  ع ــ  السمــػ 
اــش ؼ ك  مــؽ لرا، لن  اــ ق اــ   الحن يــي فمااحــث إخــؾان ؼ الدــاؾ، اؽ ، ن لن  وــ ق ل ــ  ف

عؽ ل ـ  األنرـار   ـ   فـاؽ إخؾانـن الدـاؾ، اؽ فإنـن لـؽ  دـتظ ع لن  ساـم فاش سـا إال مـؽ 
 ال   جــ  ن فــي عساــق إ ســان ؼ  أصــم ؼ  خــيل األ راق ال ســس ي فيــطك  ذلــػ لن األنرــار

اؾر عـام فـا ؼ  لـ   خاصـا  ا ا الذـ انتسا  لصم ا  ن ن ا إلذ السسمحي الا ب ي الداؾ، ي ك
 اـ ا الذـاؾر   السؾجؾ، ؽ مش ؼ في الداؾ، يوفل وج    تذ في ل ساط ؼ خار  الداؾ، يك

ااــــ     كمش اذــــا   مــــ اؾالاـــؾ نوــــ  يــــاؾر الســـؾاطشاؽ الدــــاؾ، اؽ إذ إن ل ــــ اؼ  دـــت  ق 
مرــ ق عشــ ما   تذــ  مــؽ خــيل اس امــي ل  الجــؾاز لن اــ ا الدــاؾ،ي الــ ي  ــ ا  لمامــن 
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ؾنا ال  حســل الجشدــ ي الدــاؾ، ي مســا  جاــل  ازــ ؼ  ذــا   ــالح    ليــ  مــا يــ ي  مزــس
   ؾن ا ا الح   عمذ األنراري ال ي  ا  ا ا البم  لصي لن  سا  ال ياع اؼ د

 بأن الفخوع في األصؽل ليا محــل  فعادوا إلى األصل القجيػ لعمسيػ 
 تسلوضعشا عرا التخحال فاألم ال  فيا نحؼ في أرض الجديخة أمشا 

 وأنا بشي األنرار أولى بقؽمشـــا            وأن بشي عبج العديدىػ األمــــــــل
 ا ا ما  ؤ    ساا،ة األستاذ عب  ال  سؽ فـؽ دمحم األنرـاري الحاوـ  الدـاؾ،ي الحباـ  فـي 

 اـــ  لن فــا ؽ لســـاا  خـــ     ا1فميــال لـــن  اشــؾان د لفشـــا  األنرــار  مذـــ  ع خـــا،م الحــ ماؽ
صــمذ   عم ــن  ســمؼ مــؽ الس  شــي السشــؾرة يــؼ عيــ   ــاقي د ف..  م ســا لنرــار رســؾل   

  ؽ مؽ لم  فإني  ح ؼ ي ق اسنتدا  إلا ؼ لع ق عش ؼ خرـمي  لـؼ وخظـي ل  ـاع مـش ؼ ك 
 اي فا ؼ إجساع ال ي  ذ ل ن ك سؾا  لكـانؾا مـؽ لفشـا  الخمـ م الا بـي ل  اـ   إف ألن ـا ل  

ؤاـــؼ السظمـــق لمسسمحـــي الا ب ـــي الدـــاؾ، ي  اعتاـــار الس ـــ   الا بـــيك ل  ااـــ اؼ..  اـــيد  ال
يـ  ل  ــؾارعا  يلمـ اؼ..  مــــــؽ طـــ ألـــ  مــا  ـتـــرل فـ ــ ا لنشـــ  ا،و ـا  سـا لــؾ  ـانؾا اــؼ ل لـي

الجشد يا  مؾاطؽ مؽ ، لـي ع ب ـي يـن يي ك    ـان األنرـاري  ؽ لنراري ف اا ساؾ،رفـاـ
 ــن عش ــا لفشاؤاــا في ــظ محــا ر  ذلــػ   ــ افع ل ــن عــؽ مؾا ــ   ــا،ة السسمحــي  سثــل مــا  ــ افع

ـا لــن عمــذ لنــن ف لي األنرــاريا لــ   ســاؾ،ي الجشدــ ي.. فســا  ــان مــؽ األنرــاري إال   مشب ع
لن لجا ـن  يؾلـن د ف  مـا عمـي لن ال لكـؾن سـاؾ، اع عشـ ك  فـي األ راق ال سـس ي  لنـا  ــ لػ 

 عيا ة  ماتي اع عش    ا اا .
ؾجم لدا ة األنرـار  ـ  سا   ـ  ثا  حدـؽ فشـا لن نيـ   في ن ا ي ا ا الا ض التارألخي الس

عمــذ  رــا ة ماب ــ ة  مؾ  ــي و وــ  ي لشــا اــ   الدــا ة  رــؾرة ل،ف ــي سمدــمي ليــ    اــا  لكثــ  
وأيا ا ك إن اليارر  الح ألؼ س ي ظ لن الذاع   ا  خ    األنرار مؽ الس  شي إلذ ا فاق 

ســتي ل فــي ، وـــــارألن ال ـــالب ي التــي اذ ســ  ج ــا،ا فــي ســبال المــــن  إعــي  لحمستــن ا ترــ  عمــ
 الـ  ؽ ك نرـ  الخـمر  األن ل    انؾا آخ  ممؾك الظؾاق  فا ا  اـؼ فشـؾ األ سـ  مـؽ فشـي

نم ـــؾا  اـــ  ســـيؾف األنـــ ل  إلـــذ الس ـــ   الا بـــي  يـــسال إف ألن ـــا ك  اـــ ا الدـــ ، التـــارألخي 
 الدــب  فــي ل ــؤال  نمحغــن  امــحا فــي  ــل اليرــاق  التــي ذ  و ــا فــي آخــ  اــ ا الحتــا  ك 

ل ـا  ا  التـي وميـذ وارألخ ـا  سـا و ا متـؾاوذلػ  امل  اث إن الذـاع  مـؽ سـيلي اـ   الوئـي 
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عــؽ جــ  ..  ل ــ ا   اــ  مرــ را  م جاــا لتــارألخ ؼ  نشيمــن فــ  رنا إلــذ األج ــال اليا،مــي  ســا 
 ومياشا   إل  ؼ اليرا ة نختؼ ف ا ا ا الد ، التارألخي  اي  اشؾان د

 ا الحام األنرار فاؽ السامي   ف 
 

 واستخبخ الكتب عؼ أمجاد ماضيشا سل جانب الخيف عؼ أخبار ليمتشا
 كانؽا لجعؽتو في األرض تسكيشــــا تخبخك سيخة خيخ الخمق عؼ  نفـخ

 ااألشجاء السحــا ميشـــ وكيف كشا اسل حجيبية عؼ سخ بيعتشــــو 
 ا؟ــيكؼ سيسشا خيخ  الشبييشـــألػ  وسل جعخانة عؼ سيػ عربتـشــــا
 ـارض مكة ال تشدــى لياليشـــفأ فإن تشاسى بشؽ اإلسالم مؽقفشـــــــا

 
 اذكخى أحاديث  السفـــجيشـــتعيج  وإن مخرت عمى بجر ستدسعيـــا

 لؽ خزت بحخا فخؽض البحخيغخيشا وسؽف يأتي صجى سعج وقؽلتـــو
 

 إنا لسؼ معذخ عشج الؽغى صبـــــخ
 

 ـاـالمقا صجق زرق عؽاليشـــ عشج
 ـاعيشا وال تخذى  السعاديشــــوقخ  فدخ بشا يا رسؽل هللا وارم بشـــــا

 ابيجخة السرطفى شــؽق السحبيشــ وسل قباء عؼ األنرار إذ سسعــؽا
 شاالبدــــاتيـوالحختيؼ وسل عشا  سل العقيق وسمعا ثػ سل أحــــــجا

 امــاضيشـــ لسئاثخ عؼ أمجادعؼ ا سل كل ذرة رمل في مجيشتشــــــــا
 ـاالشرخ ال تشدى أياديشــفطيبة  فإن تشاسى بشؽ اإلسالم نرختشــــــا

 
 ا؟يفة مؼ كشا ومؼ فيشـــــــوسل حش وإن مخرت بشجج سل يسامتيــــــــا

 ـا؟كان ساقاه تحت الخمل عخجؽنـــو  مؼ كان يحسل ذاك اليؽم رايتشــــــا
 ـاأمشع حرؼ كان  تسخيشـــــ ففتح مؼ قال: ألقؽا عمى األسؽار بازكػ؟
 ا؟ـــأالاخمرؽنا تخوا ُغخًّا ميا ميشـــ مؼ قال حيؼ رأى بالسدمسيؼ وىى  

 ا؟تؽافؽا بباب الحرؼ يعجونــــ حتى ـةتكؼ ليػ إذ ذاك ناىيــــ فمػ
 ا يذاركيػ في الفتح راجؽنـــــكي ال وأغمقؽا بابو مؼ بعج ما دخمــــــؽا

 ايسامة ال تشدى تداميشـــــأرض ال صــؽلتشـــا فإن تشاسى بشؽ اإلسالم
 

 ـاؼ آل نرخ وممغ كان ميسؽنــــع وسل إذا شئت في أرجاء أنجلـــذ
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 ـاناطة ال شغ  تبكيشــــــوإّن غخ  ا ّن عالسيػ ال شغ يعخفشــــــفإ
 اآل نرخ نجؽم الجىخ تحديشـــــ مؼ تبكي مجالذ عمػ كان يحزخىـا

 ـاـجيشـــبا لذعخ والشثخ أفحاذ السجيـ عســــــــخىـاتبكي ليالي فؼ كان ي
 اارة إتقانا وتدييشـــــــفخخ الحز تبكي روائع نقر كان أبجعيــــــا

 ايشيا تبكي الخياحيشـــــتبكي بدات تبكي شؽاطىء أنيار جخيؼ بيـــا
 احسخاءنا في الغخب تطخيشـــــفإن  فإن تشاسى بشؽ اإلسالم سيختشـــــا 

 
 ـا؟ج وأيؼ السدتشيخونـــــمجج تمي سل بتسبكتؽ مؼ القيت أيؼ ثؽى و 

 ـا؟أرض أنجلذ حتى تالقيشــــ مؼ وأيؼ صار بشؽ نرخ وقج ندحؽا 
 أصل العخوبة واإلسالم مزسؽنـــا فإن لقيت بشي نرخ لقيت بيــــــػ 
 اوجابخا ومعاذا وســـط ناديشـــ لقيت سعجا  وقيدا وابؼ خيثســــــــة

 فأرض تسبكتؽ ال تشدى مغانيشـــــا إن تشاسى بشؽ اإلسالم سيختشـــــاف
 إلى الخياض وسل عشا السؽاليشـــــا وعج إلى أّمشا أرض الجديخة عـج 

سِل السداجج عّشا مؼ يؤّم بيـــــا؟  ا؟ّشفيا ذكخا  وتبييشــــــومؼ يذ َ 
سِل السشابخ عشا فيي تعخفشـــــــا  ـامدـــشؽنــنفّرل الحق قخآنا و  َ 

سِل السئــآذن عّشا كيف يرعجىا  ) هللا أكبخ ( تخديجا وتمحيشــــــــا؟ َ 
سِل السخبيؼ وسط الجامعات ىشا  عؼ فتية مؼ بشي نرخ مججيشـــــا َ 

يشــــــلعسخ  وسل طخيق حجازكػ نديخ بيـــا   ا؟ة أو لحج أو تسذِّ
 ا؟جنييا فتــجنيشـــــسجيشة نُ نحؽ ال وسل بالد قريػ كػ نسُّخ بيـــــــا

 بيؼ السذاعخ تخويحا وتؽطيشــــــا إّنا لسؼ معذخ تكؽن راحتيـــــــػ 
 فعيذشا مؼ جشى غخس بأيجيشــــــا إن عاش وغج دعي مؼ تدّؽلــــو

 إن الجديخة ال تشدى ترافيشـــــــا فإن تشاسى بشؽ اإلسالم سيختشــــا 
 لكبيخ غياث السدـــتغيثيشــــــاابؼ ا وسل بتؽضح ذاك الذيػ والجنــا
 وال ُيش بِّيــغ مثل  السدــتزيئيشـــــا ىؽ الخبيخ بشا وىؽ الكفيل لشـــــا 

 اا عدانا نكافي مؼ يؽاسيشـــــــفس أضاء شسعتو في ليل كخبتشـــــــا
 فالؽالج الذيػ ال يشدى ُمعانيشــــــــا فإن تشاسى بشؽ اإلسالم محشتشــــا 

 
 اـشت طيبــة لألبشا  تحـشيشـــإن كـ ة الشرخ قج جئشا فحييشــــاياطيب

 ا؟الجفــان ثســال السدتسيحيشـــ أىل أتحكخيؼ بشيغ آل ساعـــــــــجة
 أما رأيت خرال  الخـدرجـييشـــــا؟ أما رأيت عمى وجيي مالمحيػ
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 ا؟فيـؼ عمـى بـــّؽ اّلمريقيشـــوتعط أتخفزيؼ بشيغ مؼ سعجت بيــػ 
 ارءومــا ونـــار اليجخ تكؽيشـ قمبا أرى طؽائف شتى قج فتحت ليػ
 ـاكشــــاك إال  مدتجيبيشـــــكشا تخ  فسا قميشاك إذ ُقْجنا الفتـــؽح  وال

             ***                  ***               ***     
 ايشـــــم طيبة دوما  لؽ تجاز لأل و خام وىــــحا العذــق أعمشــإن الغ
 ابي لطيبة مع حبي ألىمــيشـــح ـوؤاد دوامــــا قج تقاسســـإن الف

 ـاحب لميمى وال حب لشدخيشـــ ومكان لقمبي كي يحــــــل بــ فال
 وأصجق الحب ما قج ظل مكشؽنـــا والحب في القمب طبع ما ترشعـــو

 ـــاإال عمى أحسق قج عاش مغبؽنــ وب الترشع ال تخفى نيايتـــــح
 ـاكخ الحبيب سالم لمسحبيشــــــذ أوقفت شعخي عمـــــى حبي أردده 
 ا نا فيو غشاىا مغشيشـــــــأشعار  حب السجيشة يدخي في مذاعخنـــا

 ا؟اورا سيجي خيخ الشبييشــــــمج يا ليت شعخي ىل أحعى بيا سكشا
 ا؟ـــل يحقق فيج لي أمانيشـــوى وىل يخد والة األمخ غخبتشــــــــا؟

 ـاؽق سقيشاه ميخاثا وغحيشــــش ـاأبعجتشا عشيا فعاد بشـــــــرباه 
 ـاووفق الفيج أن يخد دانيشـــ ادخ إلى طيبة رباه عؽدتشــــــي
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