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الحرب، هذه يف نشبت التي املعارك أشهر تتضمن قصائد وهو
ونتائجها. وفظائعها رزاياها يف مقدمة مع





مقدمة

من رساجيفو يف الرَّصاص «برنسيب» اسمه رسبي تلميذ أطلق ١٩١٤ سنة يونيو ٢٨ يف
هذه وكانْت فقتََلهما، وزوجته النمسا عهد ويلِّ فردينند فرنز األرشيدوق عىل البوسنة والية
وشبَّت فانفجر، العالم بارود مخزن يف أُْلِقيْت كبرية ناٍر بجذوة يشء أشبَه الفظيعة الجناية
وروسيا جانب من والنمسا أملانيا عىل فطمَّ الجارف سيلُها وطما الكربى، الحرب هذه
تناوَل ثمَّ آَخر. جانٍب من األسود والجبل والرسب والبلجيك وفرنسا العظمى وبريطانيا
األمريكية املتحدة والواليات ورومانيا والربتغال وإيطاليا اليابان ِت فانضمَّ األخرى الدوَل
إىل وبلغاريا تركيا وانحازْت الحلفاء، إىل وغريها1 واليونان والحجاز والربازيل والصني
يف البحار وجزائر وأفريقيا آسيا من كبري وجانب أوروبا معظم وأصبح والنمسا، أملانيا
البلدان عىل وتمدُّ املال، من املاليني ألوف وعرشات الرِّجال، من املاليني تْلتَهم ناٍر من مارٍج
ُغَصص األحياءَ ع وتُجرِّ والبوار. الهالك موارَد السكان وتُوِرد والدمار، الخراب مطمار
بشدائَد كلَّه العالَم وتَْكتَِنف والشقاء، البؤس كئوس أمرَّ وتُذيقهم واليُتْم، ل مُّ والرتَّ الثُّْكل

والسماء. األرض هولها شدة من وترتعد الحديد، وتُذيب الوليد، تُشيب
فواظبُت واالهتمام، العناية من استطعتُه ما إليها وجهُت قد ُشبوبها يوم منذ وكنُت
الصحف وبعض العربية الجرائد أكثر يف أخبارها ح وتصفُّ الربقيَّة، أنبائها ُمطاَلعة عىل
نشوبَها، سبقْت التي الرسمية املفاوضات يف عنها جاء ما كلَّ وراجعُت اإلنكليزية،

ونيكارغوى وليبرييا وهندوراس وغواتيماال كوبا وحليفاتها أملانيا عىل الحرب شهرِت التي الحكومات من 1

وأرغواي. وبريو وإكوادور بوليفيا فهي السياسية العالقات قْطع عىل اقترصْت التي ا أمَّ وسيام، وبناما
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التي اليد عن ق املدقَّ البحَث وتحرَّيُْت وقوعها، إىل أفَضْت التي األسباب جميع واستْقَريُْت
رزاياها. بطوفان الدنيا وأغرقِت َلظاها، وأَْحضأَْت رحاها، أدارْت

اتِّساع يف ل التأمُّ عن أفُرت لم معاركها، تفاصيل عىل ووقويف ألنبائها، مطالعتي أثناء ويف
والتفكري أشكالها، وتغريُّ أطوارها، وتقلُّب وأسلحتها، ُعَددها ع وتنوُّ وميادينها، ساحاتها
العاَلم عىل ستجلبه ما ر وتصوُّ الكثرية، والضحايا الكبرية النفقات من يوم كلَّ اقتضتْه فيما

وامِلَحن. الَويْالت من
يف منها رسخ ما أهم وكان أُوارها، خمود يوم إىل نارها وقود منذ دأبي ذلك يََزْل ولم

أمور: ثالثة نفيس يف وأثَّر ذهني
واتِّساع املتحاربني كثرة ها أهمُّ كثرية، بأشياء الحروب من سبََقها ا عمَّ امتيازها األول: األمر
عدُدها يَِقلَّ لم ِغماَرها خاضْت التي الجيوش فإنَّ واألسلحة؛ املعارك ع وتنوُّ امليادين،
أوروبا من مختِلفة جهاٍت يف ساحاتُها تعدَّدْت وقد يزْد، لم إن مليونًا،2 خمسني عن
مواقع إىل تْه تعدَّ بل الربِّ، يف منها نشب فيما معارُكها تنحرص ولم وأفريقيا، وآسيا
وغارات ، الجوِّ أعايل يف الطيارات أرساب ومكافحات البحار، عرض يف الكربى األساطيل
املاء، وتحت املاء وعىل والهواء األرض يف ثارْت إنها أي اللَُّجج؛ أعماق يف الغواصات
البرشي العقل واخرتَعه العلم استنبََطه ما كلُّ واألسلحة الُعدد من فيها واستُخدم
التي اشة الرشَّ الرسيعة كاملدافع والتخريب، التدمري وتعميم واإلزهاق الفتْك يف للتعجيل
ما كثريًا التي الضخمة واملدافع للسنابل، املناجل حْصَد الجحافل صفوف تحصد كانْت
السوائل إليها أِضْف املعاقل، وأمتن الحصون وتقوِّضأمنع الجبال تدكُّ مقذوفاتها كانْت
والدبَّابات أنواعها، اختالف عىل واأللغام ة، السامَّ واألرواح الخانقة، والغازات امُلْحِرقة،
التي الخناِدَق تنَس وال األرواح. اجتياح وآالت النفوس قتْل ُعدد من وغريها (التانكس)
ذرائع من اخرتاعه العقل استطاع ما أقوى وأُوِدعْت امليادين أكثر يف وأُنشئْت احتُفرْت

الخنادق. حرب يْت ُسمِّ ولذلك التحصني؛ ووسائط الدفاع
جمعيات وأعضاء والجراحيون، األطباء بذََلها التي الفائقة العناية به امتازْت ومما
ووقايتهم وجرحاهم، مرضاهم وُمعاَلجة الجيوش صحة عىل للُمحاَفظة األحمر، الصليب

بلغ الحرب هذه يف اشرتكْت التي الدول جميع من املجنَّدين مجموع أنَّ األخرية اإلحصاءات بعض يف 2

مليونًا. ثالثني واملشوَّهني والجرحى ماليني، عرشة والقتىل مليونًا، ستِّني
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مقدمة

من أشدَّ بهم وتفتك املتحاِربني، بني املاضية الحروب يف تنترش كانْت التي األوبئة من
يف واإلرساع واالسترشاف، املنابأة وسائل إتقان وشدة واملدافع، والبندقيات السيوف فتْك
الجسور، وإنشاء األرض، وتمهيد األشجار، وقطع والتموين، والتسليح والنقل التعبئة
من ذلك وغري الشائكة، األسالك ونصب والتلفون، التلغراف وخطوط الحديد، ِسَكك ومدِّ
وكان النار. خطوط وراء امليادين جميع يف ال الُعمَّ ِفَرق بها قامْت التي ة الشاقَّ األعمال
والبلقان وسورية وفلسطني سيناء معارك يف منها نصيب أكرب املرصيني العمال لِفَرق

امليادين. من وغريها وفرنسا
— الحظ لسوء — شاع التي الشنيعة، واملعاِيب الفظيعة املعاِير تلك الثاني: واألمر
الحصينة، غري املدن عىل الغارات لتشنَّ الطيارات كإرسال الحرب، هذه يف ارتكابُها
وال إثٍم بال منهم كثريين بحياة وتُودي واألوالد، والشيوخ النساء عىل قناِبَلها وتُْلِقي
وإغراق والجرحى، املرىض الحاِملة االستشفاء سفن لنْسف الغوَّاصات وإطالق َحرج.3
بما األرسى4 ومعاملة املحاربني، غري من واملسافرين بالركاب ة الغاصَّ التجارية البواِخر
إهانتهم يف واإلرساف األعمال، بأشقِّ القيام وتكليفهم والقساوة، العنف من عليه َمِزيد ال
األمراض تفيشِّ عىل أعان ا ممَّ ذلك؛ وغري والربد، والُعْري للجوع وتعريضهم وتعذيبهم

منهم. الَوَفيات وكثرة بينهم الَوِبيلة
الضحايا من نفسها الحرب عن نتج ما إىل أُِضيفْت وأشباهها املعرَّات هذه فإنَّ
استفظاع شدة فأوجبْت والدمار، الخراب آثار من األرض يف تركتْه وما املتحاربني، بني
والتفاني والبسالة البأس آيات من أبطالها أتاه بما اإلعجاب عن وشَغَلتْهم لها، الناس
باملروءة فيها اشتُِهروا الذين ذكر تُنسيهم وكادْت ِذمارها، عن والذَّْود األوطان حب يف
مرىضاألرسى ومداواة املحاربني، وتأمنيغري كان، أيٍّا باإلنسان والرفق والعطفوالحنان
التي الحرب يف حتى اإلنسانية به د تتمجَّ ما كلِّ وعمل ائهم، بأصحَّ والعناية وجرحاهم،

يشء. يف اإلنسانية من ليسْت

جوِّها يف حلَّقْت حني ،١٩١٦ سنة نوفمرب ١٣ يوم القاهرة يف امُلْخِزيات هذه أثَر بعيوننا شاهْدنا ولقد 3

.٢٤ وجرحْت ٢١ منهم فقتلْت قنابل، ِعدة سكَّانها عىل وأْلَقْت أملانية، طيَّارة
جمعية مندوبي تقرير ويف أسري، مليون أي نصفهم، مات ُرويس أسرٍي مليونا والنمسا أملانيا يف كان 4

معاملة. رشَّ ُعوِملوا أنهم األرسى أولئك عن الدولية األحمر الصليب
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مقدارها، وصف يصعب التي املصائب من جنَتْه ما كلِّ مع الحرب هذه أنَّ الثالث: واألمر
النتائج أفضل ع بتوقُّ اآلن منذ تؤِذن ظواهر من تخُل لم هولها؛ ر تصوُّ يتعذَّر قد بل

النَِّقم. رشِّ طيِّ ِمن النَِّعم خري بنَْرش وتُبرشِّ واألمم، الشعوب لجميع املنافع وأكرب
العباد، رقاب عن االستعباد أنيار وخلع االستبداد عروش ثَلِّ عن انجَلْت رأَيْناها فقد
وأسفرْت النيابية، الحكومات نطاق وتوسيع الفردية، بالسلطة االستئثار رصوح وهدم
جمهورية رئيس ولسن الدكتور نرباِسه ورافع أساِسه لواِضع األمم جمعية مرشوع عن

األمريكية. املتحدة الواليات
وقطع العمران، وصالح اإلنسان لخري ُوِضع مرشوع أعظم ًة الناسكافَّ بإجماع فهو
والعمل قواعده، الجريعىل وعمَّ النجاح، من ه يستحقُّ ما له ُقدِّر وإذا والعدواِن. الرشِّ دابر
العسكرية الرُّوح أنفاس وأْخمد والتدويخ، الفتح سياسة عىل قىض مبادئه؛ بموجب
رشور العالم ووقى الغارات، وشنِّ الغزوات إىل الطموح شأفة واستأصل األرض، من
وأنال عملهم، ساعات وتقليل أجورهم بزيادة العمال أحوال تحسني يف وأفاد الحروب،
ويُعَطى شئونه، بإدارة منها القادُر يستِقلُّ بحيث املهضومة، حقوقها الصغرية الشعوب
ويصري أشدَّه يبلغ حتى عليه وتُِرشف به لتُعنى يُريدها التي الدولة اختيار حقَّ القاُرص

بنفسه. أمره تويلِّ عىل قادًرا
التقدُّم من فيها بلغ الطريان فنَّ أنَّ عنها السكوت يصحُّ ال التي نتائجها وِمن
قليل الشأن، صغري النشأة، ضعيف نشوِبها قبل كان فقد العالَم، أْدهش مبلًغا واالرتقاء
ويتَّسع ويشتدُّ ويَْقَوى وينمو فيها، يكُرب أخذَ أن لِبَث ما ولكنَّه املجال، ضيِّق الشيوع،
ِمن وكان واملطاردة، واملهاجمة واالستطالع، املنابأة يف شأن أكرب له صار حتى ويمتدُّ،
والتسليم، اإلذعان إىل واضطروهم األَْلمان، عىل الُحلفاء بها استَْظَهر التي أمىضاألسلحة
وقطع الركاب، ونْقل الربيد لحمل الكبرية الهوائية املركبات إعداد إىل رجالُه انرصف ثمَّ
املرتامية، املسافات تقصري عىل يُِعني قليٍل ا عمَّ أنه واألمل أيام، بضعة يف األميال آالف
من يبقى وال بالجنوب، والشمال بالغرب الرشق وْصل فيسهل املتعادية، املسالك وتذليل

يعقوب.5 نفس يف حاجة الَقِبيل هذا

ألكوك الكبتن بأنَّ ١٩١٩ سنة يونيو ١٥ يف الربقية األنباء تْنا برشَّ التاريخ هذا طبع يف وع الرشُّ وُقبَيْل 5

هذه جازا وقد واحدة، مرحلة يف إنكليزية طيَّارة عىل إرلندا إىل أمريكا من األتلنتك قطعا برون واملالزم
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أكرب كانْت — وتَصُدق تصحُّ أنها األمل كلُّ واألمل — األحالم هذه ْت صحَّ فإذا
وإنَّ جنَْت، ما بعض عن رْت كفَّ الحرب إنَّ القول وجاز تُعوَّض، ال خسارٍة عن عوض
والشقاء عمَّ، الذي والخراب أُنفقْت، التي الكثرية واألموال أُهِرقْت، التي الغزيرة الدماء

ُسًدى. تذهب ولم ِفًدى، بُذلْت كلَّها هذه إنَّ وطمَّ؛ سيلُه طَما الذي
الحرب نشوب يف اآلتية القصائد فنظمُت الشعر، بي الخصوصهاجْت عىل األمور هذه
وخالصة حدوثها تاريخ بذكر منها معركة كل وْصَف وصدَّرُت معاركها، أشهر ووْصف
قصيدٍة يف بعيًدا شوًطا النْظم َحَلبة يف جَريُْت األمر أول ويف عنها. يعرفه أن القارئ يهمُّ ما
عَدلُت ثمَّ معركًة، عرشة بضع وْصف عىل فيها أتيُت ،٢٢١ أبياتها بلغْت واحد، بحر عىل
مختلفة، أبُحٍر عىل ح موشَّ إىل تخميس إىل قصيدة من النْظم يف لُت وتنقَّ االلتزام، هذا عن
وترية عىل طويل شعر مطالعة َمَلل من للقارئ ووقايًة النظم، يف يل توسعًة متنوِّعة؛ وقواٍف

واحدة.
والحنني وتحيته لبنان مناجاة يف وقصيدة حني موشَّ القصائد هذه سلك يف نظمُت وقد
ولبنان عموًما سورية عىل األتْراك صبَّها التي املصائب من أهلُه عاناه ما فيها ووصفُت إليه،

خصوًصا.
الحرب هذه يف اشرتكْت العزيزة مرص ألنَّ واملرصيون»؛ «مرص قصيدة فيها وأدمجُت
ها أَمَّ ِلَمن كانْت كما — اآلن إىل نشوبها منذ وكانْت ورجاِلها، بماِلها فعليٍّا اشرتاًكا
منهم والسوريني عموًما الحرب ملنكوبي أمينًا ً ملجأ — األزمان ساِلف يف يفان الضِّ من
األجواد وأهلها السلطانية حكومتها وعند وحدٍب، صوٍب كلِّ من رحلوا فإليها خصوًصا،
الخالص ويُختَم بذكرهم. الحرب هذه ذكر ن يَقَرتِ أن وجب ولذلك والرحب؛ عة السَّ عىل نزلوا
لسان عىل فرٌض اليد وذكر عرفان، أجمل الجميل وعرفان بشكرهم، هللا حمد بعَد منها

إنسان. كلِّ
عىل الحلفاء، بفوز الثقة كلَّ واِثًقا الحرب نشوب منذ كنُت أني القارئ أكتم وال
وعبورهم األخري هجومهم يف إني حتى انتصارهم، واحتمال األملان تقدُّم ظواهر رغم
يف لتُْدَرج ١٩١٨ سنة يوليو ١٣ يف نظْمتُها قصيدٍة يف هذه بثَِقتي حُت رصَّ املارن لنهر

عرشة وقدرها ميل الدييل جريدة جائزة وناال دقيقة، و٥٧ ساعة ١٥ يف ميل ألَفْي نحو تبلغ التي املسافة
جنيه. آالف
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شعًرا الكربى الحرب تاريخ

مخاِطبًا فقلُت الفرنسوية، الجمهورية عيد يوم أي التايل؛ اليوم يف املصورة املرآة مجلة
الحلفاء:

ال��م��ن��ش��وُد ال��م��ط��ل��ُب وه��ي ت��رم��ون ال��ذي ال��غ��رَض ال��ح��ري��ُة دام��ِت م��ا
وُم��ِب��ي��ُد ظ��ْل��م��ه��م دول��ة وُم��ِزي��ل أع��دائ��ك��م ع��ل��ى ن��اص��ُرك��م ف��ال��ل��ه
تَ��ِم��ي��ُد ال��ج��ب��ال ل��ِش��دَّت��ه ض��ربً��ا ص��ف��وف��ه��م تَ��ْض��ِرب��ون ق��ل��ي��ٍل ��ا ع��مَّ
س��وُد وج��وٌه ت��ن��اوح��ه��ا ب��ي��ٌض وع��ي��ون��ه��م ذي��ول��ه��م ��رون ف��يُ��ش��مِّ
م��ردوُد ال��م��دى ط��ال وإْن ك��ادوا األُل��ى نَ��ْح��ر ف��ي ال��ك��ي��د أنَّ ويَ��َرْون

تلك يرضبون الحلفاء رشع نرشها، تاريخ من أيام أربعة بعد أي منه؛ ١٨ ويف
كامًال. بدًرا انتصارهم هالل وبات شامًال، ا عامٍّ َفْوُزهم صار أن لبَث وما القاضية، الرضبة

داغر خليل أسعد
١٩١٩ سنة يناير ١٤ يف القاهرة،
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األول الفصل

لنفسه الناظم ُمناجاُة

أح��رى ال��ي��وم يَ��راع��ي ب��ه ف��إنَّ ِس��ْح��را ه��اروُت1 ي��ا م��ن��َك أَِع��ْرن��ي
ب��ح��را ف��تَ��ِس��ي��ل ق��ري��ح��ت��ي ج��م��وَد ي��داوي إل��ه��اًم��ا ع��ل��يَّ أَِف��ْض��ُه
ق��ط��را م��ن��ه وي��ق��ط��ر ق��ل��م��ي ع��ل��ى ي��ج��ري وَدْع��ه إل��يَّ ب��ه وأوِح
َق��ْس��را ال��ن��ف��َس ال��ك��الِم ع��ن وذُدُت ف��ي��ه ص��م��تُّ ع��ل��يَّ ح��ي��ٌن أت��ى
ص��ب��را ن��ف��ُس ي��ا أج��م��ل��ي وع��ن��ه ت��ن��كَّ��ِب��ي��ه ال��ق��ري��ض ل��ه��ا وق��ل��ُت
ه��ج��را ب��ال��َوْص��ل وابْ��دل��ي ب��ت��اتً��ا ف��اق��ط��ع��ي��ه غ��لَّ��ك ال��ش��ع��ر وح��ب��ُل
َق��ْف��را ال��م��ع��م��وُر نُ��زلُ��ه وأص��ب��ح أْق��وى ال��ق��ول َربْ��َع تَ��َريْ��َن أل��س��ِت
َح��ْص��را2 تَ��ْدري��ن ك��م��ا ف��ص��اح��تُ��ه وأم��س��ْت ع��يٍّ��ا ب��ي��انُ��ه وب��ات
ُع��ذْرا ع��ن��ه ل��ي ب��س��ائ��ٍل ول��س��ُت ع��م��ًدا ال��َح��ْص��ر ع��ي��َن أغ��م��ض��ُت وق��د
وأَْج��رى ب��ال��م��ع��ن��ى ال��ت��ح��ري��ك م��ن أَْوف��ى ب��ال��ت��س��ك��ي��ن ال��ح��ص��َر ألنَّ
ُم��رَّا ب��األف��واه ال��ش��ع��ر وُح��ْل��ُو ب��ال��ق��واف��ي ال��ت��ن��اُف��س زم��ُن م��ض��ى
أَص��رَّا َغ��يٍّ ع��ل��ى ل��م��ف��ت��ون ه��واه ت��ارك��ًة ف��اْس��ِل��ي��ه إذن

ْحر. السِّ يُعلِّمان بابل يف َمَلَكنْي كانا وماروَت هاروَت أنَّ األثر يف 1

التاليني. البيتني يف التسكني ُعلِّل وقد ، العيَّ بالتحريك الحرص 2





الثاني الفصل

عليه نفسه ردُّ

ِوْق��را1 ع��ل��يَّ ي��ك��ون م��ا ��َل ت��ح��مُّ ت��ُس��ْم��ن��ي ال روي��َدَك ل��ي ف��ق��ال��ْت
ق��ه��را ل��م��تُّ س��ك��تُّ ول��و ـ��ك��وت ال��س��ـ ت��ق��ت��ض��ي��ن��ي ك��ه��ذا وق��ٍت أف��ي
وأْدَرى ب��اس��ت��ح��ال��ِت��ه ألع��ل��م م��نِّ��ي وأن��ت ع��ل��ي��ه ت��ح��رِّض��ن��ي
ِف��ك��را ق��طُّ ف��ي��ه ص��وَّب��َت ل��م��ا ق��ل��ي��ًال ب��ه اف��ت��ك��رَت م��ث��ل��ي ول��و
ويُ��زَرى ب��ه يُ��س��ت��خ��فَّ وي��س��ك��ت ق��وًال ال��ي��وم ي��س��ت��ط��ي��ع ي��ُك وَم��ن
م��ج��رى ل��ل��ن��ط��ق ط��ال��بً��ا وي��ه��در ح��ول��ي ي��ئ��زُّ وال��ج��م��اُد أأس��ك��ُت
م��س��ت��م��رَّا س��ك��وت��ك ع��ل��ى ت��ظ��لُّ 2 ودمٍّ ل��ح��ٍم م��ن وأن��ت وأن��ت؟
ُط��رٍّا؟! األرض��ي��ن ق��ْل��َق��َل ش��دي��ٌد اض��ط��راٌب ال��دن��ي��ا وف��ي أتُ��ْس��ِك��ت��ن��ي
واك��ف��ه��رَّا؟! ف��أْدَج��ن م��ح��يَّ��اه��ا ��ى غ��شَّ ال��ح��رب ه��ذي ه��ول تَ��َر أل��م
واق��ش��ع��رَّا ج��راه م��ن ف��ج��ل��ج��ل ذع��ٌر ف��ع��راُه ج��م��اده��ا ون��اب
أخ��رى ويُ��ع��اد م��رة يُ��ك��رَّر ع��ن��ه ال��ن��اس ح��دي��ث ت��س��م��ع أل��م
وُم��ْغ��رى َك��ِل��ٌف ب��ه ف��ٍم وك��لُّ ن��اٍد ك��ل ف��ي ٌد ُم��ردَّ ص��داه
يُ��ق��را س��واه ف��ل��ي��س ت��ك��ت��ب وإن يُ��ش��رى س��واه ف��ل��ي��س ت��ع��رض ف��إْن
ذرَّا األرض ف��ي ف��ي��ذرُّه ب��ه إال ي��ه��ت��زُّ ال ال��ب��رق وس��ل��ك

ثقيًال. ِحمًال 1

مخففة. دٍم يف لغة 2



شعًرا الكربى الحرب تاريخ

ح��رَّا ف��ل��س��َت ع��ن��َك ال��َق��يْ��د ل��رف��ع ك��اٍف غ��ي��ر ه��ذا ك��لُّ ي��ُك وإْن
ُم��ِك��رَّا م��ن��ص��ل��تً��ا ي��م��ِض ي��راَع��ك واش��ح��ذ ي��ص��ُف ذه��ن��ك ف��اج��ُل وإال
ِس��ْح��را ال��ُق��رَّاء نُ��ه��ى إل��ى ي��زفُّ ش��ع��ًرا ال��ق��رط��اِس ع��ل��ى ب��ه وخ��طَّ
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الثالث الفصل

وصفاحلرب

َص��ْدرا وض��ق��ُت ف��ي��ه ح��رُت ذه��وٌل ف��اع��ت��ران��ي ن��ف��س��ي م��ق��اَل س��م��ع��ُت
ُم��ِق��رَّا ب��ص��ح��ِت��ه ل��ه��ا ش��ه��دُت اْرت��أَتْ��ه ف��ي��م��ا ��ل��ي ت��أمُّ وب��ع��د
أم��را تَ��ْع��ِص ل��م ول��ي ف��ل��بَّ��تْ��ن��ي َك��راه��ا م��ن ال��ق��ري��ح��َة وأي��ق��ظ��ُت
ف��س��ط��را س��ط��ًرا َوْح��يَ��ه��ا وي��رق��م م��ن��ه��ا ي��م��دُّ وال��ي��راع وس��ال��ْت
بُ��رَّا ال��ن��اس س��واُد ل��ه��ا ف��ص��ار رح��اه��ا دارْت ال��ت��ي ال��ح��رب ع��ن
َغ��م��را ل��ألرض غ��ام��ًرا وأص��ب��ح ع��ل��ي��ه��م ف��ط��م��ا س��ي��لُ��ه��ا ت��دفَّ��ق
األَُج��رَّا األت��ات��ي��ُن ت��ش��وي ك��م��ا ال��ب��راي��ا ف��ش��وى ض��راُم��ه��ا وش��بَّ
ص��ه��را ف��ذاب ال��ح��دي��د والم��س��ِت ه��وًال ف��ش��اب ب��ال��ول��ي��د ��ْت أل��مَّ
ف��خ��را وك��ف��اه ق��ال��ه زه��ي��ٌر1 م��ا س��وى وْص��ًف��ا ل��ه��ا أرى ول��س��ُت
ش��ع��را ف��َرواه وْص��َف��ه��ا ف��أح��ك��م ل��دي��ه ص��وَّره��ا ال��غ��ي��َب ك��أنَّ
ُص��ْغ��رى غ��ي��َر ل��دي��ه��ا ُح��س��ب��ْت ل��م��ا ُع��دَّْت األرض ح��روِب ك��ب��رى ول��و

بقوله: وْصف أبلغ الحرب فيها يِصُف التي املشهورة املعلَّقة صاحب ُسْلمى، أبي بن زهري هو 1

ِم اْلُمَرجَّ بالحديث عنها هو وما وذقتُُم علمتُم ما إالَّ الحرُب وما
فترضم أرضيتموها إذا وترضي ذميمًة تبعثوها تبعثوها متى
فتُتِْئِم تُنتَْج ثمَّ ِكشاًفا وتَلَقْح بثِفاِلها الرَّحى عرَك فتعرككم





الرابع الفصل

شبوهبا بداءة

أن فيها تطلب الرسبية الحكومة إىل بالًغا النمسا حكومة أرسلْت ١٩١٤ سنة يوليو ٢٣ يف
وأمهلتْها البالغ، يف بسَطتْها رشوط عرشة لذلك وتشرتط عهدها، ويلِّ مْقتَل عن اها ترتضَّ
يف وسْعِيهن وإيطاليا، وفرنسا العظمى وبريطانيا روسيا ط توسُّ رغم وعىل ساعة. ٤٨
بإيعاز ظلَّْت الداخلية؛ الرسب لشئون بتعرُّضها املتعلِّق الرشط حذْف عىل النمسا حمل
يف الحرب عليها شهرْت إليه الرسب تُِجبْها لم وإذْ طلبتْه، ما كلِّ عىل ة ُمِرصَّ أملانيا

الدانوب. عرب من بلغراد عىل َمداِفَعها تُْطِلق وأخذْت يوليو، ٢٨

وغ��درا خ��ت��ًال ن��اره��ا وأس��ع��ر ع��م��ًدا غ��ل��ي��وم غ��ب��اَره��ا أث��ار
س��ت��را ل��ل��ح��رب اس��ت��ع��داده ع��ل��ى ي��رخ��ي ف��ك��ان ال��خ��ف��اء ف��ي ��ب ت��أهَّ
ِس��رَّا ال��ه��ي��ج��اء م��ارَج وي��ح��ض��أ ج��ه��ًرا ��ْل��ِم ل��ل��سِّ ح��بَّ��ه ويُ��ب��دي
وم��ك��را خ��ب��ثً��ا ب��ه��ا وأغ��راه��م ِل��ُم��ح��اِل��ف��ي��ه خ��وَض��ه��ا وزيَّ��ن
غ��رَّا ح��واءَ ح��يَّ��ٍة ب��ص��ورِة ِق��ْدًم��ا إب��ل��ي��س ك��م��ا وأغ��واه��م
وع��ذرا س��ب��بً��ا ل��ه��ا س��راج��ي��ف��و ف��ي ح��ل��ي��ِف��ه اب��ن م��ق��ت��ل وص��يَّ��ر
وتْ��را وت��رتْ��ك1 ال��ت��ي ال��س��رب ع��ل��ى أغ��ي��ري ال��ن��م��س��ا ل��دول��ة وق��ال
األم��رَّا ب��ل��غ��راد ب��ن��ي تُ��ِذي��ق ف��ي��نَّ��ا م��ن وه��بَّ��ْت ف��ل��بَّ��تْ��ه
وأك��رى اس��ت��ش��رى2 ش��رُّه��ا وم��ن��ه ال��رزاي��ا م��ب��ت��دأ ك��ان وه��ذا

جناية. عليه جنَْت 1

وزاد. تفاَقم 2





الخامس الفصل

وفرنسا احلربعىلروسيا أملانيا إعالن
أملانيا احلربعىل العظمى بريطانيا وشهر

ْت وسريَّ العظمى، الدول ط توسُّ رفضْت النمسا أنَّ حكومتَه فينَّا يف روسيا سفريُ أَبَْلغ ملا
روسيا أصدرْت الحربي؛ االستعداد يف تجدُّ أملانيا وأنَّ ورسبيا، روسيا حدود عىل جيوَشها
ساعة ١٢ يف إبالغها فيه تطلب بالًغا يوليو ٣١ يف أملانيا إليها فأرسلْت بالتعبئة، أمَرها
منه ٣ ويف عليها، الحرب شهرِت أغسطس أول ويف التعبئة، عن تكفُّ روسيا) (أي أنها
االحتفاظ معاهدَة هفلج بتمن وزيُرها وَعدَّ البلجيك، حياَد واخرتَقْت فرنسا، عىل شهرتْها

أملانيا. عىل الحرب تشهر أن بريطانيا واضَطرَّ ورق»، «قصاصة البلجيك بحياد

ده��را س��ت��دوم أزم��ٍة ب��داءَة أرتْ��ن��ا ��وز تَ��مُّ ش��ه��ر أواِخ��ُر
ُم��ض��رَّى ُم��ْه��ت��اًج��ا ال��س��رب ح��دود ت��ع��دَّى ال��ن��م��س��ا ج��ح��ف��ل ف��ف��ي��ه��ا
أزرا ج��وزي��ف م��ن ل��ي��ش��د ـ��وغ��ى ال��ـ ن��ار غ��ل��ي��وم روس��ي��ا وأص��ل��ى
م��م��رَّا م��خ��ت��رًق��ا ال��ب��ل��ج��ي��ك م��ن ف��رن��س��ا ي��غ��زو ب��ج��ي��ش��ه وك��رَّ
ن��ص��را ال��ح��ل��ف��اء ع��ل��ى ب��ه ي��ن��ال ب��ض��رٍب يُ��ف��اِج��ئَ��ه��ا أن ��د ت��ع��مَّ
أَح��رَّا َس��َق��ٍر ل��ظ��ى ِم��ن رآه دف��اٍع ل��َظ��ى ف��رن��َس ف��أْص��َل��تْ��ه
زج��را وس��ع��تْ��ه وق��د ال��ع��ظ��م��ى ن��ي��ا ب��ري��ط��ا زع��ق��ْت ب��ه وح��ي��ن��ئ��ٍذ
ش��ه��را ل��ل��ح��رب أزم��ع��ْت ع��ل��ي��ه آٍب ش��ه��ر م��ن ل��ي��ل��ٍة وراب��ع
ب��رَّا ال��ب��ح��ر ُم��ح��يَّ��ا ع��ل��ى بَ��َس��ْط��َن ال��ل��وات��ي األس��اط��ي��ل وع��بَّ��أَِت
م��خ��را ف��ي��ه م��اخ��راٍت ب��واخ��ر وط��وًال ع��رًض��ا ُع��ب��ابَ��ه ش��َق��ْق��َن
أج��رى ال��ب��رق َوِم��ي��ض ف��ِم��ن يَ��ِس��ْرَن م��ا إذْ وه��ن ك��ال��ج��ب��ال رواٍس



شعًرا الكربى الحرب تاريخ

ذع��را األل��م��ان م��ف��ارق أش��ب��َن ح��ت��ى زأَْرَن دردن��ط��ات��ه��ن
ص��ف��را ال��ب��ط��ل أه��ل ال��ح��ق وع��دَّ رأي��ن��ا م��ا ن��َر ل��م ف��ل��واله��ن
ك��س��را ح��وَّْل��َن ل��ن��ص��ره��م وه��نَّ ش��ادوا األل��م��ان م��ا ه��دْم��َن ف��ه��نَّ
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السادس الفصل

للبلجيك األملان غزوة

ويف لياج، حصون وهاجموا البلجيك، حدود األملان اجتاز ١٩١٤ سنة أغسطس ٣ يف
بقية أسقطوا منه ١٥ ويف دخلوها، التايل اليوم ويف منها، ثالثة روا دمَّ منه السادس
منه ٢٠ ويف إنفرس، إىل بروكسل من البلجيك حكومة انتقلْت منه ١٧ ويف حصونها،
هي وغادروها البلجيك، بالد معظم واكتسحوا نامور، دوَّخوا ثمَّ بروكسل، األملان دخل

حال. رشِّ يف وأهلها

ع��ط��را األف��واَه ف��ي��م��ألُ ي��ف��وح س��الٌم ذُك��رْت م��ا ال��ب��ل��ج��ي��ك ع��ل��ى
ص��درا ي��ت��ل��وه إذْ م��ن��ه وي��ش��رح ص��داه س��ام��ِع��ه إذَْن يُ��ش��نِّ��ُف
أح��رى ال��ب��ل��ج��ي��ك م��ن ب��ن��ف��ح��ت��ه ط��رٍّا األرض ف��ي أرى ال س��الٌم
اس��ت��ق��رَّا وال��ش��رف أق��ام ـ��ف��خ��اُر ال��ـ وف��ي��ه��ا م��ن��ه��ا ب��ه أول��ى وَم��ن
وش��ك��را م��دًح��ا ب��ذك��ره��ا ت��ن��ال ِف��ع��اًال ل��ه��م��ا ح��ف��ظ��ه��ا ف��ي أت��ْت
ف��س��ط��را س��ط��ًرا ك��لُّ��ه��ا ت��دوَّن أض��ح��ْت ال��ده��ر س��ج��ل ف��ي ف��ع��اًال
م��س��ت��م��رَّا ح��يٍّ��ا ي��ظ��لُّ ـ��ب��الد ال��ـ ه��ذي األرض أه��ل ذك��ر وف��ي��ه��ا

∗∗∗
تُ��ش��رى األم��ج��اد ب��ه م��ا ب��أغ��ل��ى ��ْت ض��حَّ ال��م��ج��د س��ب��ي��ل ف��ي ب��الد
ق��درا ص��ان��تْ��ه م��ا دون رأتْ��ه��ا وع��زَّْت ك��ُرم��ْت وإن ب��أرواٍح
يَ��ِك��رَّا ك��ي ف��رن��س��ا إل��ى خ��وَل ال��د م��ن��ه��ا اُر ال��غ��دَّ ال��خ��ائ��ن أراد
ي��م��رَّا ال ع��ن��ه��ا ي��رت��دَّ ب��أن ف��أن��ذَرتْ��ه ال��م��روَر ب��ه��ا ورام
ُم��ص��رَّا ب��ه��ا ال��م��رور وع��ل��ى ل��ه��ا ص��اٍغ غ��ي��ر رأتْ��ه أْن ��ا وَل��مَّ



شعًرا الكربى الحرب تاريخ

األم��رَّا م��ن��ه��ا تُ��ذي��ُق��ه ـ��ُم��غ��ي��ر ال��ـ ل��ص��د خ��ائ��ف��ٍة غ��ي��ر ت��ص��دَّْت
أدرى ل��ي��اُج ت��ك��ون وق��د ـ��ج��ه��اد ب��ال��ـ ل��ه��ا ش��اه��دٌة ن��ام��ور وذي

∗∗∗
م��ق��رَّا ص��ارْت ول��بُ��ْؤس��ه��ا ـ��وغ��ى ال��ـ م��ث��ار غ��دت ك��ال��ج��ن��ان ب��الٌد
زه��را ال��ع��م��ران ُرب��ى ف��ي وك��ان��ت ي��ب��ابً��ا1 َق��ْف��ًرا ك��لُّ��ه��ا وب��ات��ْت
ه��درا تُ��راق ف��ي��ه بَ��ِن��ي��ه دم��اءُ أض��ح��ْت ال��ل��ي��ث ك��غ��اِر وإق��ل��ي��م
ص��خ��را أذاب ل��ك��ان ص��خ��ًرا ع��را ل��و م��ا األل��م��ان ي��د م��ن ��ل ت��ح��مَّ
ص��ف��را ال��ف��ت��ي��ان م��ن وغ��ادره ف��ي��ه ام��ت��دَّ ال��ف��ن��اء وم��ط��م��ار2
وق��ه��را وإره��اًق��ا وت��ن��ك��ي��ًال ض��ي��ًق��ا ال��ب��اق��ي��ن أه��ل��ه وأوس��ع
ج��رَّا وه��ل��مَّ ل��ه��م وت��رم��ي��ًال ويُ��ت��ًم��ا ثُ��ْك��ًال وراءه وج��رَّ
وص��ه��را اب��نً��ا وت��ل��ك زوًج��ا وذي وع��مٍّ ألٍب ن��ادٌب ف��ه��ذا
وذك��رى! ي��ب��ق��ى ع��ب��رًة ع��ق��ابً��ا ي��ل��ق��ى ف��س��وف ال��ظ��ل��وِم وي��ل وي��ا

خرابًا. 1

البنَّاء. خيط 2
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السابع الفصل

النمسا، احلربعىل األسود اجلبل شهر
أملانيا عىل واليابان

الرسب، إىل ْت وانضمَّ النمسا، عىل الحرب األسود الجبل حكومة شهرْت أغسطس ٧ يف
مرة غريَ جيوَشهم وأذاقا األسود، صولَة النمسويني عىل الصغريان الجيشان هذان فصال
مستعمرتَها وهاجمْت أملانيا، عىل الحرب اليابان شهرِت منه ٢٣ ويف االنكسار، مرارَة
نجدٌة جاءتْهم منه ٢٣ ويف محطَّتها، اليابانيون احتلَّ سبتمرب ١٣ ويف الصني، يف كياوشو
قالعها فأسكتوا تاو، تسنغ عىل املدافع إطالق شدَّدوا أكتوبر ٣١ ويف الربيطانيني، من

كياوشو. وعىل عليها واستوَلْوا

ك��رَّا ال��س��رب ب��الد ع��ل��ى ـ��ع��دوَّ ال��ـ أنَّ س��ت��ي��ن ُك��م��اة رأى وح��ي��ن
وِب��رَّا ل��ه��ا ب��ال��ع��ه��ود وف��اءً وه��بُّ��وا يُ��دَع��ْوا أن ق��ب��ل أج��اب��وا
ث��أرا! ج��ار ع��ل��ي��ه م��م��ن ب��ه أك��ِب��ْر ال��س��رب! ل��ث��أر ي��ا وص��اح��وا:
وَزأْرا زم��ج��رًة األرض ت��رجُّ أس��وًدا ح��ل��ي��ف��ت��ه��م م��ع وك��رُّوا
إثْ��را ل��ل��ُح��َل��ف��اء ال��ش��رق أق��اص��ي ف��ي ت��ق��ت��ف��ي ق��ام��ْت ال��ش��م��س1 وب��ن��ُت
ن��ث��را ن��ثَ��َرتْ��ه وج��وده��م وِع��ْق��د ك��ي��وش��و م��ن ج��اح��ْت ول��ألل��م��ان
ُع��ْس��را ال��يُ��ْس��ُر واس��ت��ح��ال ـ��ك��ري��ه��ة ال��ـ ض��ن��ُك وع��مَّ ال��َوِط��ي��ُس ح��ِم��َي ك��ذا
وأَْس��رى ج��رح��ى وِم��ن ق��ت��ل��ى ِم��ن ـ��ِن ب��ال��م��الي��ي��ـ أَْودى2 ال��ح��رب وغ��ول

اليابان. 1
ذهب. 2





الثامن الفصل

األوىل املارن وصفمعركة

حتى فرنسا، يف األملانية الجيوش أمام يتقهقران والربيطاني الفرنسوي الجيشان ظلَّ
باريس من منه ٣ يف انتقلْت قد الفرنسوية الحكومة وكانِت سبتمرب، ٥ يف املارن نهر بلغا
الذي الهجوم وقت حان قد أنَّه جوفر املارشال رأى منه السادس اليوم ويف بوردو، إىل
يف كلوك فون الجنرال قائدهم أرسف الذين األملان عىل باالنطباق جيوشه فأَمر أراده،
جاليني1 الجنرال ه أعدَّ الذي الجديد الفرنسوي للجيش حسابًا حاسب غري بهم، التغرير
الفري يف األملاني الجيش لقلب فوش الجنرال كالها التي بالرضبة واستهان باريس، ُقرب
األين إىل فتقهقروا العظيم، الهجوم هذا عىل الثباُت األملانيني يََسِع لم ولذلك شامبنواز؛

الخنادق. حرب يف رشعوا حيث
كلوك، فون وُقوَّادهم ،١٤٥٠٠٠٠ املعركة هذه يف األملانية الجيوش مجموع وكان
نحو فرنسا وجيوش أملانيا، عهد وويل ورتمربج، ودوق هوزن، وفون بيلوف، وفون
وقائدهم والنجله، ودسبريي، ومانوري، ورسايل، وكاستلتو، فوش، وُقوَّادها ،٧٠٠٠٠٠
دوريان، وسمث هايج، وُقوَّادهم ألف مائة الربيطانية والجيوش جوفر، املرشال العام

فرنش. املرشال العام وقائدهم وأللنبي،
ش��ه��َرا ال��ع��ام ش��ه��وُر ن��ق��ص��ْت ول��و آب ش��ه��َر ��ك أمُّ ث��ِك��َل��تْ��ك أَال
األَش��رَّا ك��ن��َت ج��م��ي��ع��ه��ا ـ��ه��ور ال��ش��ـ ب��ي��ن ال��ش��ؤم ذا ي��ا ال��ُح��َل��ف��اء ع��ل��ى
وق��س��را رغ��ًم��ا ح��ي��اُده��ا وِدي��َس َغ��ْوًال ال��ب��ل��ج��ي��ك اج��ِت��ي��ح��ِت ف��ف��ي��ك
ِح��ب��را ال��ق��رط��اس ع��ل��ى ُق��ط��ع��ْت ـ��ت��ي ال��ـ ال��ع��ه��ود غ��ل��ي��وم وزي��ر وع��دَّ

.١٩١٦ سنة مايو ٢٧ يف العظيم الرجل هذا توِّيفَّ 1



شعًرا الكربى الحرب تاريخ

وط��ف��را َوثْ��بً��ا م��دوًِّخ��ا ـ��غ��زاة ال��ـ ج��ي��ش ان��ق��ضَّ ف��رن��س��ا ع��ل��ى وف��ي��ك
ِت��بْ��را ال��م��ع��دود ت��ربَ��ه��ا ودنَّ��س خ��س��ًف��ا ال��ش��رق��يَّ ش��م��اَل��ه��ا ف��س��ام
ف��ِش��بْ��را ِش��بْ��ًرا م��داف��ًع��ا ي��ذوُد ع��ن��ه��ا ج��ف��ر ج��ح��ف��ُل ارت��دَّ ه��ن��اك
ص��درا ال��م��وت وولَّ��ى ظ��ه��ًرا ـ��ج��ا ال��ن��ـ ن��ح��و أدار م��ع��ه ف��رن��ش وج��ي��ش
أَْزرى غ��ل��ي��وم ب��ه ل��ِق��لَّ��ت��ه ح��ت��ى ال��ت��ع��داد ف��ي ك��ان ق��ل��ي��ًال
ُك��ثْ��را ال��َع��دِّ ق��ل��ي��َل ال��دن��ي��ا أرى ي��وًم��ا م��ون��س ع��ن ذَْوُده ول��ك��ْن
تَ��تْ��َرى ال��ن��ار ُم��ْس��ِع��رات م��ع��ارَك ��ي��اِص��ي2 ال��صِّ ع��ن ال��دف��اع ف��ي أداَرا
بُ��تْ��را ال��َح��دِّ م��اِض��ي��ات م��ن��اص��َل س��الَّ ثَ��مَّ ال��م��ه��اِج��م وْج��ِه وف��ي
ي��ف��رَّا أن ألك��ره��اُه س��ن��ي��ن م��ن اس��ت��ع��داده َم��يْ��زُة ول��وال
وف��را ال��ح��رب ح��اج إل��ي��ه ت��م��سُّ ن��وٍع ك��ل م��ن ح��اِش��ًدا ق��ض��اه��ا
نَ��ْزرا م��ن��ه وأح��َرَز ال��ُح��َل��ف��ا ع��ل��ى ف��وًزا االس��ت��ع��داِد ب��ذاك أراك
ج��س��را ب��اري��س إل��ى ب��ه ي��م��دُّ ب��ن��ص��ٍر أط��َع��َم��ه ال��ف��وز وه��ذا
ك��س��را ي��دي��ه ك��اِس��َريْ��ن ع��ل��ي��ه ك��رَّا وال��ج��ي��ش��ان ي��دي��ه ف��م��دَّ
أق��رَّا ب��ل أص��ل��َب ال��ف��والذ م��ن ب��ُس��دٍّ اُه ص��دَّ ب��اري��س وع��ن
زرَّا ال��ع��زِم إت��َب3 ح��ْق��َويْ��ه ع��ل��ى ِق��ْرٍم ك��ل م��ن ن��س��ُج��ه��ا ب��درٍع
أم��را ت��خ��َش ال اق��تَ��ِح��ْم ولِ��ح��م��ت��ه��ا: س��داه��ا م��ن��ط��ق��ًة ع��ل��ي��ه وش��دَّ
اس��ت��م��رَّا ب��ال��ذلِّ ال��ع��ي��ش وح��ل��و ع��زي��ًزا اس��ت��ح��ل��ى ِح��م��اِم��ه وص��اُب
ِه��َزبْ��را أس��ًدا س��اب��ًق��ا ت��ق��دَّم َه��ص��وٌر أََس��ٌد وخ��ْل��َف��ه ف��ك��رَّ
زب��رَّا4 ب��ط��اًش��ا وص��ال ع��دوِّ ال��ـ زح��ف وش��قَّ ك��األَِت��يِّ وأق��دم
س��ع��را األه��داف م��ق��ص��د س��دي��ًدا رْم��يً��ا األل��م��ان س��اق��َة وأم��ط��ر
ه��ب��َرا5 ال��ه��ام��ات ي��ف��ل��ق وض��ربً��ا ن��ت��ًرا ال��ألم��ات ي��خ��رُق وط��ع��نً��ا

∗∗∗

الحصون. 2
ثوب. 3

الشديد. القوي 4
الدروع. والألمات: القاتل، امُلصيب واملقصد أليم، شديد أي هرب؛ ورضب نرت، وطعن سعر، رمي يُقال: 5
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األوىل املارن معركة وصف

األغ��رَّا ال��م��ج��د وم��ط��ل��ع ـ��ب��الد ال��ـ ع��روس ي��ا ُح��م��اتُ��ِك ه��م أول��ئ��ك
بُ��ْش��رى خ��ي��ر ذل��ك ف��ك��ان ـ��خ��الص ال��ـ ن��ال ال��ح��ق وم��ع��ِك ب��ه��م س��ل��م��ِت
ط��رَّا ال��دِّي��ك7 وُع��ْرُف ق��وادُم��ه ِه��ي��ض��ْت وال��نَّ��ْس��ُر6 أج��ْل ب��ه��م س��ل��م��ِت
ُس��رَّا اس��تَ��ْص��ب��اه ال��ح��ري��ة ه��وى ق��ل��ٍب وك��ل ُس��ررِت وق��د س��ل��م��ِت
ت��ق��رَّا أن وع��ي��ن��ِك ط��ي��بً��ا ب��ه��م ت��م��لَّ��ى أن ب��ن��ف��س��ِك أخ��ِل��ْق إذن
ِذْك��را ع��ش��ِت م��ا ل��ه��م تَ��نْ��َس��ْي وال م��ات��وا ِف��داِك ال��ذي��ن تُ��ح��ِي��ي وأن
و«ج��ف��را» «ج��ل��ي��ن��ي» ب��ف��ْض��ل ب��ن��وك أت��اه م��ا خ��لَّ��د «ال��م��رن» ف��ي��وم
ذخ��را األرض ف��ي ب��ع��دن��ا س��ي��أت��ي ج��ي��ٍل ول��ك��ل ل��ن��ا وأب��ق��اه

أملانيا. شعار النرس 6
فرنسا. شعار الديك 7
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التاسع الفصل

احلرب يف تركيا دخول

زون يتحفَّ أشهر ثالثة تركيا يف الحقيقية السلطة زمام عىل القاِبضون االتَّحاديون قىض
باْلتزام لهم الحلفاء نصائح تكرار رغم وعىل أملانيا، لدعوة تلبيًة الحرب إىل دولتهم لجرِّ
االستعداد بحجة املعدَّات وأعدُّوا الجيوش، فعبَّئوا واألدبية، املادية مناِفعه واْجِتناء الِحياد
عىل روسيا ثغور من وغريَها أوديسا بواِرُجهم غَزْت أكتوبر ٢٩ ويف الطوارئ، لدفع
الباقون لبث وما نوفمرب، أول يف عليهم الحرب تشهر أن روسيا واضطرُّوا األسود، البحر
أن الرُّويس الجيش أبطأ وما تركيا. عىل الحرب وأعلنوا َحذَْوها، حذَْوا أن الحلفاء من
ثمَّ أررضوم، من ودنا كوي وكوبر بيازيد واحتلَّ إْرِمينِيَة، يف الرتكية التخوم اجتاز
وباطوم وأولتي ساريكاميش واحتلَّ القوقاس، العثماني الجيش ودخل متقهِقًرا تراجع
كبرية خسارًة خرس وقد الرُّويس، الجيش أمام ا مرتدٍّ نكص ثمَّ أردهان، وبلغ والقارص

اته. ومعدَّ رجاله من

وب��ح��را ب��رٍّا م��ش��ب��وب��ٌة ـ��وغ��ى ال��ـ ون��ار م��رَّْت أش��ه��ر ث��الث��ُة
َف��ْج��را 2 اج��ت��ثَّ م��ن��ه ال��م��وَت ح��س��ب��ن��ا ح��ت��ى وط��ال 1 َج��نَّ ال��ح��رب ول��ي��ُل
غ��رَّا ال��ح��ل��ف��اء س��اس��ة رواًغ��ا ف��ي��ه��ا االت��ح��ادي��ون وأظ��ه��ر
م��ف��رَّا م��ن��ه ن��رى ال ح��ي��اًدا ل��زم��ن��ا ق��د وق��ال��وا م��ك��روا ب��ه��م

أظلم. 1
اقتطع. 2



شعًرا الكربى الحرب تاريخ

وج��ه��را ِس��رٍّا َم��يْ��لُ��ن��ا إل��ي��ك��م إالَّ ي��ك��ون ف��ل��ي��س ِم��ْل��ن��ا وإْن
أق��رَّا ض��م��ه��م األل��م��ان إل��ى س��رٍّا ك��ان وأن��ور ق��ال��وا. ك��ذا
م��س��ت��م��رَّا ي��وًم��ا ال��ت��س��ع��ي��ن ق��ض��ى م��ع��ه��م ل��ل��ح��رب اس��ت��ع��داده وف��ي
ص��درا ال��ح��ل��ف��اء ع��ل��ى وأَْوَغ��ره��م4 اع��ت��ب��اًط��ا3 ف��ي��ه��ا ق��وَم��ه وأق��ح��م
ه��م��را ال��ق��وق��اس م��ن ف��ي��ال��ق��ُه ع��ل��ي��ه��م ف��ان��ه��م��رْت ال��دُّبَّ وه��اج��وا
وَج��ْزرا ا م��دٍّ َس��يْ��ُره��ا تَ��راَوح َع��واٌن ح��رٌب ب��ي��ن��ه��م ودارْت
ش��زرا رم��َق��تْ��ه ق��د األق��دار إذا ان��ت��ص��اًرا ي��رج��و أن��وٌر وب��ي��ن��ا
ج��ب��را يَ��ْل��َق ل��م ب��ع��َده ُم��ِري��ٌع ان��ك��س��اٌر ال��غ��ازي ب��ج��ي��ِش��ه ف��ح��اق
نَ��ْخ��را أوه��اه وع��ظ��ُم��ه ـ��خ��ط��وب ال��ـ س��وس ال��ق��وق��اس ف��ي إل��ي��ه ودبَّ
ن��ح��را م��ن��ه أخ��ط��أ ال��رُّوس وس��ه��م م��ن��ه��م ال��ه��ي��ج��اء ف��ي يَ��ْق��ِض ل��م ف��َم��ن
ص��ب��را ع��ل��ي��ه اس��ت��ط��اع م��ا وج��وٍع أره��ق��اه ول��غ��ٍب ظ��م��أٍ ف��ِم��ن
َق��رَّا5 ف��م��ات ال��زم��ه��ري��ُر ه��راه ال��ب��الي��ا ه��ذي تُ��ْرِدِه ل��م وَم��ن

علة. غري من 3

الغيظ. من أحماه أي صدرهم أوغر 4
برًدا. 5
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العارش الفصل

السويس قناة األتراكعىل هجوم

قيادة وولَّتْه سورية، إىل بحريتها وزير باشا بجمال بعثْت قد العثمانية الحكومة وكانِت
١٩١٥ سنة يناير شهر ويف مرص، عىل للهجوم سبع برئ يف ب يتأهَّ فأخذَ العامة، جيوشها
حدود فاجتاَز األملاني، كروس فون الجنرال بقيادة مقاتل ألف ٢٥ من مؤلًَّفا جيًشا سريَّ
قاصًدا الزحف واستأنف منه، ٢٩ يف قطية واحتلَّ نخل، طريق عن سيناء جزيرة شبه
ونشبت الرشقية، القناة شَفَة املهاِجم الجيش طالئع بلغْت فرباير ٣ ويف السويس، قناة
يتعثَّرون ورجوعهم املهاِجمني انكسار عن أسفرْت شديدة معركٌة ُحماتها وبني بينهم

واألرسى. والجرحى الَقتْىل من كبريًا عدًدا خرسوا وقد والفشل، الخيبة بأذيال

أم��را ل��ألل��م��ان ف��ي��ه أط��اع��وا ك��ان��وا االت��ح��ادي��ون ��ا وم��مَّ
وض��رَّا أذًى اإلن��ك��ل��ي��ز يُ��س��ام ف��ف��ي��ه��ا م��ص��ٍر ع��ل��ى إغ��ارتُ��ه��م
َوْع��را ال��ه��ن��د ب��الد إل��ى ـ��ري��ق ال��ط��ـ وي��م��س��ي يَ��ِده��م م��ن م��ص��ُر ف��تُ��ْف��ِل��ُت
وِوْزرا إث��ًم��ا ك��لُّ��ه ع��ل��ي��ه��م ه��ذا ال��ظ��ن وك��ان ظ��نُّ��وا، ك��ذا
ُم��ِص��رَّا ض��الل��ت��ه ع��ل��ى وظ��لَّ ت��م��ادي ��ف��ه ت��ع��سُّ ف��ي وأن��ور
ِم��ص��را أه��رام ال��ك��رى ف��ي أراه ف��روق1 وم��ن ران ال��غ��يُّ ع��ل��ي��ه
ق��ط��را ال��لَّ��يْ��ث ج��ب��ي��ن ِم��ن ألم��ن��ُع م��ص��ًرا وإنَّ م��ص��َر ح��ي��اَز ف��رام
ق��ص��را ف��ان��ص��اع راَم��ه��ا َم��ن ع��ل��ى َع��زَّْت ال��م��م��دود ُح��م��ات��ه��ا ب��ظ��لِّ

األستانة. 1



شعًرا الكربى الحرب تاريخ

درَّا األل��م��ان س��م��ا ِم��ن ع��ل��ي��ه��ا ب��م��اٍل اش��تُ��ِريَ��ْت أن��ور وع��ص��ب��ة
س��ع��را ال��س��ل��ع��ات أرخ��ص ف��ك��ان��ْت أره��ق��وه��ا ن��ف��وًس��ا ف��ب��اع��تْ��ه��م
ش��ط��را س��ي��ن��اء ب��ه��ا اْش��ُط��ْر وق��ال��وا ج��م��اًال ق��ي��ادتَ��ه��ا ولَّ��ْوا وق��د
م��س��ت��ق��رَّا ُخ��ذْه��ا وم��ص��َر ـ��ق��ن��اة ال��ـ ع��ب��ر ب��ال��ج��ي��ش ق��اذًف��ا وُج��ْزه��ا
ُم��ْزبَ��ِئ��رَّا2 ل��ل��ك��ري��ه��ة ��ر وش��مَّ غ��روٍر ف��ي ج��م��اٌل ف��ل��بَّ��اه��م
وَح��رَّا وإع��ي��اءً ص��ًدى يُ��س��ام س��ي��ن��ا ِت��ي��ِه ف��ي ب��ج��ي��ش��ه وزجَّ
ف��ك��رَّا ب��دا ال��ق��ن��اِة خ��طُّ ل��ه ح��ت��ى ال��ِب��ي��د يَ��ْط��ِوي ال��ج��ي��ش وظ��لَّ
دح��را دَح��َرتْ��ه ُح��م��ات��ه��ا س��ي��وف ول��ك��ن ي��ج��اوزه��ا أن وح��اَوَل
ث��غ��را ف��ي��ه ف��ات��ح��اٍت ـ��م��داف��ع ال��ـ ث��غ��ور م��ن ال��ق��ن��اب��ل ��تْ��ه وغ��شَّ
َخ��رَّا ثَ��مَّ ج��ري��ًح��ا أو ق��ت��ي��ًال وب��ع��ض ف��ن��ج��ا ب��ع��ُض��ه ف��س��لَّ��م
وف��رَّا ه��ربً��ا ذي��ل��ه ��ر وش��مَّ ظ��ه��ًرا ل��م��ص��ر أداَر وب��اق��ي��ه

للرش. متهيِّئًا 2
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الدردنيل اقتحام

الجنوب، من بروسيا لالتصال عنوًة والبسفور الدردنيل فتح عىل أقرُّوا قد الحلفاء وكان
قالَع يهاجم أن واتفقوا منها، الغالل واسترياد إليها، واألسلحة الُعَدد إرسال وتسهيل
يف وع الرشُّ وكان الفرنسوي، األسطول من جانٌب ومعه كبري، بريطاني أسطوٌل الدردنيل
السفن اْلتََقَطِت التايل اليوم ويف منه، ٢٥ يوم واستؤنف ،١٩١٥ سنة فرباير ١٩ يوم ذلك
عىل املدافع إطالق وجدَّدْت البوارج، بعض واجتازتْه املضيق، مدخل يف املبثوثة األلغام
فيه، تتقدَّم وظلَّْت منه، و٧ ٦ يف الرضب وشدَّدِت مارس، ٤ يوم ذلك كرَّرْت ثمَّ حصونه،
منه، ١٧ يوم إىل جانبيه عىل التي الحصون املرمى البعيدة الضخمة بمدافعها ر وتدمِّ
وكان فأغرقتْها، فرنسوية ومدرَّعة إنكليزيتني مدرَّعتني العائمة األلغام بعض أصابْت

الهجوم. خاتمة ذلك

َوق��ًرا4 اآلذاَن ف��أودع 3 وص��رَّ ص��داه2 زق��ا1 ال��دردن��ي��ل وي��وم
م��م��رَّا ب��ه ف��روق إل��ى ت��روُم ق��ام��ْت ال��ح��ل��ف��اء ب��وارُج ف��ف��ي��ه
م��ش��م��خ��رَّا ط��وًدا م��ن��ه تُ��ن��اِط��ح ش��ام��خ��ات رواس��َي اق��ت��ح��م��ْت ل��ه
َج��ْم��را ك��ان ب��ل ح��ًص��ى ب��ه رَم��تْ��ه م��ا ي��ك��ن ول��م رَم��تْ��ه م��ج��اِن��ُق��ه��ا

صاح. 1

البوم. ذََكر هو أو طائر، الصدى 2
صوَّت. 3

السمع. ذهاب أو الثقل، الوقر 4
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وص��ه��را س��ح��ًق��ا أذَبْ��نَ��ه أص��مَّ ص��خ��ٍر ص��م��ي��َم أَص��بْ��َن ل��و ق��ذائ��ف
أث��َرا5 ل��ل��رائ��ي��ن ع��ب��ري��ه ع��ل��ى ف��ب��ات��ت األول��ى ح��ص��ونَ��ه دك��ْك��َن
��بَ��ْط��رى6 ال��سِّ ال��وس��ط��ى أب��راِج��ه إل��ى ت��ْم��ش��ي ف��ي��ه ال��دَّوارُع وأوَغ��َل��ِت
م��ط��را وال��ف��والذ ب��ال��ن��ار ل��ه��ا م��اِط��راٍت ق��ن��اب��َل وأص��َل��تْ��ه��ا
األح��رَّا األح��م��ى ض��رب��ه��ا أخ��ي��رة ال��ـ تُ��ِذي��ق ك��ادْت وإذْ ف��ق��اض��تْ��ه��ا
ب��ذرا بُ��ِذرَن ف��ي��ه األل��غ��ام م��ن م��ت��ف��ج��راٌت ب��ع��َض��ه��ا أص��اب��ْت
زرَّا الَم��ْس��َت ل��ه��ا إذا ـ��ي��اءُ ال��ض��ـ م��ن��ه��ا ي��ش��عُّ ك��ك��ه��رب��اء ف��ك��نَّ
َس��رَّى ال��خ��وَف ف��روق وع��ن ـ��م��ض��ي��ق ال��ـ ع��ب��ور ح��م��ى االن��ف��ج��ار وذل��ك
تُ��ذَرى ب��ال��ري��ح ع��ص��اف��ٍة7 ك��م��ث��ل م��درَّع��اٍت ث��الُث نُ��ِس��ف��ت ب��ه
ش��م��رَّا8 ش��رٍّا وراءه ب��أن ن��ذي��ًرا ل��ل��ح��ل��ف��ا ال��خ��ط��ب وك��ان
ي��س��را ص��ار ق��ل��ي��ًال ص��ب��روا ول��و اص��ط��ب��اٌر ال��ع��س��ِر ع��ل��ى وأع��وزه��م
ُح��رَّا األَْس��ر ق��ي��ود م��ن ط��ل��ي��ًق��ا ن��راُه ك��م��ا ال��دردن��ي��ل ف��ظ��لَّ

اليشء. رسم من الباقي األثر 5
تبخرت. يف مشية 6

تبن. 7
شديًدا. 8
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غليبويل وصفغزوة

يف جنودهما إنزال عىل وفرنسا العظمى بريطانيا الحليفتان عزمِت الدردنيل غزوة وبعد
اآلستانة. عىل برٍّا منها والزحف لتدويخها، غليبويل جزيرة شبه

األسرتاليني من معظمهم بريطانيني، الغارة هذه جيش من األكرب الجانب وكان
هملتن. إيان السري الجنرال العام القائد وكان مرص، يف َقبًْال كانوا الذين والنيوزيلنديني
اعرتض ما رغم وعىل األسطول، بحماية غليبويل يف نزلوا ١٩١٥ سنة أبريل ٢٥ ففي
تلك من أميال عدة احتلُّوا الشديدة، األتراك ومقاومة الطبيعية املصاعب من نزولهم
معارك عدة األملان من مَعهم وَمن األتراك وبني بينهم ودارْت الحصينة، الَوْعرة األماكن
تركيا خسارة بلغْت وقد وغريها. سوفال وخليج بابا وإتيش باير وساري كريتيا يف شديدة
يف جيَشها أصابْت رضبة أكرب وكانت الحلفاء،1 خسارة أضعاف ثالثة تقدير بأقل فيها

الحرب. هذه
و٢٠ ١٩ يف وه فأتمُّ غليبويل، عن الجالء يف الحلفاء رشع ١٩١٥ سنة ديسمرب ٨ ويف

أشهر. ثمانية نحو فيها أقاموا ما بعد أي منه؛

ن��ش��را ال��م��س��َك ف��ت��ح��ك��ي ت��ح��يَّ��تُ��ن��ا تُ��ْط��َوى م��ص��َر م��ن َغ��ِل��بُّ��ل��ي إل��ي��ِك
ذك��رى أج��لَّ ح��اف��ظ��ون ل��ي��وِم��ك ألنَّ��ا ع��ج��ٌب ف��ال ض��اع��ْت2 وإن

٣١٤٣ الجرحى ومن جنديٍّا، و٢٦٤٥٥ ضابًطا ١٧٤٥ القتىل من الربيطاني الجيش خسارة كانت 1

.١١٧٥٣٩ واملجموع جندي، و١٠٩٠١ ضابًطا ٣٤٣ املفقودين ومن جنديٍّا، و٧٤٩٥٢ ضابًطا،
فاحت. 2
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س��ط��را ال��م��ه��راق ب��ال��دم ب��ط��اح��ِك رواب��ي ع��ل��ى خ��طَّ ال��ب��أس ف��ف��ي��ه
تَ��ْق��را األي��ام م��دى ال��دن��ي��ا ل��ه ت��ب��ق��ى وس��وف ال��خ��اف��ق��ان ت��اله
ُم��غ��رى ع��ل��ي��ِك ال��س��الم ب��ت��ردي��د ن��راه ق��ارئ��ه ك��ان وأيٍّ��ا
ق��درا ِح��م��اِك ُح��م��اِة م��ن وي��رف��ع ش��أنً��ا ِح��م��اِك ُغ��زاِة م��ن ي��ع��ظِّ��م
زه��را ال��ج��ي��ش��ان ل��روض��ك وك��ان روًض��ا ف��لُ��ح��ِت ال��رب��ي��ع ي��د وش��تْ��ِك
ق��ب��را ال��ج��ي��ش��ي��ن ل��ن��خ��ب��ة وك��ن��ِت م��ج��ًل��ى ال��ج��ي��ش��ي��ن ل��ج��رأة وك��ن��ِت
وف��خ��را ش��رًف��ا وزاَده ك��س��اه ب��أًس��ا ف��ي��ِك أظ��ه��ر ال��ج��ي��ش��ي��ن ك��ال
ك��رَّا وام��ت��از ب��س��ال��ًة وف��اَق اق��ت��ح��اًم��ا ج��لَّ��ى م��ه��اِج��ًم��ا ف��ذاك
ب��ه��را األرض وغ��ش��ى َروًْع��ا ـ��َوَرى ال��ـ أط��م م��ا أن��زك3 أب��ط��ال أت��ى
وك��ب��را ِع��ظ��ًم��ا ت��ش��م��خ��ا أن ب��ه��م وأُس��ت��رال��ي��ا ن��ي��وزل��ن��دا ف��ح��قُّ
ص��خ��را ي��ك��ون ك��ي��ف ال��ص��خ��َر أف��اد ث��ب��اتً��ا أرى ال��دف��اع ف��ي وه��ذا
ب��ك��را ن��ج��الء ط��ع��ن��ًة ��ى ت��ل��قَّ ب��ك��ٍر ن��ج��الءَ ب��ط��ع��ن��ٍة وع��ن��ِك
وش��ك��را م��دًح��ا ��ه ح��قَّ ووفِّ��ي ف��ع��ظِّ��م��ي��ه أردِت ك��م��ا ح��م��اِك

والنيوزيلندي. األسرتايل الجيش «أنزك» بكلمة يراد 3
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روسيا وصفمعارك

رها وتأخُّ تقدُّمها

قيادة نيقوالفتش نيقوال الغرندوق روسيا ولَّْت ١٩١٤ سنة أغسطس شهر أوائل يف
بروسيا حدود جيشها عرب حيث الشمال، من أحدهما هجومني يف وَرشَعْت العامة، جيشها
عىل هندنربج كرَّ ثمَّ كنجسربج، مدينة ق وطوَّ جمبنني، معركة يف األملان وكرس الرشقية
نيامن، نهر إىل التقهُقر عىل وأكرَههم فادحة خسارة لهم فحمَّ تننربج، معركة يف الرُّوس

الرشقية. بروسيا إىل وأرجعوه أوغستوفو معركة يف عليه انترصوا ثمَّ
سنة سبتمرب ٣ يف عنوة ملربج فافتتحوا النمسويني، عىل الجنوب من الرُّوس وهجم
وياروسالف، تزرنوفتش عىل فاستوَلْوا الكربات، مضايق وعربوا زحَفهم وواصلوا ،١٩١٤
معظم واحتلُّوا غليسيا واجتاحوا السان نهر عربوا ثمَّ ٢٢سبتمرب، يف برزميسل وطوَّقوا
وغنموا ألًفا ١٢٠ فيها وأرسوا ،١٩١٥ سنة مارس ٢٢ يف برزميسل وافتتحوا بيكوفينا،
مكنزن الجنرال بقيادة كبري بجيش دتْها فأمَّ أملانيا، النمسا فاستنجدِت مدفع، ألف نحو
عىل الجيشان فكرَّ ،١٩١٥ سنة أبريل ٢٨ يف ذلك وكان الضخمة، املدافع من ألوف ومعه
جميع ويُخلُوا يتقهَقروا أن فاضُطرُّوا كادْت، أو نِفَدْت قد ذخائرهم كانْت الذين الرُّوس
بنسك بلغا حتى والتدويخ الفتح يف ويُْمِعنان يطاردانهم والجيشان افتتحوها، التي املدن

.١٩١٥ سبتمرب ١٩ يف وفلنا

وح��ص��را ف��ت��ًح��ا م��دن��ه��ا وأره��ق غ��ل��س��ي��ا ع��ل��ى ك��رَّ ال��روس وج��ي��ش
م��ج��رى م��ن��ه وي��وق��ف ي��ع��ارض��ُه ي��راُه م��ا ي��ج��رُف ك��ال��س��ي��ل ط��م��ا
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ف��ن��ه��را ن��ه��ًرا م��ي��اه��ه��ا وج��از ُرب��اه��ا وغ��زا س��ه��وَل��ه��ا وج��اح
ج��ب��را ال��ت��س��ل��ي��م إل��ى م��ع��اق��ل��ه��ا ف��ي َم��ن واض��ط��رَّ ق��الع��ه��ا ودكَّ
وأس��را ق��ت��ًال ُم��ْم��ِع��نً��ا ت��ح��كَّ��م وف��ي��ه��م ال��ن��م��س��ا ف��ي��ال��ق وس��اق
ع��ذرا م��ن��ه واس��ت��م��اح��ْت أط��اع��ْت ح��ت��ى ال��ك��رب��ات ش��وام��َخ وراَض
ُم��ِط��رَّا2 أش��ف��ى1 ه��ن��غ��اري��ا ع��ل��ى وم��ن��ه��ا م��ض��اِي��ق��ه��ا ف��ي وأوغ��َل
ث��غ��را ت��ف��ت��رُّ وال��م��ن��ى م��ط��ي��ًع��ا ي��ج��ري ي��دي��ن ب��ي��ن ال��ن��ص��ر وب��ي��ن��ا
ب��ت��را األع��ن��اق ت��ب��ت��ر م��ض��ارب ت��ل��ق��ى األع��داءِ س��اَق��ُة وم��ن��ه
ن��ص��را رح��م��اِك ال��وح��ى ون��ادتْ��ه��ا اس��ت��غ��اث��ت ب��أل��م��ان��ي��ا ال��ن��م��س��ا إذا
وي��درا أرض��ي ع��ن ال��س��ي��َل ي��ص��دُّ ِب��ُس��دٍّ ع��ج��ٍل ع��ل��ى أم��دِّي��ن��ي
ج��رَّا ع��ل��ي��ك ث��مَّ ع��ل��يَّ م��ار ال��د وذي��ل غ��رًق��ا ��ن��ي ط��مَّ وإالَّ
م��ج��را3 ك��ال��غ��م��ر ج��ح��ف��ًال إل��ي��ه��ا وأْزَج��ْت ح��ل��ي��ف��ت��ه��ا ف��ل��بَّ��تْ��ه��ا
أخ��رى أش��ي��اء ف��وق��ه��ا وزادْت ش��يءٍ ك��ل م��ن ح��اَج��ُه ك��َف��تْ��ه
أم��را ف��ي��ه م��ك��ن��زن م��ولِّ��ي��ًة أغ��اث��ت ال��ن��م��س��ا أل��م��ان��ي��ا ب��ه
وتُ��ب��َرى ال��ن��م��س��ا م��زاب��ر4 تُ��َق��طُّ ك��ان��ت ح��ي��ث غ��ل��س��ي��ا إل��ى ف��خ��فَّ
ب��درا ال��روس ن��ص��ِر ه��الُل وص��ار م��ح��ي��ًط��ا ب��ه��ا ب��اَت ال��ي��أس وداج��ي
وزج��را ردًع��ا ل��ه ال��ن��م��س��ا ع��ن ي��ب��غ��ي إي��ف��ان��وف ج��ي��ش ف��ف��اج��أ
أج��را6 م��ن��ه ي��ُك ول��م وإق��داٍم ث��ب��ات ف��ي ع��ل��ي��ه ي��ب��س��ْق5 ول��م
ظ��ه��را وأش��دَّ ًة ُع��دَّ وأوف��َر درًع��ا م��ن��ه أم��ن��ع ك��ان ول��ك��ن
ت��ت��رى ال��ن��ج��داُت وخ��ْل��َف��ه ـ��خ��اُم ال��ض��ـ ال��ح��دي��د ُق��ُط��ُر تُ��ِق��لُّ��ه ف��س��ار
وُق��ْط��را م��رًم��ى خ��ص��م��ه م��داف��ع ف��ائ��ق��اٌت م��داف��ع وت��دع��م��ه

أرشف. 1
. ُمِدالٍّ 2

كبريًا. 3

أقالم. 4
يُطْل. 5
أشجع. 6
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روسيا معارك وصف

وف��ق��را ع��وًزا ك��ل��ه��ا إل��ه��ي��ا ي��ش��ك��و إي��ف��ان��وف ك��ان وه��ذي
ع��ش��را ع��ل��ي��ه ي��ردُّ ب��ق��ن��ب��ل��ٍة م��ك��ن��زن ن��اج��ى ك��لَّ��م��ا ف��أص��ب��ح
ق��س��را ال��غ��رب ف��ت��ح ب��اب ويُ��ق��ِف��َل ش��رًق��ا ي��رت��دَّ أن اض��ُط��رَّ ل��ذاك
ص��ب��را ع��ل��ي��ه اس��ت��ط��اع ف��م��ا ـ��ع��دوِّ ال��ـ ض��غ��ط ح��م��ل ح��اول ب��ول��ن��دا وف��ي
ُخ��ْس��را ال��رب��ح م��اض��ي ع��ل��ي��ه وع��اد غ��ل��س��ي��ا أخ��ل��ى ك��م��ا ف��أخ��اله��ا
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عرش الرابع الفصل

احلرب يف إيطاليا دخول

الحرب وشهرِت الثالثية، امُلحاَلفة من خروَجها إيطاليا أعلنْت ١٩١٥ سنة مايو أول يف
مصاعب عىل يتغلَّب وأخذ منه، ٢٤ يف النمسوية التخوم جيُشها واجتاز النمسا، عىل
عىل فاستَْولْت تريستا، نحو جنوُدها زحفْت يونيو ٧ ويف وصُفها، القلم عىل يتعذَّر
وكان يوليو، ٢ يف غوريتزا وهاجمْت منه، ٢٨ يف كستلنوفو وعىل منه، ٩ يف منفلكوني
من فأبَدْوا اإليطاليني، هجمات فيها تكرَّرْت التي الشهرية األيسنزو معارك بداءة ذلك
وتذليل ات املشقَّ احتمال عىل والصرب األخطار، واقتحام واإلقدام والكرِّ البسالة رضوب

باهرة. انتصارات أعدائهم عىل ونالوا قاطبًة العاَلم أدهش ما الصعوبات؛ أكرب

وت��رت��دُّ ت��ص��دُّ ـ��ك��رب��ات ال��ـ ع��ن ال��رُّوس أب��ط��ال ب��ي��ن��ا
وي��ش��ت��دُّ ي��زي��د ال��ض��غ��ط وع��ل��ي��ه��ا ُم��داف��ع��ًة ت��رت��دُّ
وت��م��ت��دُّ ت��ط��ول أل��م��ان ال��ـ ي��د ب��ول��ن��دا وف��ي ي��ش��ت��دُّ
ال��ج��ه��ُد وال ال��س��ع��ُي أج��دى م��ا ب��ه��ا ال��ت��ن��ك��ي��ل وف��ي ت��م��ت��دُّ
ال��غ��م��ُد أظ��م��أُه ص��م��ص��اًم��ا ل��ه��ا اإلي��ط��ال��ي��ون س��لَّ
ج��دُّوا ال��ح��ل��ف��ا ي��ت��ب��ع��وا أن وف��ي ال��ج��رم��ان ح��ب��ل ق��ط��ع��وا
وق��ُد ل��ه��ا واش��ت��دَّ ف��ذََك��ْت ش��ه��روا ال��ن��م��س��ا ع��ل��ى وال��ح��رب
ح��دُّ ل��ه��ا ل��ي��س ب��ع��زائ��م اإلي��س��ن��زو ح��دَّ واج��ت��ازوا
ال��لَّ��ْح��ُد» أو «أل��ن��ص��ر ك��ت��ب��ت ب��ي��ارق��ه��ا ف��وق ب��ك��ت��ائ��َب
س��دُّ يُ��وِق��ف��ه��ا ال وط��َم��ْت ج��ارف��ًة ان��ص��بَّ��ْت ك��ال��س��ي��ل



شعًرا الكربى الحرب تاريخ

األُْس��ُد ج��ان��بَ��ه��ا ي��ت��ه��يَّ��ُب آط��اًم��ا1 ت��ب��ِغ��ي وت��ن��زَّْت
بَ��ْع��ُد ت��ع��ال��ي��ه��ا ب��ع��َد م��ا ُق��نَ��ٍن3 ف��ي ��ل2 ت��ت��وقَّ وغ��َدْت
ي��رت��دُّ ك��ل��ي��ًال وال��ط��رف ع��يً��ا ال��ف��ك��ُر ي��ن��ص��اُع ع��ن��ه��ا
ال��ق��ص��ُد وأع��ج��َزه الرت��دَّ ي��ق��ص��ده��ا ن��س��ٌر ح��لَّ��ق ل��و
ت��ش��دو م��الئ��َك��ُه ال��ع��رش ل ح��و ي��س��م��ع ��ت ال��م��ت��ِن��صَّ ف��ي��ه��ا
ال��رص��ُد ي��م��ك��ن��ه م��ن��ظ��اٍر ب��ال ل��ألف��الك وال��راص��ُد
ش��دُّوا ع��زائ��م��ه��م ل��ي��ون اإلي��ط��ا ل��ت��س��وُّره��ا ه��ذي
نَ��ْج��ُد أس��ه��ل��ه��ا ع��ق��ب��ات ط��الئ��ع��ه��م ُق��دَّام ف��رأَْوا
ن��دُّ ل��ه ل��ي��س ت��ح��ص��ي��نً��ا زادت��ه��ا ال��ن��م��س��ا وج��ي��وش
ال��ص��دُّ أي��س��ُره��ا ل��م��خ��اط��َر ه��دًف��ا م��ه��اج��ُم��ه��ا ف��ي��ك��ون
رع��ُد ي��ت��خ��لَّ��ل��ُه ب��رًق��ا ف��م��ه��ا م��ن ت��ق��ذف ل��م��داف��َع
وي��ن��ق��دُّ ي��ن��دكُّ ط��وًدا ل��ط��م��ت إن ق��ن��اب��ل وس��ي��ول
ال��ِع��ق��ُد يُ��ط��وِّق��ه ك��ال��ِج��ي��د ب��ه��ا ت��ح��ي��ط ال��ث��ل��ج ورك��ام
ي��ع��ت��دُّ ك��رص��اص ب��رًدا ح��اص��ب��ٌة4 ج��ل��ي��د وري��اُح
ال��ب��رد ي��ه��رأُه ن��اٍر م��ن م��ه��اج��م��ه��ا ي��ن��ُج إن ه��ذي
ارت��دُّوا وال األخ��ط��ار ره��ب��وا ف��م��ا اإلي��ط��ال��ي��ون ��ا أمَّ
ه��دُّوا ق��واع��ده��ا أط��واد ال��ـ أب��ط��ال��ه��م اق��ت��ح��م��ْت وإِذ
ال��ج��ن��ُد وال ال��ت��ح��ص��ي��ُن ع��ن��ه��ا ي��دف��ع ل��م اس��تَ��ْوَل��ْوا وع��ل��ي��ه��ا
ال��م��ج��ُد ب��ه ي��ح��ت��اط أث��ًرا ب��س��ال��ت��ه��م ت��ظ��لُّ ول��س��وف
نَ��دُّ ل��ه ي��ف��وح ل��ي��ي��ن اإلي��ط��ا ذك��ر ي��ب��ق��ى وب��ه��ا

حصونًا. 1

تصعد. 2
العالية. الجبال رءوس 3

الحىص. أي الحصباء وتثري الرتاب تحمل التي هي الحاصبة الرياح 4
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عرش الخامس الفصل

لرسبيا والنمسا بلغاريا غزوة
األسود واجلبل

رسبيا عىل الحرب وشهرِت أملانيا، إىل انضماَمها بلغاريا أعلنْت ١٩١٥ سنة أكتوبر أول يف
من واألملان النمسويني غارة لصدِّ منِرصًفا الرسبي الجيش كان وفيما األسود، والجبل
٨ ويف عليه، والنمسا أملانيا وأعان الرشق، من ورائه من البلغاري الجيش فاجأه الشمال
منه ٣٠ ويف نيش، عىل البلغاريون استَْوىل نوفمرب ٥ ويف بلغراد، النمسويون احتلَّ أكتوبر
األسود. الجبل عاصمة ستنجة النمسويون دخل يناير ١٤ ويف كلها، رسبيا اكتساح تمَّ

ال��ظَّ��م��ا ِم��ن ي��ش��ك��و ال��ح��رب وح��وُت تُ��ط��لُّ وال��دِّم��ا ال��ح��رب ع��ل��ى األول��ى ال��س��ن��ُة م��ض��ى
ط��م��ا إذْ األرض س��ي��لُ��ه��ا وغ��طَّ��ى ش��ب��وبً��ا ون��اُره��ا ه��ب��وبً��ا س��واف��ي��ه��ا1 وزادْت
ف��َم��ا ف��اِغ��ًرا غ��ولُ��ه��ا ��ى ت��رقَّ ـ��ه��واء ال��ـ إل��ى ب��ل وال��ب��ح��ِر ال��ب��رِّ ف��ي ت��ن��ح��ص��ر ول��م
ُس��لَّ��َم��ا وال��ج��وِّ األرض ب��ي��ن ت��س��لَّ��ْق��ن ب��س��واب��ٍح ال��ه��وا ُس��بَّ��اح راع وق��د
م��خ��يِّ��َم��ا ظ��الٍّ األس��م��اك م��ع��ش��ِر ع��ل��ى خ��وَف��ه ي��ب��س��ط ال��م��اء ت��ح��ت وأْوَغ��ل
م��ت��خ��رَِّم��ا ل��ه��م م��ج��ت��اًح��ا ال��ن��اس ع��ل��ى ال��رَّدى تُ��ْم��ِط��ر ط��يَّ��اراتُ��ه ال��ج��و ف��ف��ي
ُم��ح��تَّ��َم��ا ح��ت��ًف��ا وال��رك��اَب ـ��ب��واخ��َر ال��ـ ت��ورُد وْه��ي غ��وَّاص��ات��ه ال��ي��مِّ وف��ي
م��ق��دم��ا أْص��يَ��َد ال��س��رب ك��م��يُّ ي��ك��رُّ يَ��َزْل ل��م اآلن إل��ى ال��ن��م��س��ا ع��ل��ى وك��ان
ُم��ع��ل��َم��ا أب��ي��َض ال��ب��أس َوَش��اُه ط��راٌز ل��ه ال��ذي األس��ودي2 ال��ح��ل��ي��ف وم��ع��ه

وتَذِْريه. الغبار تحمل التي الرياح السوايف 1
األسود. الجبل من 2



شعًرا الكربى الحرب تاريخ

ع��ل��ق��َم��ا ال��ق��ه��ر َج��ْف��ن��ة م��ن يُ��ذي��ق��ان��ه��ا م��رٍة ب��ع��د م��رًة ع��ل��ي��ه��ا ف��ص��اال
وُم��ْف��َع��َم��ا ب��ال��غ��م��وض م��ش��وبً��ا غ��ري��بً��ا م��وق��ًف��ا ثَ��مَّ ب��ل��غ��اري��ا وَق��َف��ْت وق��د
وأب��ه��م��ا ال��َق��ِب��ي��ل ه��ذا م��ن ��َد ت��ع��قَّ م��ا ح��لُّ اع��ت��اص ال��ُخ��لَّ��ص ال��ُح��َل��ف��اء ع��ل��ى
��م��ا ت��وهَّ م��ن��ه��ا اإلخ��الُص وك��لُّ��ه��م ح��ي��اده��ا أع��ل��نَ��تْ��ه��م إذْ َوثِ��ق��وا ب��ه��ا
وأب��رم��ا أم��ض��ى ال��ج��رم��ان ج��ان��ب إل��ى ان��ض��م��ام��ه��ا ك��ان ف��ردن��ن��د ول��ك��نَّ
ت��ب��رَُّم��ا وَط��ْوًرا ِل��ي��نً��ا ال��ح��ل��ف��ا يُ��ري ف��ت��ارًة ي��روغ األول��ى ال��س��ن��ة ق��ض��ى
أُرَّم��ا4 ي��ح��رق3 ال��ب��ل��غ��ار ِف��َدى أراق��وا دم��اءَه��م ال��ذي��ن ال��رُّوس ع��ل��ى وك��ان
م��ج��ِرَم��ا ك��ان إذْ إي��اُه ت��ج��نُّ��ب��ه��م س��وى ع��ن��ده ل��ه��م ُج��ْرٍم م��ن ي��ُك ول��م
ُم��َح��رََّم��ا رأَْوه م��ا ي��س��ت��ح��لُّ��وا ول��م ن��ص��ره ال��س��رب ع��ل��ى ال��ب��اغ��ي وه��و أَبَ��ْوا
م��غ��رَم��ا ال��م��واث��ي��ق ن��ْق��ِض ب��س��وى ي��ك��ن ل��م ف��ْه��و غ��رَو وال ب��غ��ًض��ا ل��ه��م ف��زاد
وأض��رم��ا ش��بَّ ال��ح��رَب وع��ل��ي��ه��ا ل��ه��ا ع��ه��ده ي��رَع ل��م ال��س��رب خ��ان ق��ب��ُل ف��م��ن
م��رغ��َم��ا ال��رُّوس ق��ي��ص��ر م��س��ت��غ��ي��ثً��ا دع��ا ألج��ل��ه غ��ل��ٍب غ��ي��َر م��ن��ه��ا ي��ج��ِن ول��م
وأْح��ج��م��ا اْل��ُم��ِغ��ي��ُر ارت��دَّ ص��وف��ي��ا وع��ن ف��أط��اع��ه ِق��ْف ال��س��رب ب��ج��ي��ش ف��ص��اح
��َم��ا م��رجَّ ح��دي��ثً��ا ف��اه��وا ال��ح��ل��ف��ا ب��ه م��ا وظ��نَّ ه��ذا ف��ردن��ن��َد ي��ك��ف ول��م
م��ج��ح��َم��ا ك��ال��ن��ار ي��ن��ف��كَّ ل��م ـ��غ��ائ��ن ال��ض��ـ ث��ائ��ر وال��رُّوس ل��ل��س��رب ص��دره وف��ي
م��غ��ن��َم��ا ي��ط��ل��ب ل��ل��س��رب ِغ��رٍَّة ع��ل��ى ف��ان��ب��رى ب��ال��غ��ْدر ال��ح��ْق��د ش��ف��اءَ ورام
رم��ى إذا ال��ج��ب��ان ال��نَّ��ذْل ع��ادٍة وذي ورائ��ه��ا م��ن م��س��ت��وف��ًزا ��ل��ه��ا ت��غ��فَّ
م��ت��ظ��لِّ��َم��ا5 ظ��ال��ًم��ا ث��أًرا وي��ط��ل��ب وات��ًرا ال��ن��م��س��وي��ي��ن ع��ل��ي��ه��ا أع��ان
ع��رم��رَم��ا ج��ي��ًش��ا ال��م��ج��م��وع م��ن ف��ك��ان أق��ب��ل��وا وال��تُّ��ْرُك األل��م��اُن وف��وق��ه��م��ا
ِم��ْع��ص��َم��ا ي��ح��ت��فُّ ال��دُّم��ل��وج6 ب��ه��ا ك��أن��ي ج��م��ي��ع��ه��ا ال��ج��ي��وش ه��ذي ب��ه��ا أح��اط��ْت
م��ت��ث��لِّ��َم��ا ��ه��ا ك��فِّ ف��ي م��ه��نَّ��ده��ا ف��اْل��تَ��وى ال��ض��غ��ط وْط��أة ع��ل��ي��ه��ا وش��دُّوا
م��ع��ظَّ��َم��ا اذِّك��اًرا ول��ل��ج��ب��ل��يِّ��ي��ن ل��ق��وم��ه��ا ال��خ��اف��ق��ي��ن أه��ُل وخ��لَّ��د

. يعضُّ أو يسحق 3
األصابع. أطراف أو األرضاس، األُرَّم 4
منها. يتظلَّم ثمَّ الرسب يظلم أي 5

السوار. 6
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األسود والجبل لرسبيا والنمسا بلغاريا غزوة

ب��ال��دِّم��ا ْوه وَروَّ إل��ى ألع��دائ��ه��م أص��ب��ٍع ِق��ي��د7 أرض��ه��م م��ن غ��ادروا ف��م��ا
وأك��رم��ا أع��زَّ رب��ًح��ا ت��ع��وِّض��ه��م ب��أْس��ه��م ُش��ْه��رة ل��ك��نَّ خ��س��روا أج��ل،
ت��ك��لَّ��م��ا ال��ج��م��اُد ع��ن��ه��ا س��ك��تَ��ْت وإْن ال��ورى أْل��ِس��ن��ة ب��ال��ش��ك��ر س��ت��ذك��ره��م
��َم��ا ُم��رحَّ ع��ل��ي��ه م��أس��وٍف خ��ي��َر ق��ض��ى ق��ض��ى وَم��ن ك��رَّم��وه م��ن��ه��م ع��اش ف��َم��ن

مقدار. 7
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عرش السادس الفصل

العراق وصفمعارك

اإلمارة كوت سقوط إىل

بقيادة الهند يف بمباي من الربيطاني الجيش سار ١٩١٤ سنة أكتوبر شهر أوائل يف
البرصة واحتلَّ نوفمرب، ١٤ يف العراق فبلغ مقاتل، ١٥٠٠٠ نحو وعدده بارت، أرثر الرس
بفرقة الجيش هذا أُنجد ١٩١٥ سنة مارس شهر ويف ديسمرب، ٩ يف والقرنة منه، ٢٢ يف

نكسن. جون الرس قيادة تحت وُجِعل أخرى
دجلة، عىل العمارة الشهري تونزند الجنرال جيش احتلَّ ١٩١٥ سنة يونيو ٣ ويف
كرس سبتمرب ٢٥ ويف الفرات، عىل النارصية كورنج الجنرال جيش احتلَّ يوليو ٢٥ ويف
ألفني وأرس اإلمارة كوت عىل استَْوىل منه ٢٩ ويف الثنيات، يف العثمانيني تونزند الجنرال
واخرتق «كتيزيفون»، كرسى مدائن عىل زحف نوفمرب ٢٢ ويف العثماني، الجيش من
ذريًعا، فتًكا واألربعني الخامسة العثمانية بالفرقة وفتك والثاني، األول خنادقها خط
التقهُقر عىل فأكرهه تونزند عىل وكرَّ كبريًة، نجدًة ى تلقَّ الدين نور العثماني القائد لكنَّ
إىل ١٩١٥ سنة ديسمرب ٧ من حورص حيث اإلمارة، كوت إىل نوفمرب ٢٧-٢٨ ليل يف

جيشه.1 من الباقني وجميع هو يسلِّم أن اضُطرَّ حينما ١٩١٦ سنة أبريل ٢٩

ألًفا. عرش أحد نحو 1



شعًرا الكربى الحرب تاريخ

وال��ثَّ��َك��ِل اْل��يُ��تْ��م ص��اَب ال��ن��اَس ع تُ��ج��رِّ ع��ج��ِل ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ح��رب رح��ى دارْت
َخ��ِل��ي غ��ي��ر ال��ش��رق ح��ت��ى ال��غ��رُب ب��ش��رِّه��ا ف��بُ��ل��ي م��وض��ع م��ن��ه��ا األرض ف��ي يَ��ْخ��ُل ل��م

ُش��ُغ��ِل ف��ي أه��ل��وه ه��ول��ه��ا وِم��ن أض��ح��ى
وال��ح��رب��ا ال��وي��َل ال��ع��راق ف��ي َم��ن وس��ام واْل��ت��ه��ب��ا ش��بَّ ل��ظ��اه��ا ال��ع��راق وف��ي
وأبَ��ى ال��ه��دى ن��ه��ج ع��ن ض��لَّ ألن��ه ال��س��ب��ب��ا إي��ق��اده��ا ف��ي أن��ور وك��ان

وال��خ��ط��ِل وال��غ��يِّ ال��ه��وى رك��وَب إالَّ
ِذَم��م ب��رْع��ِي ي��ح��ِف��ٍل ول��م وع��ي��ًدا يَ��َخ��ْف ول��م أف��اد وع��ٌد وال ن��ص��ٌح يُ��ج��ِد ل��م
وَف��َص��ْم ن��اره��ا ف��ي دول��ت��ه ف��زجَّ ع��زم ك��ان األل��م��ان ج��ان��ب ف��ي وال��ح��رب

ال��دوِل أع��ظ��م م��ع م��ودت��ه��ا ُع��رى
ج��ح��دا ك��ال��ض��ح��ى2 ب��اٍد وه��و وف��ْض��ل��ه��ا ع��دا ال��ك��ن��وِد ال��ع��ظ��م��ى ب��ري��ط��ان��ي��ا ع��ل��ى
ارت��ع��دا ت��زآره م��ن وال��ج��وُّ ه��اج األس��دا أغ��ض��ب ح��ت��ى يَ��ن��َزغ3 وظ��لَّ

ال��وج��ِل م��ن وارت��ج��ت األرض وم��ادت
اف��ت��ت��ح��ا وال��ق��رن��ة اح��ت��لَّ��ه��ا وال��ب��ص��رَة ن��ح��ا ال��ع��راَق ال��ب��ح��ر س��ل��ط��ان��ة وج��ي��ُش
ف��ان��ف��س��ح��ا األت��راك س��اق��َة أم��ام��ه م��ك��ت��س��ًح��ا اج��ت��از ال��راف��دي��ن4 وم��ْل��تَ��ق��ى

وال��ج��ب��ِل ال��س��ه��ل ف��وق ال��ت��ق��دُّم ل��ه
ق��ص��دا م��ا ن��ال م��ن��ه��ا وال��ن��اص��ري��ة ُص��ُع��دا زح��ف��ه ت��وال��ى ال��ف��رات ع��ل��ى
ف��غ��دا اب��ت��دا ت��ن��زن��د ع��م��ارة وف��ي ي��دا م��دَّ ل��ل��ت��دوي��خ دج��ل��ة وف��وق

ب��ال��ب��ط��ِل ع��ن��ه يُ��ك��نَ��ى ال��ح��ي��ن ذل��ك م��ن
م��غ��ت��ِن��َم��ا واغ��ُز وغ��اِم��ْر ش��م��اًال وازَح��ف م��ق��ت��ح��ًم��ا ُك��رَّ أم��ل��ى ن��ك��س��ن ع��ل��ي��ه
س��ِل��م��ا» ول��و م��ح��م��وًدا ال��م��خ��اط��ُر «ل��ي��س ِق��دًم��ا: ل��ن��ا ق��ال��وا ف��ل��ق��د ال أج��اب

ب��ال��ع��م��ِل؟! ال��ق��وَل ه��ذا أخ��ال��ف ف��ه��ل
ال��َوط��را ن��ي��ل��ك ع��ن إي��ج��اس��ه يَ��ثْ��ن��ي��ك ح��ذًرا ودع خ��ال��ف��ُه ن��ك��س��ن ف��ق��ال
ال��خ��ط��را» ي��رك��ب ل��م َم��ن ال��م��ج��َد ي��ب��ل��غ «ل��ن ظ��ه��را ص��دُق��ه ق��وٍل ب��م��وج��ب واع��م��ل

الشمس. 2
ويوسوس. يفسد 3
والفرات. دجلة 4
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تَ��نَ��ِل وص��ْل واه��ج��م تَ��ُف��ْز وأق��ِدم ف��اع��زم
م��ق��اص��دُه ت��ح��دوه وأق��َدم ب��ه ق��ائ��دُه ف��اه أم��ًرا ت��ن��زن��د أط��اع
س��اع��دُه وال��ت��دوي��خ ال��ف��ت��ح ف��ي واش��ت��دَّ م��ارُده ذلَّ ح��ت��ى دج��ل��ة وراَض

ال��م��ث��ِل م��ض��رب أت��اه ف��ي��م��ا وب��ات
وَع��نَ��ْت ل��ه دان��ْت أن اإلم��ارة ك��وُت وه��ن��ْت وق��د ت��ب��ط��ئ ل��م ال��ث��ن��يَّ��ات ب��ع��د
اق��ت��رن��ْت ف��تْ��ِح��ه وب��ذْك��َرى وأص��ب��ح��ْت ع��ل��ن��ْت ش��ه��رة أك��س��ب��تْ��ه ك��ل��ت��اه��م��ا

وال��ُم��َق��ِل واألف��واه ال��م��س��ام��ع م��لءَ
يُ��ِف��ِد ل��م ال��ن��ق��ص ت��الف��ي ف��ي وس��ع��ي��ُه يَ��ِزِد ول��م أك��رى5 ق��د ك��ان وج��ي��ش��ه
ع��دِد م��ن ش��اء م��ا م��س��ت��ك��م��ٍل وغ��ي��ر ال��م��دِد إل��ى م��ح��ت��اًج��ا ذاك إذْ رآُه

ال��خ��ل��ِل ذا إص��الح ُوس��ع��ه ف��ي ول��ي��س
ق��ن��ط��ا م��ا ال��ت��دوي��خ م��واص��ل��ِة إل��ى ن��ش��ًط��ا ك��ل��ه ه��ذا م��ع ل��ك��ن��ه
وَس��َط��ا أرب��اَض��ه��ا م��اِل��ًك��ا واح��ت��لَّ��ه��ا ه��ب��ط��ا ك��ال��ق��ض��ا ك��س��رى م��دائ��ِن ع��ل��ى

ال��ذُّلُ��ِل ك��األَيْ��نُ��ق أج��ن��اَده��ا واس��ت��اق
م��ق��ت��ِح��َم��ا 6 ل��ل��زَّْوراءِ ال��ت��ق��دُّم ع��ل��ى ع��زم��ا ق��د وه��و ك��س��رى م��دائ��ن وف��ي
ُم��ْل��تَ��ِزَم��ا ي��رت��دَّ أن ف��اض��ط��رَّ ع��ل��ي��ه ه��ج��م��ا ق��د ال��دي��ن ن��ور ال��َف��ْور ع��ل��ى إذا

ب��ال��ِح��يَ��ِل ال��خ��ص��م وأخ��ذَ ال��دف��اع ن��ه��َج
َع��نَ��َق��ا َس��يْ��ره ف��ي ج��رى ب��ل زح��ف��ِه ف��ي رف��ق��ا م��ا ال��دي��ن ن��ور ع��س��ك��ر ل��ك��نَّ
م��ن��دِف��َق��ا ت��ن��زن��د ع��ل��ى ال��ه��ج��وم إل��ى واس��ت��ب��ق��ا واإلق��دام ال��َك��رَّ وواَص��َل

ال��َه��ِط��ِل ك��ال��ع��اِرض ج��وان��ب��ه ع��ل��ى
م��خ��ب��رِه ِس��رُّ ع��ل��ي��ه خ��اٍف وغ��ي��ر ع��س��ك��ره ح��اَل ي��دري ت��ن��زن��د وك��ان
��ِره م��ؤخَّ ع��ن ي��ح��ام��ي وه��و ف��ارت��دَّ ت��ق��ه��ق��ره م��ن ا بُ��دٍّ ثَ��مَّ يَ��ِج��ْد ف��ل��م

َوِك��ِل وال ه��يَّ��اٍب غ��ي��ر م��داف��ًع��ا
زح��ف��ا ق��د ال��دي��ن ن��ور ك��ان خ��ْل��َف��ه إذْ ي��ق��ف��ا أن اض��ط��رَّ ف��ي��ه��ا اإلم��ارة ك��وت
م��ك��ت��ن��َف��ا ال��ح��ص��ر ع��ل��ي��ه��ا ش��دَّ وك��وُت م��ن��ع��ط��َف��ا ال��ت��فَّ ع��ل��ي��ه ال��ج��ن��وب م��ن

نََقص. 5

بغداد. 6
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واألََس��ِل ب��ال��ب��ي��ِض ن��اح��ي��ة ك��لِّ م��ن
س��ه��ال م��ا ال��ح��ص��ر ل��ن��ط��اق ��ُه وش��قُّ م��ن��ع��زَال ب��ات ف��ي��ه��ا ت��ن��زن��د وج��ي��ش
ح��ص��ال ن��ج��ده ف��ي أع��وان��ه وس��ع��ُي وص��ال ف��م��ا غ��وثً��ا م��ن��ت��ظ��ًرا وك��ان

ال��ف��ش��ل س��وى ي��ن��ت��ج ل��م خ��اب ل��ك��ن��ه
ن��ض��ب��ا ق��د ال��زاد َم��ِع��ي��ن وأنَّ س��ًدى ذه��ب��ا إم��داده ف��ي ال��س��ع��ي رأى وإذْ
وان��ق��ل��ب��ا ك��وَت وأخ��ل��ى ب��اش��ا خ��ل��ي��ل ط��ل��ب��ا ك��م��ا ُم��ض��ط��رٍّا وس��لَّ��م ع��نَ��ا

م��ع��ت��ق��ل س��ور ي��ح��ت��وي��ه��م ج��ي��ش��ه م��ع
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إلْرِميِنَية روسيا غزوة

الجنرال بقيادة إْرِمينِيَة يف تركيا عىل غاراتها روسيا استأنفْت ١٩١٦ سنة أوائل يف
بنظاٍم أماَمهم يتقهقر العثماني والجيش والتدويخ، الفتح يف جيوُشها وأْمعنْت ينودتش،
يف طرابزون وافتتحوا فرباير، ١٥ يف أررضوم عىل عنوة استوَلْوا حتى نظام، وبغري
الجيش وحملوا وغريها، وبتليس وموش وان واحتلُّوا يوليو، ٢٦ يف وأرزنجان أبريل، ١٨

والجرحى. واألرسى القتىل من كبريًة خسارًة العثماني

وان��ت��ص��روا ك��وَت ف��ي غ��ل��ب��وا ب��أن��ه��م واف��ت��خ��روا االتِّ��ح��اديُّ��ون ��ح ت��ب��جَّ
ن��ش��روا أل��م��ان��ي��ا ف��ي ب��ال��ب��رق أن��ب��اء وال��ـ ال��ع��ش��ائ��ر ب��ي��ن م��ا ال��ب��ش��ائ��ر ب��ثُّ��وا
ظ��ف��ُر ب��ع��َده م��ا ظ��ف��ًرا ب��ه ن��ال��وا وق��د ال��ع��دوَّ ج��اح��وا1 إن��ه��م ل��ه��م ق��ال��وا
أس��روا غ��ي��ره��ا أل��ًف��ا وع��ش��ري��ن ق��ت��ل��ى ف��تً��ى أل��ف ع��ش��ري��ن ج��ن��دل��وا وأن��ه��م
يَ��ذَروا ول��م يُ��بْ��ُق��وا ول��م ال��ب��ح��ار لُ��جِّ إل��ى م��ن��ه ال��ب��اق��ي��ن ق��ذف��وا وأن��ه��م
أث��ُر ب��ه��ا ع��اث��وا األُل��ى ل��ع��ي��ن ب��اٍق ف��م��ا ال��ع��راق أرَض ��روا ط��هَّ وأنَّ��ه��م
خ��ب��ُر! م��ن��وال��ه��ا ع��ل��ى ِح��ي��َك ق��ب��ُل م��ن وَل��َك��ْم اف��تَ��َرْوا األك��اذي��ب ه��ذي ب��م��ث��ِل
اف��ت��ك��روا ل��و ن��ف��ًع��ا ل��يُ��ْج��ِديَ��ه��م ي��ك��ن ل��م اإلم��ارة ك��وت ف��ي ت��ن��زن��د ف��أس��ُر
ذك��روا ل��ي��ت��ه��م ي��وًم��ا ت��س��ع��ي��َن ن��ح��و م��ن أص��اب��ه��م م��ا ت��ن��اَس��ْوا أو ب��ه ن��س��وا
خ��س��روا إرم��ي��ن��ي��ا رب��ى ف��ي م��ا ل��ب��ع��ض ع��وًض��ا ب��ه ي��ل��َق��ْوا ل��ن ك��وت ف��ي وال��رب��ح

واستأصلوا. أهلكوا 1
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ش��رُر ف��وَق��ه��م م��ن��ه ت��ط��اي��ر ض��ربً��ا تُ��وِس��ع��ه��م ال��روس ج��ي��وش ك��رَّْت ه��ن��اك
ذع��ُر وان��ت��اب��ه��م اف��تُ��ج��ئ��وا ـ��ج��دي��دة ال��ـ ال��س��ن��ة أول ف��ي ال��ش��ت��ا م��ع��م��ع��ان ف��ي
واخ��ت��ب��روا ق��ب��ُل م��ن ع��رف��وا م��ا أش��دِّ م��ن ب��ال��ح��ق��ي��ق��ة ع��ل��ي��ه��م ال��ه��ج��وم ك��ان
ظ��ه��روا أن��ه��م ح��ت��ى ال��رُّوس ن��ص��ي��رَة م��ظ��اه��َره��ا ف��ي ك��ان��ْت ال��ط��ب��ي��ع��ة إنَّ
وان��ه��م��روا ال��ص��ي��د ب��ال��ك��م��اة ��ق��وا ت��دفَّ وه��م ال��غ��زي��ر ب��ال��س��ي��ل ه��ي ��ق��ت ت��ب��عَّ
ب��ه��روا ب��اروده��م أل��ه��ب��وا إذ وال��روس وام��ض��ُه األب��ص��ار ب��ه��ر وب��رق��ه��ا
زأَروا إذْ األرض ��وا رجُّ ك��األس��د وال��روس ق��اص��ُف��ه اآلف��اَق ط��بَّ��ق ورع��ده��ا
س��ق��ُر ب��رده��ا س��ع��ي��ًرا ق��اذف��ات م��ن س��ِل��م��وا األل��ى ال��ت��رك ه��رأ وُق��رُّه��ا2
م��ن��ح��دُر ال��روس ك��رص��اص ع��ل��ي��ه��ُم ب��َرٌد َه��َم��ى ��ا َل��مَّ ث��ل��ج��ه��ا م��ع وان��ص��بَّ
م��ط��ُر ب��ه��م أودى م��ط��ٌر يُ��ْرِده��م ل��م إذا ف��ك��ان ط��اٍم ع��ارٌض ك��اله��م��ا
خ��ط��ُر ب��ه ي��دف��ع ف��ل��م ال��ح��ص��ون ح��ول غ��رزوا م��ا األس��الك ش��ائ��ك ِم��ن يُ��ْج��ِد ل��م
ض��رُر ل��ه يُ��خ��َش��ى ال ب��ات وش��وُك��ه��ا ُغ��ِم��رْت ق��د ال��ث��ل��ج ب��ُرك��ام ألن��ه��ا
ش��ع��روا م��ا وب��األس��الك ال��ث��ل��وج ِك��ْس��ف3 ع��ل��ى ال��ح��ص��ون ت��ل��ك إل��ى س��اروا وال��روس
ق��دروا ف��م��ا ي��ص��دُّه��م أن ُح��م��ات��ه��ا وس��ع��ى ح��ول��ه��ا ت��ن��زَّْوا وك��ال��بُ��زاة
ال��ح��ذُر ي��ن��ف��ع ل��م ِغ��رٍَّة ع��ل��ى ج��رى وإذْ ال��ه��ج��وم ه��ذا َح��ِذروا ط��ال��م��ا ي��ا
ن��ث��روا إرم��ي��ن��ي��ا ف��ي ال��روس ال��ذي ع��ق��د ال��ـ واس��ط��ة وه��ي م��ن��ه��م أرض��روم ض��اع��ْت
ادَّخ��روا ب��ه��ا ك��ان��وا ب��م��ا ال��ف��رار ع��ل��ى اع��ت��زم��وا أع��ي��اه��م ح��ف��ُظ��ه��ا وع��ن��َدم��ا
اق��ت��ص��روا أم��ك��ن إن أن��ف��س��ه��م إن��ق��اذ وع��ل��ى إم��ك��ان��ه��م ف��ي ذاك ي��ك��ن ول��م
أُِس��روا ال��ردى س��ه��ُم يُ��ص��ِم��ه��م ول��م ع��ن��ه ع��ج��زوا واألُل��ى م��ن��ه��م ف��رَّ َم��ن ف��ف��رَّ
ي��ن��ح��ص��ُر ال��خ��ط��ب أرض��روم ف��ي ك��ان ل��و نَ��ْك��ب��ت��ه��م األت��راك اس��ت��س��ه��َل ورب��م��ا
ق��ص��روا ص��ون��ه��ا ع��ن ال��ت��ي ط��راب��زون إل��ى أرض��روم ت��ع��دَّى ق��د ل��ك��نَّ��ه
ف��ان��ك��س��روا ب��أرزن��ج��ان وك��رُّوا ف��ازوا ف��م��ا وَواَن ب��ت��ل��ي��ٍس ح��ف��ظ وح��اول��وا
ال��ق��دُر س��اَق��ه ن��ص��ٍر أع��ظ��م ـ��ُغ��زاة ال��ـ م��ن ك��وت اس��ت��رداد ح��س��ب��وا ل��ك��ن��ه��م
اح��ت��ق��روا ج��ن��ب��ِه ف��ي خ��س��روا ق��ب��ل��ه م��ن وم��ا ع��ظَّ��م��وه ح��ق��ي��ٌر يَ��س��ي��ٌر رب��ٌح
واف��ت��خ��روا االتِّ��ح��ادي��ون ��ح ت��ب��جَّ وب��ِه إرم��ي��ن��ي��ا ف��ق��َده��م أن��س��اه��م

بردها. 2
ِقطُع. 3
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فردون وصفمعركة

الرشق من فردون عىل كبرٍي بجيٍش أملانيا عهد ويلُّ هجم ١٩١٦ سنة فرباير ٢١ يف
التقصري عار ويمحو باريس، إىل طريًقا ويشقَّ حصونها يخرتق أن قاصًدا والشمال،
مباٍل غري األمامية حصونها عىل برجاله فقذف األوىل، املارن معركة يف به لحق الذي
انتصارات بعض حاز وقد ألوَفهم، وتلتَِهم صفوفهم تتناول كانت التي اآلِكلة بالنار
فردون رشق يف وتالل وخنادق وحصون ُقًرى عدة واحتلَّ األثمان، بأغىل اشرتاها أوليَّة
بدماء إالَّ األرض من شٍرب عن له يتخلَّْون ال نضاله عىل ثابتون البواسل وُحماتُها وشمالها،
انقلبوا حني أكتوبر ٢٤ إىل املنوال هذا عىل الحال وظلَِّت رجاله، من واملئات العرشات
وترك وحصون، ُقًرى عدة إخالء عىل املهاِجم العدوَّ وأْرَغموا الهجوم، إىل الدفاع من
واستوَلْوا خطوَطه، فاخرتقوا ديسمرب، ١٥ يف عليه الكرَّ جدَّدوا ثم أسري، آالف ٥ نحو
١٢٠ نحو وغنموا ألف، ١٢ نحو منه وا وأَرسُ والحصون، والقرى الخنادق من كثرٍي عىل
بعض يف وتقدَّموا فرباير، ٢٨ يوم األملاني الخط كان حيث إىل خطَّهم وأرجعوا مدفًعا،
الهجوم هذا خطَة وَضَع وقد فرباير، ٢٠ يوم كان كما األول األملاني الخط نحو األماكن
الجنود وقاد بتاين الجنرال حركته وأدار ا، عامٍّ قائًدا ذاك إذ تعنيَّ الذي نيفيل الجنرال

تنجري. الجنرال فيه
الفرنسوي الجيش قائد جيوما1 الجنرال هجم ١٩١٧ سنة أغسطس ٢٠ ويف
باقيًا كان ما منهم وانتزع كرسة، رشَّ فكرسهم فردون، شمال األملان مواقع عىل السادس

توماس وألبري الحربية، وزير وبانلفه العام، القائد بتاين (املرشال) الجنرال بحضور الهجوم هذا كان 1

الذخرية. وزير
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سنة فرباير ٢٠ يف تقريبًا عليه كان ما إىل الخط وأرجع أسري، ٧٠٠٠ مع أيديهم يف
من مليون نصف عن تقل ال خسارة سوى الهجوم هذا من العهد ويلُّ يَْجِن ولم ،١٩١٦

األملانية. الجنود خرية

ح��دِّث��ي��ن��ا ج��رى ��ا ع��مَّ ح��دِّث��ي��ن��ا ُم��ن��ص��ت��ون��ا إن��ن��ا ف��ردون إي��ِه
ع��لِّ��ي��ي��ن��ا2 أم��الك َدتْ��ه ردَّ ح��ت��ى م��ج��دِك ذك��ُر األرَض ط��بَّ��ق
ال��رن��ي��ن��ا ت��س��ت��ع��ي��ُد وال��دن��ي��ا رنَّ ص��داُه ال��خ��اف��ق��ي��ن ف��ي م��ج��ٍد ذك��ر
وح��ن��ي��نَ��ا وص��ب��وًة ارت��ي��اًح��ا س ال��ن��ا ف��ي ف��أن��ش��أ ��ب��ا ال��صَّ ن��ش��رتْ��ه
داري��ن��ا م��ن ب��ال��م��س��ك ف��يُ��ْزري ـ��ر ال��ن��ش��ـ ي��ع��ي��ق ط��يِّ��ه م��ن م��ج��ٍد ذك��ُر
وال��ذاك��رون��ا ال��س��ام��ع��ون ك��بَّ��ر إال ال��ف��م ف��ي دار م��ا م��ج��ٍد ذك��ُر
ي��ك��ون��ا أن ي��ن��ب��غ��ي ال��م��ج��د ه��ك��ذا وص��اح��وا ج��ه��اًرا ك��لُّ��ه��م ك��بَّ��روا
ال��ق��رون��ا ي��س��ت��ن��ط��ق��ون ال��م��ع��ال��ي ت��اري��خ ال��م��ج��د ف��ي ال��ب��اح��ث��ون ف��تَّ��ش
َق��ِري��نَ��ا ال��رُّواة ل��ه ْن يُ��دوِّ ل��م ه��ذا م��ج��دِك أنَّ ف��ي��ه ف��رأَْوا
ال��ك��ات��ب��ي��ن��ا أب��رِع ق��ل��ب ف��ي ْوع ال��رَّ ويُ��ْل��ِق��ي ال��ب��ل��ي��غ يُ��ع��ِج��ز وْص��ُف��ه
ال��م��ي��م��ون��ا ي��وم��ِك وت��ذكِّ��رن��ا ب��ق��ي��ن��ا م��ا ج��م��اَل��ه ن��ت��م��لَّ��ى
ال��ظ��ال��م��ي��ن��ا م��ن ال��دن��ي��ا ل��خ��الص ع��ي��ًدا يُ��ح��َف��ظ س��وف ال��ي��وم ذل��ك
م��س��ت��ب��س��ل��ي��ن��ا ل��ل��دف��اع ان��بَ��َرْوا ـ��د ال��ص��ن��ادي��ـ ال��ُح��م��اة أب��ط��الُ��ك ف��ي��ه
ال��ع��ال��م��ي��ن��ا3 ح��ري��ة ع��ن داف��ع��وا ه��م ب��ل ب��ِك دف��اع��ه��م ��وا ي��خ��صُّ ل��م
ال��ع��ري��ن��ا ت��ح��م��ي ال��ع��ري��ن أم��ام ٍد آس��ا وق��ف��ة ل��ل��ُغ��زاة وق��ف��وا

∗∗∗

الجنة. ألعىل عيلٍّ: جمع 2

ما بعض وهذا فردون، معركة يف العاملني حرية عن دفاعها يف فرنسا مجِد عظمَة واِصًفا قلتُه ما هذا 3

القتال ساحة زار حني العظمى، بريطانيا وزراء كبري جورج لويد املسرت سنوات ثالث بنحو ذلك بعد قاَله
ُمْفَعم فرنسا تاريخ «إنَّ فردون: حصون أحد فو حصن يف خطبة من ١٩١٩ سنة يونيو ٢٠ يف فردون يف
فرنسا املجيدة؛ فرنسا هي هذه فردون. عن دفاعها هو أمجادها أعظم ولكنَّ املجيدة، واألعمال بالعظائم
ُجنِدلوا الذين الرجال مجد نخب أرشب فأنا الظافرة؛ فرنسا جروحها؛ من الدم يقطر التي فرنسا الباسلة؛

العالم.» حرية عن دفاًعا
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م��ت��ي��نَ��ا ا س��دٍّ ق��م��ِت ف��ردوُن ـ��ح��رب ال��ـ ه��ذي ب��دءِ م��ن األل��م��ان وج��وِه ف��ي
ال��ي��م��ي��ن��ا ت��م��دَّ أن تَ��ْق��َو ف��ل��م ه��م ي��س��را ال��م��رن وق��ع��ة ف��ي ش��ل��ْت ب��ِك
ال��وت��ي��ن��ا4 ق��ط��ع��ِت ح��ت��ى ض��ربً��ا ُرغ��ت وع��ل��ي��ه��ا ام��ت��داِده��ا دون ُح��ْل��ِت
س��ك��ونَ��ا إال يَ��ْل��َق ل��م وم��ن��ه��ا ه��ا أغ��را ب��ال��ت��ح��رَّك غ��ل��ي��وَم واب��ن
م��ن��ه��زم��ي��ن��ا ال��م��رن ف��ي ولَّ��ْوا ـ��م��اُن واألل��ـ ال��ي��وم ذل��ك ك��ان ه��ك��ذا
وه��ونَ��ا وع��اًرا خ��زيً��ا ف��ي��ه��ا ـ��ع��ه��د ال��ـ ول��يُّ ت��ردَّى ك��س��رًة ُك��ِس��روا
ال��ش��ج��ون��ا ح��ش��اه ف��ي ِه��ج��ِت إذْ ـ��م��رن ال��ـ ي��وم ت��ع��نَّ��اُه م��ا ِم��دع��اة ك��ن��ِت
دف��ي��ن��ا ي��غ��ل��ي ال��ح��ي��ن ذاك م��ن ظ��لَّ ف��ي��ِه وال��غ��لُّ اس��ت��ش��اط وع��ل��ي��ِك
ي��م��ي��نَ��ا ع��ل��ي��ه ح��ال��ًف��ا ع��زم��ُه أن��ض��ى م��ن��ك ث��أره وإلدراك
م��ئ��ي��نَ��ا ال��م��ج��رِّب��ي��ن أل��وف م��ن م��س��ت��ج��ي��ًش��ا اس��ت��ع��داده ف��ي وم��ض��ى
َزبُ��ونَ��ا ح��ربً��ا ع��ل��ي��ِك م��س��ت��ث��ي��ًرا ش��ه��ًرا ع��ش��ري��ن ن��ح��و ف��ي��ه وق��ض��ى
م��ض��م��ونَ��ا ان��ت��ص��اره ي��ك��ون أن ك��ف��ي��ًال رآه ف��ي��م��ا ي��ف��رِّط ل��م
م��ره��ونَ��ا ب��أم��ره ش��يءٍ ك��لَّ وأل��ف��ى أراد م��ا اس��تَ��ْوف��ى وإذ
ال��ه��اج��م��ي��ن��ا ُخ��َط��ى ِم��ن األرض ح��ول��ك ��ْت ف��ُرجَّ ب��ال��ه��ج��وم األم��ر أص��در
زاح��ف��ي��ن��ا ف��ي��ل��ٍق ت��ل��و ف��ي��ل��ًق��ا ��وا ط��مُّ ك��ال��س��ي��ل ال��ج��ي��وش وع��ل��ي��ِك
ي��ق��ت��ح��م��ون��ا م��س��ت��ق��ت��ل��ي��ن ل��ِك ْوا ت��ص��دَّ وال��ش��م��ال ال��ش��رق وم��ن
��ون��ا ي��ن��ق��ضُّ ال��ق��ض��اء ان��ق��ض��اض ض��واح��ي��ك ق��الع ع��ل��ى وت��ن��زَّوا
ال��ح��ص��ون��ا ت��ح��م��ي وه��ي ع��ن��ك ن��اض��ل��ْت ح��ام��ي��اٌت ب��ل ال��ح��ص��ون ح��َم��تْ��ك م��ا
ال��واق��ي��ن��ا ج��ن��ُدِك ك��ان ب��ل رود وال��ب��ا وال��ص��خ��ر ال��ح��دي��د وق��اِك م��ا
وال��ط��ائ��ري��ن��ا ال��رك��ب��ان ي��س��ب��ق��ون م��ش��اًة ع��ن��ك ال��ذَّْود ف��ي ت��ب��اَرْوا ه��م
ال��م��ن��ون��ا ي��زدرون ب��ل ف��ي��ه ـ��ع��ب ال��ص��ـ ي��س��ت��س��ه��ل��ون إل��ي��ه وت��ج��اَرْوا
ال��ه��اج��م��ي��ن��ا ك��رَّة َص��يَ��اِص��ي��ك ع��ن وي��ص��دُّوا ي��ث��ب��ت��وا أن وت��واَص��ْوا
ي��ب��ت��غ��ون��ا ال ال��دف��اع س��ب��ي��ل ف��ي م��وٍت غ��ي��َر وه��م ف��ي��ه وت��ف��انَ��ْوا
َم��ص��ونَ��ا ح��رٍّا ال��ع��زي��ُز ِح��م��اك ـ��ق��ى ي��ب��ـ ل��ك��ي ط��وًع��ا ال��ح��ي��اة ب��اذل��ي��ن
م��س��ت��م��ت��ع��ي��ن��ا ق��ب��ُل ك��ان��وا ب��ه��م��ا ورف��اٍه راح��ٍة ع��ن وت��ج��اَف��ْوا

القلب. يف عرٌق 4
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ال��دارع��ي��ن��ا أض��ل��َع ي��ف��ري ب��ل زي��ن ال��غ��ا ش��ب��ا ي��ف��لُّ ع��زًم��ا وأع��دُّوا
ال��ع��ي��ون��ا ي��زور أن ال��ن��وم م��ن��ع��وا ح��ت��ى ��ه��د ال��سُّ واص��ل��وا ول��ع��ي��ن��ي��ِك
ج��ف��ونَ��ا ال��ص��دور غ��ي��ر أرادْت م��ا س��ي��وًف��ا س��لُّ��وا ف��ردون ول��ع��ي��ن��ي
ي��ل��ي��ن��ا أو ق��ل��ب��ه م��ن��ه س��اح��ٍق ب��ض��رٍب ال��ح��دي��د ع��ن��ك ��ْوا وت��ل��قَّ
م��رص��وص��ي��ن��ا ك��ال��ب��ن��اء ه��ج��م��وا ع��ل��ي��ه��م ال��ع��داة أنَّ ي��ُرْع��ُه��م ل��م
ن��اك��ص��ي��ن��ا ج��م��وع��ه��م ردُّوا ـ��ق��اب األع��ـ ع��ل��ى وع��ن��ِك ش��م��َل��ه��م م��زَّق��وا
وُح��ُزونَ��ا ُربً��ى دون��ه ف��رأَْوا س��ه��ل ف��ردون وص��ل أن زع��م��وا
م��ل��ي��ونَ��ا ف��وَق��ه��م زادوا وَل��ْو ن م��ل��ي��و ن��ص��ف ب��ذل��ه��م م��ن اس��ت��ف��ادوا م��ا
أتُّ��ون��ا ل��ه��م ك��ان��ْت م��ن��ه��ا ـ��ق��ذت أن��ـ وإذْ ن��اًرا ع��ل��ي��ك ش��بُّ��وا ه��م
وال��ِغ��ْس��ِل��ي��ن��ا ��وم ال��زَّقُّ ي��ج��رع��ون ف��ب��اءوا ان��ت��ص��ار ن��ه��ل��َة واب��ت��َغ��ْوا
ن��اب��ل��ي��ون��ا ره��ط وح��ام��وِك ف��ردري��ٍك ب��ق��اي��ا أن��ه��م ورأَْوا
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عرش التاسع الفصل

سيناء معارك

رفح وراء ما إىل الرمانة من وهزيمته العثماني الجيش انكسار وْصف

ونشبْت السويس، قناة عىل الهجوم استئناف األتراك حاول ١٩١٦ سنة أغسطس أول يف
إىل العبد فبرئ قطية من وفرارهم األتراك انكسار عن وأسفرْت منه، ٤ يف الرمانة معركة
إذْ الربيطاني الجيش قائد وكان وجريح، وأسري قتيل بني آالف ٩ وخسارتهم العريش،
هذه وتحميلهم العثمانيني، غارة ردِّ يف األكرب الفضل وكان مري، أرشيلد الجنرال ذاك

والنيوزيلنديني. األسرتاليني لفرسان الكبرية الخسارة
ويف مقضبة، احتلَّ منه ٢٧ ويف العريش، الربيطاني الجيش احتلَّ ديسمرب ٢١ ويف
والشالل، يونس خان خط إىل العثماني الجيش وتقهقر رفح، احتلَّ ١٩١٧ سنة يناير ٩

أثر. من سيناء جزيرة شبه يف له يَبَْق ولم

غ��ائ��ْر أن��ور ف��ي��ه غ��رور ع��ن ص��ادْر ال��ح��رب ف��ي ال��ت��رك ودخ��ول
م��ح��اذْر غ��ي��ر خ��اط��ر وب��ه��ا وآِم��ْر ن��اٍه ال��دول��ة ف��ي ف��ه��و

ال��م��خ��اط��ْر» «ل��ي��س ال��ق��ول وت��ن��اس��ى
��ا ف��ط��مَّ ج��رَّ ال��ش��رَّ وع��ل��ي��ه��ا وظ��ل��ًم��ا ج��وًرا ال��ح��رب ف��ي ��ه��ا زجَّ
وأظ��م��ى أج��اع وال��ج��ي��َش س��اق ويُ��تْ��ًم��ا ثُ��ْك��ًال األه��ل��ي��ن وإل��ى

ج��ائ��ْر ت��ط��وي��ح ح ط��وَّ وب��ه
ال��ف��ؤاِد َط��ُروب ال��ب��ال ن��اِع��ِم ات��ح��ادي ك��لِّ م��ث��ل ف��ي��ه��ا وه��و
ازدي��اِد ف��ي آخ��ٍذ دم��اٍر م��ن ال��ب��الد ف��ي ب��م��ا ي��ب��ال��ون ال

ف��اغ��ْر ال��ف��ت��ك ل��ف��ِم وش��ق��اءٍ



شعًرا الكربى الحرب تاريخ

ال��ف��واج��ع ب��ال��رزاي��ا وم��نَ��ْوه��م ال��م��راب��ع س��اك��ن��ي��ه��ا م��ن أق��ف��روا
ون��ازع ع��ي��اءٍ داءٍ وأخ��ي وج��ائ��ع ع��اٍر ب��ي��ن غ��ادروه��م

ق��اب��ْر ي��واري��ِه ال ��ى1 وم��س��جٍّ
ط��وي��ِس2 ب��ش��ؤِم ع��اد غ��زوه��م ال��س��وي��ِس ل��ق��ن��اة وع��ل��ي��ه��م
أي��ِس4 ف��أط��م��ار ��ا م��ل��ت��فٍّ آَب ُق��َع��يْ��ِس3 ب��ُه��وِن م��ن��ه��م ن��ج��ا َم��ن

ن��اح��ْر ل��ل��ع��زائ��م وق��ن��وط
م��زي��ُد ع��ل��ي��ه م��ا ض��الٍل ع��ن ي��ح��ي��دوا ل��م ك��ل��ه ه��ذا م��ع
ت��ف��ي��ُد ع��س��اه��ا أخ��رى ك��رًَّة ي��ع��ي��دوا أن ارت��أوا م��ص��ر ع��ل��ى ب��ل

ال��ب��ش��ائ��ر ت��ذاع ع��ن��ه ظ��ف��ًرا
ق��م��ط��ري��َرا5 ش��رُُّه م��س��ت��ط��ي��ًرا خ��ط��ي��َرا ك��ان ��ان��ة رمَّ ي��وم
َح��ُروَرا6 ح��م��ي��ًم��ا ُم��ْه��ًال وُس��ق��وا س��ع��ي��َرا ف��ي��ه األت��راُك أُص��ِل��َي

ال��م��رائ��ْر ي��ش��قُّ ض��ربً��ا ول��ق��وا
وردُّوا ع��ن��ِك ال��ت��رك ه��ج��م��ات ص��دُّوا ُح��م��اتُ��ِك م��ص��ر ي��ا ف��ي��ِه
واس��ت��ع��دُّوا ك��ل��ه��ا س��ي��ن��ا ل��ِك واس��ت��ردُّوا ن��ح��ره��م ف��ي ك��ي��ده��م

ي��ج��اوْر م��ا إل��ى ل��ت��خ��طِّ��ي��ه��ا
وح��اروا ف��زاغ��وا ف��ي��ه ق��وَّة خ��اروا غ��ازوِك رم��ان��ة ي��وم
ال��ِف��راُر إالَّ يَ��بْ��َق ل��م ول��ه��م ال��بَ��واُر يَ��ِح��ي��ق ك��اد وب��ه��م

ال��م��خ��اط��ْر ف��ج��ازوا الذوا وب��ه
��ْل ت��ن��قَّ وال��ع��ري��ش ج��ازوا ـ��ع��ب��د ال��ـ وب��ئ��ر أخ��ل��وا ق��ط��ي��َة ب��ع��ده��ا
ْل ح��وَّ ال��س��ي��ر م��ق��ض��ب��َة وإل��ى ��ْل وت��ح��مَّ أرض��ه��ا م��ن ِظ��لُّ��ه��م

مغطٍّى. ميت 1

الشؤم. يف املثل به يَُرضب رجل 2

الهون. يف املثل به يَُرضب رجل 3

البالية. الثياب واألطمار اليأس، 4
الشديد. املظلم اليوم 5

الدائم. الحر والَحُرور: الحار، املاء والحميم: امليت، صديد امُلْهل: 6
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ال��م��س��اف��ْر ح��ل��ول ح��لُّ��وا وب��ه��ا
ال��زح��اُم ج��دَّ ثَ��مَّ وع��ل��ي��ه��م ال��م��ق��اُم ف��ي��ه��ا ل��ل��ت��رك يَ��ُط��ْل ل��م
وال��ِح��م��اُم ح��ول��ه��م م��ن ش��بَّ وال��ض��راُم ب��ه ِري��ع��وا ف��ج��أة

ك��ط��ائ��ْر ي��ح��وم أض��ح��ى ف��وق��ه��م
ق��واه��م رك��ن ه��دَّ ب��ه��ج��وم ف��اب��ت��اله��م م��ري ج��ي��ش ج��اءه��م
ق��ف��اه��م ف��ي ُم��ع��ِم��ًال وده��اه��م اق��ت��ف��اه��م م��دبِّ��ري��ن ولَّ��ْوا ح��ي��ن

ال��ب��وات��ْر ِب��ي��َض ال��نَّ��ْق��ع7 داج��ي ت��ح��ت
األم��رَّا ذاق��وا م��ن��ه وان��ك��س��اًرا وخ��س��َرا وذُالٍّ ُه��ونً��ا س��اَم��ه��م
وف��رَّا م��ن��ه��م ن��ك��ص م��ن ض��ع��ف وأس��رى وج��رح��ى ق��ت��ل��ى غ��ادروا

ال��م��ق��ام��ْر ج��زاء ك��ان ه��ك��ذا
ح��اِل ش��رَّ ح��ال��ت��ه��م وغ��دْت ال��ن��ك��اِل ص��روَف ع��ان��وا ب��ع��دم��ا
ارت��ح��اِل ف��ي ع��ج��ل��وا وإل��ي��ه��ا ال��رح��اِل م��ح��طَّ اخ��ت��اروا رف��ح

آِخ��ْر م��ن��ه��م األول ي��س��ب��ق
ال��م��ن��ون��ا يَ��ْرَه��ب��ون ال ف��اج��ئ��وا ال��ظ��اف��رون��ا رف��ح ف��ي ول��ه��م
ف��اِت��ك��ي��ن��ا ب��ه��م األَْس��ِد ص��ول��ة ص��ائ��ل��ي��ن��ا ه��ج��م��وا وع��ل��ي��ه��م

األص��اغ��ْر ب��ال��ط��ي��ور ب��اٍز ف��ت��ك
ج��ن��ون��ا م��ص��ر ت��دوي��خ ح��اول��وا ال��ذي��ن��ا م��ص��ي��ر ك��ان ه��ك��ذا
ُم��ْك��َره��ي��ن��ا ان��ج��َل��ْوا ث��مَّ وب��َغ��ْوا ِس��ن��ي��ا ِت��ي��ِه ف��ي ع��ام��ي��ن وق��َض��ْوا

ال��دوائ��ْر» ت��دور ال��ب��اغ��ي «وع��ل��ى

الغبار. 7
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العرشون الفصل

النمسا ويسالثاينعىل الرُّ وْصفاهلجوم

ترنتينو، يف اإليطاليني عىل عنيًفا هجوًما النمسوي الجيش هجم ١٩١٦ سنة مايو ١٤ يف
وكانت وحصون، وُقًرى ُمدن عدة عن جاِليًا أماَمه يتقهَقَر أن املدافع الجيش واضَطرُّوا
ولكنها يوليو، شهر أول يف موعًدا له رضبْت وقد النمسا، عىل كبري لهجوم ب تتأهَّ روسيا
الجنوب يف العامة جيشها قيادة برسيلوف الجنرال وولَِّت إليطاليا، إغاثًة فيه لْت عجَّ
رومانيا، حدود إىل بربيت مستنقعات من واسًعا هجوًما يونيو ٤ يف فهجم الرشقي،
وبهذه ألف، ٤٠٠ نحو أشهر ثالثة يف وأرس غاليسيا، من كبريًا وجانبًا بيكوفينا فاجتاح
يف وتقدَّموا غورتيزا، عىل واستوَلْوا النمسويني عىل فكرُّوا اإليطاليني، ساِعُد اشتدَّ الوسيلة

الكارسو.

ظ��اف��رْة ب��ال��رُّوس وْه��ي م��ش��ت��ه��اه��ا ع��ل��ى س��ائ��رْة ال��ت��ق��ادي��ر ال��ن��م��س��ا دول��ة رأْت
ق��اص��رْة ع��ن��ه أن��ه��ا م��ع ي��ده��ا ع��ل��ى أنَّ��ه ِن��ي��َل ال��ذي ال��ن��ص��ر ��م��ِت ت��وهَّ
ن��اص��رْة ه��ي ل��ه��ا ك��ان��ْت روس��ي��ا ع��ل��ى ال��ت��ي أل��م��ان��ي��ا ت��ع��ض��ي��د ن��س��يَ��ْت وق��د
ب��اش��رْة ب��ال��ن��ص��ر ال��ن��ف��س تُ��م��نِّ��ي ف��ك��رَّْت م��م��ك��نً��ا ال��ك��رَّ إي��ط��ال��ي��ا ع��ل��ى وظ��نَّ��ْت
ق��ادرْة ال��ح��رب اس��ت��ئ��ن��اف��ه��ا ع��ل��ى وص��ارْت ��ب��ت ت��أهَّ ك��ان��ْت ال��روس ج��ي��وش ول��ك��ْن
م��ب��ادرْة إل��ي��ه ب��ال��ن��م��س��ا ال��ب��ط��ش ع��ل��ى وأزم��ع��ْت ح��ْدٍب ك��ل م��ن ل��ه��ا ف��ه��بَّ��ْت
ش��اه��رْة وال��ف��ت��ك ال��ع��زم س��ي��وَف ف��ك��رَّْت ي��ق��وده��ا ال��ش��ه��ي��ر ب��َرِس��ي��ل��وف وك��ان
وق��اه��رْة ق��واه��ا م��ن��ه��ا ُم��َض��ع��ِض��ع��ًة غ��ارٍة أص��دق األع��داء ع��ل��ى وش��نَّ��ْت
م��ت��ن��اث��رْة أوص��ال��ه��ا ان��ق��ط��ع��ْت ب��ه��ا ض��رب��ًة ال��ن��م��س��وي��ي��ن ص��ف��وف وك��ال��ْت
ع��اث��رْة ال��ِج��دِّ م��ن��ك��ودة ط��الئ��ع��ه��ا روس��ي��ا أرض م��ن األع��ق��اب ع��ل��ى وردَّْت
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ط��ائ��رْة ب��ال��ف��وارس ُج��ْرٍد رك��ائ��ب وراءَه��ا يُ��ن��ض��ي وبَ��ْرس��ي��ل��وف ت��ف��رُّ
خ��ائ��رْة ال��ض��غ��ط وط��أِة م��ن ع��زائ��م��ه��ا م��غ��ادًرا ب��ال��طِّ��راد ع��ل��ي��ه��ا ي��ش��دُّ
ح��ائ��رْة ف��ت��رت��دُّ ال��م��ن��ج��ى ت��ج��د ف��ال ال��ردى م��ن ال��ن��ج��اة ب��ال��ف��رِّ ت��ح��اول
ص��ائ��رْة ال��ُه��ل��ِك إل��ى س��راي��اه��ا وأنَّ ت��ع��ذَّرْت ال��ن��ج��اة أنَّ رأْت ول��م��ا
ل��دائ��رْة ال��دائ��رات ع��ل��ي��ه��ا وإنَّ ل��م��ص��وٌَّب ك��ي��ده��ا إل��ي��ه��ا وأنَّ
ن��اش��رْة وال��ف��ت��ح ال��ت��دوي��خ ِل��وا ع��ل��ي��ه��ا غ��ل��ي��س��ي��ا ت��غ��ش��ى ال��روس ك��م��اة وأنَّ
غ��ام��رة ك��ال��س��ي��ل ال��غ��ازي��ن ِف��َرق ل��ه��ا وال��ق��رى ال��م��دن أش��ه��ر ف��ي��ه��ا وت��ح��ت��لُّ
ع��اب��رْة ال��م��ض��اي��ق ح��ت��ى م��ق��وِّض��ًة وح��ص��ون��ه��ا م��ج��ت��ازًة ألن��ه��اره��ا
خ��اس��رْة ع��ن��ه ف��ان��ث��ن��ْت أذُن��ي��ه��ا1 ل��ه ن��ش��ره��ا ت��م ل��م��ا ع��ي��ن��ي��ه��ا ُع��ب��ر رأْت
ص��اغ��رْة ال��روِس إل��ى ب��ت��س��ل��ي��م ت��دي��ن ب��أن ل��ه��ا اآلِم��ري��ن ن��داء ول��بَّ��ت
ُم��ق��ام��رْة ب��ال��ح��ي��اة ك��ان��ْت ج��م��اه��ي��ر أش��ه��ر ث��الث��ة ف��ي م��ن��ه��ا ف��س��لَّ��م
آِس��رْة ال��ح��رب س��اح��ة ف��ي روس��ي��ا ل��ه��ا ف��رق��ًة ع��ش��رون ب��ال��ع��دِّ وم��ج��م��وع��ه��ا
ب��ش��ائ��َرْه ت��ه��اَدْوا روس��ي��ا وس��كَّ��ان ذك��ره األرض ف��ي رنَّ ن��ص��ٌر وذل��ك

منه. كرهه ما فرأى أمٍر يف طمع ملن يُرضُب عينيه»، عربَ فرأى أذنيه، األمر لذلك «نرش أصله مثل هذا 1
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احلربوانخذاهلا يف رومانيا وصفدخول

جيوُشها واجتازْت النمسا، عىل الحرب رومانيا شهرْت ١٩١٧ سنة أغسطس ٢٧ يف
النمسا استغاثِت وحينئٍذ ميًال، ٥٠ مدى إىل ترنسلفانيا يف وأوغلْت الكربات، مضايق
تحت املداِفع النمسوي الجيش مع جعلتْه كبرٍي بجيٍش تْها فأمدَّ عادتها، عىل جريًا بأملانيا
ِفَرق من مؤلَّف كبري آَخر جيش قيادة مكنزن الجنرال وولَِّت فلكنهني، الجنرال قيادة
من واآلَخر مال الشَّ من األول رومانيا؛ عىل الجيشان فأطبق وأملانية، وعثمانية بلغارية
باملساعدة رومانيا تظفر فلم ف، توقَّ قد ذكره السابق الرويس الهجوم وكان الجنوب.
تقريبًا، كلِّها بالدها عن تتقهقر أن جيوشها فاضُطرَّت روسيا، من عها تتوقَّ كانْت التي

الهاجمني. أيدي يف أرسى جنودها من كبريٌ جانٌب ووقع

وت��ض��رَُّم��ا ��ُع��ًرا ت��سَّ ت��زي��د ف��ت��ئ��ْت م��ا وال��ح��رب م��داه��م��ا ط��اَل س��ن��ت��ان
ُم��خ��يِّ��َم��ا ال��ش��ق��اء ب��دج��ى س��ك��ان��ه��ا ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ف��ي ي��م��ت��دُّ ون��ط��اق��ه��ا
ك��ل��م��ا َوِق��ي��ًدا م��ارج��ه��ا ف��ي��زي��د خ��م��وده��ا ي��خ��اف ُم��ْح��ِض��ئُ��ه��ا ان��ف��كَّ م��ا
وأق��ح��م��ا زجَّ ال��ب��ل��غ��ار ب��ه��ا َس��ن��ٍة ِم��ن ث��مَّ ق��ب��ًال األت��راك ب��ه��ا أغ��رى
أق��دم��ا ال��ف��ظ��ائ��ع ش��رِّ م��ن إن��س��ان ال��ـ ر يَ��ت��ص��وَّ م��ا أش��د ارت��ك��اب وع��ل��ى
ُم��يَ��تِّ��َم��ا وص��غ��اره��ن ��ًال وُم��َرمِّ ُم��ثْ��ِك��ًال ول��ل��ق��رائ��ن ��ه��ات ل��ألمَّ
ال��دِّم��ا س��ف��ُك ع��ن��ده ش��يءٍ وأح��لُّ األب��ري��ا ق��تْ��ُل يَ��ْج��ن��ي��ه م��ا وأق��لُّ
م��ح��رََّم��ا! واس��ت��ب��اح ق��دًس��ا واج��ت��اس ك��ب��ي��رًة! واس��ت��ه��ان ع��ه��ًدا داَس ك��م
��م��ا ال��سَّ ف��ظ��ائ��ع��ه��ا م��ن ��ْت وض��جَّ ن��ي��ا ال��د ه��ول��ه��ا ِم��ن اج��ف��ل��ْت ج��رائ��م وأت��ى
ف��ت��ح��دَّم��ا غ��ي��ظ��ه��ا س��اك��ن ه��اَج م��ا وْص��ف��ه��ا م��ن روم��ان��ي��ا إل��ى ون��م��ا



شعًرا الكربى الحرب تاريخ

ف��ت��ه��دَّم��ا أس��اس��ِه ن��ق��َض ـ��ج��رم��ان ال��ـ ��َد ت��ع��مَّ ال��س��الم أنَّ ��ق��ْت وت��ح��قَّ
م��ت��ح��تِّ��َم��ا غ��ي��ره��ا ع��ن ك��م��ا ع��ن��ه��ا ب��الئ��ه دف��ع ف��رَض ع��ل��ي��ه��ا ورأْت
ال��م��غ��ن��م��ا م��ن��ه��ا ل��ت��ن��ال ل��ه��ا س��ن��ح��ْت ف��رص��ٍة ب��أح��س��ن أظ��ف��ره��ا وأل��ح��ظ
ال��ع��ل��ق��م��ا ع��داه��ا ي��ج��رِّع��ه��م ق��وًم��ا ش��ع��ب��ه��ا م��ن ل��وائ��ه��ا ت��ح��ت وت��ض��م
وت��ه��ُج��م��ا ال��ح��ي��اِد م��ن��ط��ق��ة ل��ت��ش��قَّ ع��زم��ه��ا ش��دَّد بَ��ْرس��ي��ل��وف وه��ج��وم
��َم��ا ت��ب��سَّ ال��ع��ب��وُس وال��ده��ر ـ��آم��اُل ال��ـ ب��ه��ا ط��م��ح��ْت ت��رن��س��ل��ف��ان��ي��ا وإل��ى
ف��م��ا ف��ت��ح��ْت والس��ت��رج��اع��ه��ا ن��ف��ًس��ا ع��لَّ��ل��ْت ع��ل��ي��ه��ا إش��راٍف وب��ق��رِب
ُم��بْ��َرَم��ا ُح��ْك��ًم��ا اتَّ��خ��ذتْ��ه أِن ت��ل��ب��ْث ل��م ال��ح��ل��ف��اءِ ج��ان��ب ف��ي ووق��وف��ه��ا
أس��ُه��َم��ا راش��ْت ق��ص��دتْ��ه ال��ذي غ��رض ول��ل��ـ ال��ن��م��س��ا ع��ل��ى ش��بَّ��تْ��ه��ا وال��ح��رب
ِخ��ْض��ِرَم��ا1 ج��ي��ًش��ا ل��ل��زَّْح��ف ج��رَّدْت أْن أب��ط��أْت م��ا ت��رن��س��ل��ف��ان��ي��ا وع��ل��ى
م��ت��ق��دَِّم��ا ف��تْ��ح��ه��ا ف��ي ��ًال م��ت��وغِّ ح��زون��ه��ا وج��از م��ض��اي��َق��ه��ا ��ى غ��شَّ
ُس��لَّ��َم��ا ال��س��الم��ة إل��ى ال��ف��رار غ��ي��ر يَ��َرى ال ال��م��داِف��ع ال��ج��ي��ش وأم��ام��ه
يُ��ح��ِج��م��ا أن ب��ج��ي��ش��ه��ا تُ��ه��ي��ُب ـ��م��س��ا وال��ن��ـ ال��ت��دوي��خ ف��ي ال��روم��ان واس��ت��رَس��ل
األم��ا2 إل��ى ال��ج��م��ي��ع: ص��اح ب��ل ب��ال��زح��ف اك��ت��َف��ْوا م��ا م��ي��ًال خ��م��س��ي��ن م��دى وإل��ى
��َم��ا م��ت��ج��سِّ أم��اَم��ه��ا ال��م��ص��اب ه��ول رأْت إذْ ارت��ي��اًع��ا ال��ن��م��س��ا وارت��اع��ِت
ال��م��ره��م��ا وه��ات��وا ج��رح��ي ان��ظ��روا ه��يُّ��وا ل��ه��م: ق��ائ��ل��ًة األل��م��ان إل��ى ف��ش��ك��ْت
ع��رم��رَم��ا ال��ه��اج��م��ي��ن ل��ص��دِّ ج��ي��ًش��ا وع��بَّ��ئ��وا ال��ص��ف��وف ج��م��ع��وا ول��غ��وث��ه��ا
م��ن��ه��َم��ا ج��ي��ًش��ا وال��ب��ل��غ��ار أت��راُك ال��ـ وج��رَّد ألَّ��ف��وه وم��ن��ه��م م��ن��ه��ا
األع��ظ��م��ا ال��ع��ن��اءَ ال��ن��م��س��ا ع��ات��ق ع��ن راف��ًع��ا أْوَق��ف بَ��ْرس��ي��ل��وف وه��ج��وُم
ال��ح��م��ى ع��ل��ى ال��ه��ج��وم ل��ع��ادي��ة درءًا ج��ي��ش��ه��ا م��ع��ظ��م ن��ْق��ِل م��ن ف��ت��م��كَّ��ن��ْت
تَ��ثَ��لَّ��َم��ا ال��ه��ج��وم ح��دُّ ح��ل��ف��ائ��ه��ا م��ن ن��ال��تْ��ه ال��ذي وب��ال��م��دد وب��ه
وت��خ��تَّ��م��ا ن��ص��ره��م ف��ي��ه اع��ت��مَّ م��ا ل��ه��ا ي��خ��ل��وا أن ال��روم��اَن واض��ُط��رَّت
وأُرِغ��م��ا ال��دف��اع ع��ل��ى ال��ه��ج��وم ب��دل ج��ي��ش��ه��م وأُك��ره ع��ن��ه ف��ت��راج��ع��وا
ان��ت��م��ى ق��ائ��دِه ل��ف��ل��ك��ن��ه��ي��ن ج��ي��ش ه��اج��ًم��ا ت��ص��دَّى ال��ن��م��س��ا م��ن ول��ه��م

الكثري. الخرضم 1
البديعي. االكتفاء باب من األمام» «إىل أي 2
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وأتْ��ه��م��ا ال��ه��ج��وم ف��ي ف��أن��ج��د ج��ي��ًش��ا ق��ائ��ًدا م��ك��ن��زن أت��ى ال��ج��ن��وب وم��ن
��م��ا3 ت��رسَّ ال��ه��ج��وم ف��ي م��ك��ن��زن وُخ��ط��ى أط��ب��ق��ا ح��اًال ال��ج��ي��ش��ان وع��ل��ي��ه��م
م��ت��ق��دَِّم��ا وج��ازُه ش��قَّ ان��وب ال��د وذا ��ا م��ن��ق��ضٍّ ذاك ال��م��ض��اي��ق َع��ب��َر
م��ح��ك��َم��ا ا س��دٍّ ال��غ��رب ف��ي ح��ل��ف��ائ��ه��م م��ن ال��غ��وث ب��اَب ال��روم��ان ع��ل��ى ا س��دَّ
ل��ك��ن��م��ا ب��ه وع��دْت ال��ت��ي وه��ي روس��ي��ا إالَّ ق��طُّ ي��س��تَ��ِط��ْع��ه ل��م
م��ا م��ن��ه يُ��ِص��بْ��ه��م ول��م ال��ه��ج��وم ص��دُّوا وف��ْت وع��دْت ب��م��ا ك��ان��ْت ل��و ويُ��ق��ال
ويُ��ح��َك��م��ا ب��ال��م��الم ع��ل��ي��ه��ا يُ��ق��َض��ى ب��أن أول��ى روم��ان��ي��ا ب��ل ويُ��ق��ال
ف��أَْع��َل��م��ا إل��يَّ ب��ه ي��ب��وح أن ل��ي وَم��ن س��رٍّا ف��أُع��دُّه أن��ا ��ا أمَّ

مرصوصة. بكتائب الهجوم أي 3
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احلجاز ثورة

عىل القابضني االتِّحاديني من وغريهم وجمال وطلعت أنور أنَّ األسف كلَّ له يُؤَسف مما
لشدة تقشعرُّ جرائم ارتكاب عىل الحرب هذه أثناء يف أقدموا تركيا يف األحكام ة أِزمَّ
بال عىل خطر وال عني، رأتْه وال أذن، بمثلها تسمع لم مآِثَم واقرتفوا األبدان، فظاعتها
بثِفاِلها، الرَّحى عرَك عَرَكتْهم طاحنة بحرب الخارج يف مشتِبكون وهم فإنهم إنسان؛
والتعذيب، واإلرهاق والتخريب التدمري أيدَي الداخل يف أطلقوا بأن عليهم العدوَّ أعانوا
واملشانق، والرَّصاص يوف السُّ فيهم وأعملوا واألَْرَمن1 الرُّوم من الدولة رعايا إىل وعمدوا
والتنكيل العرب بهظ يف وبلغوا وأوالدهم، نساءهم وسبَْوا وأعراضهم، أموالهم واستباحوا
سيِد سليَل الهاشميَّ الرشيَف وأغضب والسماء، األرض َهْولِه ِمن ْت ارتجَّ مبلًغا بهم
بأنجاِله2 ونهض بيمينه، أبيه مرهَف واستلَّ عرينه، من األََسد خروَج فخرَج البَْطحاء،
دول إىل وانضماَمه الرتكية، بالحكومة عالقاِته قْطَع وأعلَن بأشباِله، غام ْ الرضِّ نهضَة
عتََّم وما ،(١٣٣٤ سنة شعبان ٩) ١٩١٦ سنة يونيو شهر أوائل يف ذلك وكان الُحَلفاء.
األقطار من وغريها والطائف وجدَّة املكرَّمة مكة عىل أنجاله بقيادة رجالُه استَْوَىل أن
عيل بن حسني يف بالرشَّ ونُودي املنورة، املدينة يف العثمانية الحامية وحارصوا الحجازية،

به. االعرتاف عىل كلُّها الحلفاء ُدَول وأجمعْت الحجاز، عىل َمِلًكا

من اغتالُوهم الذين عدُد عنه يَِقلُّ ال وقد مليون، ونصف مليون األرمن من بهم فتكوا الذين عدد بلغ 1
الرُّوم.

وزيد. وفيصل هللا وعبد عيل األمراء 2
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ظ��ل��م��وا ب��ل ال��ح��ك��م ف��ي ي��ع��دل��وا أن ب��ال��وع��د ح��ك��م��وا إذْ االتِّ��ح��ادي��ون يَ��ِف ول��م
نَ��ِع��م��وا ب��ِه رع��اي��اه��م م��ا وح��وَّل��وا رس��م��وا ل��ه��ا ك��ان��وا خ��ط��ًة وخ��اَل��ف��وا

ح��ت��م��وا ي��ن��ت��اب��ه��م ب��أن ش��ق��اءٍ إل��ى
ح��ن��ث��وا أَيْ��م��ان��ه��م وف��ي اس��ت��ب��دُّوا أِن ل��ب��ث��وا م��ا ال��دس��ت��ور أع��ل��ن��وا وب��ع��دم��ا
ن��ك��ث��وا ب��ي��ن��ن��ا ال��ت��س��اوي وع��ه��َد ب��ه��ا ع��ب��ث��وا ب��ل ال��ش��ع��ب ح��ق��وَق ي��ص��ون��وا ول��م

ِذَم��ُم وال ع��ه��ٌد ي��ك��ن ل��م ك��أنَّ��ه
ن��زع��وا ِن��ي��َرُه وع��نَّ��ا ال��ح��م��ي��د ع��ب��َد خ��ل��ع��وا أن��ه��م ك��ث��ي��ًرا ع��ل��ي��ن��ا م��نُّ��وا
ش��رع��وا ل��ن��ا م��س��اواٍة ع��ط��اءِ وف��ي وض��ع��وا ب��ي��ن��ن��ا وإخ��اءً ح��ري��ًة

وال��ن��ع��ُم ال��خ��ي��راُت ت��ظ��ل��ل��ن��ا ح��ت��ى
اتَّ��ك��ال ك��لُّ��ن��ا وع��دون��ا م��ا إن��ج��از وع��ل��ى ل��ه��م وأخ��َل��ْص��ن��ا َوثِ��ْق��ن��ا ب��ه��م
األم��ال خ��يَّ��ب��وا ب��ل ق��وَل��ه��م م��ؤيِّ��ًدا ع��م��ًال أَتَ��ْوا ف��ي��م��ا نَ��ِج��ْد ل��م ل��ك��ن��ن��ا

ه��دم��وا دس��ت��وره��م ع��ل��ى ب��ن��ي��ن��ا وم��ا
زرع��وا أرض��ن��ا ف��ي أض��ع��اَف��ه م��ع��ُه ب��ل اق��ت��ل��ع��وا م��ا ال��ح��ي��َف ال��ح��م��ي��د ع��ب��ِد ب��خ��ل��ِع
ِب��دَُع ك��لُّ��ه��ا م��ك��ٍر أس��ال��ي��ب ل��ه اخ��ت��رع��وا ب��ل ش��اءوا م��ا ف��ي��ه ت��ف��نَّ��ن��وا

ي��ن��ت��ق��ُم س��وف ع��ل��ي��ه��ا م��ن��ه��م وال��ل��ه
س��ف��ح��وا ل��ه��ا س��ف��ًح��ا ال��ت��ي ال��دم��اء ت��ل��ك ف��ت��ح��وا ب��اب��ه إث��ٍم أف��ظ��ع وك��ان
اج��ت��رح��وا وال خ��ان��وا وم��ا ال��ن��ع��اج ذب��ح ذُِب��ح��وا األُل��ى ال��ق��وم األرم��ن دم��ا أع��ن��ي

اتُّ��ِه��م��وا ب��ه م��م��ا ب��راءت��ه��م س��وى
َوَه��ْن نُ��ه��اه ف��ي َم��ن ف��ص��دَّق��ه��م م��ع��ه َوَم��ْن ال��ح��م��ي��د3 ع��ب��َد اتَّ��ه��م��وا ب��َس��ْف��ِك��ه��ا
ع��ن ال��ح��ق��ي��ق��ة ف��ي ب��ع��ي��ٌد ال��ح��م��ي��د ع��ب��د أْن ت��ش��ه��ُد واألم��الُك ي��ع��ل��ُم وال��ل��ه

ُه��ُم ال��ف��اع��ل��ي��ن وأنَّ ال��ِف��ع��ال ه��ذه
وال��ح��رب��ا ال��وي��َل ف��ذاق��وا وأره��ق��وه��م ال��ع��رب��ا ك��األرم��ن َم��نَ��ْوا وب��ال��رزاي��ا
ذن��ب��ا غ��َدْوا ه��ذي دول��ت��ه��م ع��ه��د ف��ي وأب��ا م��ن��ه��م ��ا أُمٍّ أش��رُف وال��ُع��ْرُب

ال��ب��ه��ُم ح��م��َل��ُه ت��ح��اش��ْت رأٍس ل��ش��رِّ

من ليتمكَّنوا الحميد عبد السلطان بها اتَّهموا االتِّحاديني فإنَّ ١٩٠٩؛ سنة األرمن مذابح إىل هنا اإلشارة 3
ارتكبوها. الذين هم بالحقيقة وكانوا خْلعه،
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ذك��روا ف��م��ا ع��م��ًدا غ��َم��ط��وا وف��ْض��َل��ه��م ك��ف��روا ق��د األت��راُك ال��ع��رِب ب��ن��ع��م��ة
ال��ض��رُر م��ن��ه��م ��ى ت��م��شَّ س��واه��م وف��ي ح��ص��روا إح��س��انَ��ه��م ج��ن��س��ه��م ب��ن��ي وف��ي

ال��س��ق��ُم ال��ُم��ْدنَ��ف ب��ج��س��م ��ى ت��م��شَّ ك��م��ا
ج��م��ُل وال ف��ي��ه��ا ن��اق��ٌة ل��ه��م وم��ا دخ��ل��وا أل��م��ان��ي��ا م��ع ال��ح��رب م��ا وم��ن��ذ
ب��خ��ل��وا م��ا وب��األرواح دَع��ْوه��م ��ا َل��مَّ ت��ش��ت��ع��ُل وال��ه��ي��ج��اء ال��ُع��رب ل��بَّ��اه��م

اق��ت��ح��م��وا ط��َم��ا ��ا َل��مَّ م��ع��ُه��م ��ه��ا ولُ��جَّ
وث��ب��وا ح��وم��ات��ه��ا إل��ى م��ع��ه��م وال��ُع��رُب ي��ل��ت��ه��ب ال��ح��رب وس��ع��ي��ر ل��ك��ن��ه��م
َع��َرُب أن��ه��م ت��ن��اَس��ْوا أو ن��س��وا وق��د ي��ج��ُب ك��م��ا ف��ي��ه��م ربَّ��ه��م ي��تَّ��ُق��وا ل��م

ه��ض��م��وا ��ه��م ح��قَّ َم��ن ع��ل��ى ي��ص��ب��رون ال
ف��رق��وا ُج��نْ��دن��ا ع��ن ُج��نْ��ده��م ال��وغ��ى وف��ي رف��ق��وا وال ف��ي��ن��ا ع��دل��وا م��ا ��ْل��م ال��سِّ ف��ي
ف��ش��ق��وا! نُ��ف��وا م��نَّ��ا ي��ده��م ع��ل��ى وك��م اخ��ت��ل��ق��وا َض��يْ��م��ن��ا ف��ي ل��ه��م ع��ذٍر وأل��َف

ُرم��وا! ال��س��ج��ون غ��ي��اب��ات ف��ي وك��م وك��م
ح��ل��ُب واش��ت��ك��ْت م��ن��ه ال��ق��دس ��ِت ف��ض��جَّ ارت��ك��ب��وا ال��ذي ال��ج��وُر س��وري��َة وع��مَّ
ن��ص��ب��وا س��اح��ات��ه��ا ف��ي ال��م��ش��ان��ق ح��ت��ى خ��ض��ب��وا أب��ن��ائ��ه��ا ب��دم��ا وأرض��ه��ا

ق��ص��م��وا! ع��ن��ق��ُه ع��ل��ي��ه��ا ش��ه��ي��د وك��م
م��خ��ت��ِص��را ال��ت��ط��وي��ل ع��ن اج��ت��زأُت ب��ه ع��را ال��ش��آِم أه��ل ش��رُه م��ا ب��ع��ُض ذا
خ��ب��را ال��ق��رى أمُّ س��م��ع��ْت ب��ه ح��ت��ى م��ن��ت��ش��َرا ال��ن��اس ب��ي��ن ذاَع ل��ك��ن��ه

وال��ح��رُم ال��ب��ي��ت وض��جَّ ف��أك��ب��رتْ��ُه
واألََس��ِل ب��ال��ِب��ي��ض ق��وم��ه ع��ن ي��ذوُد ع��ل��ي اب��ن األش��رف ال��ح��س��ي��ُن ه��بَّ ذاك إذْ
ان��ت��ق��ِل أرض��ن��ا م��ن ظ��لَّ��ه��ا وي��ا ع��نَّ��ا ارت��ح��ِل4 ض��ي��ف��ُن ي��ا ت��رك��ي��ا ف��ي وص��اح

ال��ع��دُم ش��اَع��ك5 أل��َق��ْت ح��ي��ث إل��ى واذه��ب
اب��ت��دروا ح��ج��ازيُّ��وه��م إل��ي��ه��م إالَّ زأَروا وم��ا م��ع��ُه أش��ب��ال��ُه وك��رَّ
ن��ث��روا ِع��ْق��َده��م ح��ت��ى وط��اردوه��م ف��ان��ت��ص��روا األت��راك ع��ل��ى ش��بُّ��وا وال��ح��رَب

ف��ص��م��وا اس��ت��ئ��ث��اره��م وُع��َرى أرض��ه��م م��ن

ًال. متطفِّ الضيِف مع يجيءُ َمن الضيفن 4
تبعك. 5
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واب��ت��ه��ج��ْت ق��ح��ط��ان ب��ن��ي ص��دور ل��ه��ا ث��ل��ج��ت ن��ه��ض��ٍة ألْس��م��ى ه��ذي وإنَّ
ل��ه��َج��ْت ب��ال��ثَّ��ن��ا ُط��رٍّا ال��خ��ل��ق وأَْل��ُس��ن ون��َج��ْت أُن��ِق��ذَْت ن��ف��وس أل��وُف ب��ه��ا

خ��دم��وا ب��ه��ا وال��دن��ي��ا ال��دِّي��ن األُل��ى ع��ل��ى
ص��دق��وا ل��و اإلس��الم ف��ي ال��خ��وف أن��ش��أ م��ا واخ��ت��ل��ق��وا األت��راك أَْرَج��ف وق��ب��ل��ه��ا
َط��ِف��ق��وا ب��ل اإلس��الم م��ن��اه��ض��ة ع��ل��ى ات��ف��ق��وا ق��د س��رٍّا ال��ح��ل��ف��ا ل��ن��ا ق��ال��وا

ع��زم��وا إج��رائ��ه ع��ل��ى ف��ي��م��ا ي��س��ع��ون
ون��ف��ى اإلف��ت��را ه��ذا ك��ذََّب وان��ح��از ل��ل��ح��ل��ف��ا ان��ض��مَّ ال��ن��ب��يِّ اب��ُن وع��ن��دم��ا
ص��دف��ا ب��ل ب��االه ف��م��ا ال��ن��ف��اَق ه��ذا ع��رف��ا م��ن��ه��ُم ك��لٌّ ال��ش��رق وم��س��ل��م��و

رج��م��وا ب��م��ا ي��ع��ب��أ ول��م ال��ُوش��اة ع��ِن
ح��ص��دوا ب��ي��ن��ن��ا زرع��وه م��ا ش��رَّ ب��ل ن��ش��دوا م��ا االت��ح��ادي��ون يَ��َر ول��م
ق��ص��دوا م��ا ع��ك��س ع��ل��ي��ه��م ات��ف��اًق��ا م��نَّ��ا وج��دوا ل��ك��ن��ه��م ط��ل��ب��وا ت��ف��ري��َق��ن��ا

ظ��ل��م��وا األُل��ى ال��ق��وم م��ن��ق��َل��ب وب��ئ��س
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والعرشون الثالث الفصل

بغداد وفتح العراق تدويخ

مود1 ستنيل الجنرال بقيادة الربيطانية الجنود رشعِت ١٩١٦ سنة ديسمرب ٢٣ يف
كوت ضواحي وهاجمْت الثنيَّات، يف العدو مواقع فرضبت العراق، يف الهجوم تستأنف
خسارًة العثماني الجيش لِت وحمَّ ،١٩١٧ سنة فرباير ٢٤ يف كوت عىل واستَْولْت اإلمارة،
يف كان حتى الفرار يف وأْمَعن األدبار، ُمطارديه أمام فوىلَّ عزائمه، وأضعفْت قواه نهكْت

آالف. ٧ منه املأسورين عدد وبلغ العزيزية، اجتاز قد مارس أول
وعربوا (كتيزيفون)، كرسى مدائن الربيطاني الجيش فرسان اجتاز مارس ٨ ويف
كوت بني واملسافة دخلوها، منه ١١ ويف بغداد، ضواحي بلغوا منه ١٠ ويف دياله، نهر
وعربوا األتراك، يطاردون وهم أسبوعني ِمن أقلَّ يف قطعوها أميال، ١١٠ وبغداد اإلمارة

مرات. ٣ دجلة

واس��ت��ع��ذب��وا ال��ن��ص��ر اس��ت��ل��ذُّوا أِن ك��ذَّب��وا م��ا ال��ت��رُك ال��ع��راق وف��ي
أش��ه��ُب ب��اه��ٌر م��ب��ي��ٌن ن��ص��ٌر أن��ه أت��ب��اع��ه��م وأْوه��م��وا
ال��َغ��يْ��َه��ُب وان��ج��ل��ى ه��ان��ْت ـ��ع��اب وال��ص��ـ زال ��ه��م ش��فَّ ض��ن��ًك��ا وأنَّ
ي��ذه��ُب ال��ورى ف��ي ص��داه ف��خ��ًرا ل��ه��م ك��وٍت اس��ت��رج��اع ف��ي وأنَّ
ت��ره��ب بَ��أَْس��ه��م ف��ب��ات��ْت ـ��ُع��ظ��م��ى ال��ـ ب��ري��ط��ان��ي��ا راع��وا وأن��ه��م
يُ��ش��َع��ُب ال ال��غ��ور ب��ع��ي��َد ص��دًع��ا أح��دث��وا ج��ي��ش��ه��ا ف��ي وأن��ه��م

مارشال. الجنرال وخلفه ،١٩١٧ سنة نوفمرب ١٩ يوم مساء بغداد يف العظيم القائد هذا َ تُويفِّ 1



شعًرا الكربى الحرب تاريخ

ت��ن��ع��ُب م��ا بُ��دَّ ال ُف��ل��ولِ��ه��م ع��ل��ى ال��ق��ض��اء غ��رب��ان وأنَّ
تُ��ل��َع��ُب أل��ع��وب��ة س��وى ل��ي��س��ْت رأي��ه��م ف��ي ال��ح��رب ه��ذي وأنَّ

∗∗∗
أط��ربُ��وا آذانَ��ه��م أش��ب��ه��ه��ا وم��ا ال��م��ض��ح��ك��ات ه��ذي ب��س��م��ع
ي��ق��رُب ش��رُّه م��ن��ه��م ك��ان م��ا ف��اس��ت��ب��ع��دوا أع��م��اُه��م وال��ط��ي��ش
ي��ن��ش��ُب ج��وِّه��م ف��ي م��ا يَ��َرْون وال ال��غ��رور داج��ي ف��ي س��اري��ن
م��ه��رُب ل��ه��م م��ا م��ن��ه ه��اُج��وه ال��ذي ال��ِه��َزبْ��َر أنَّ وف��ات��ه��م
ي��ض��رُب ق��اض��ي��ًة ض��رب��ًة ُه ِع��دا ق��ل��ي��ل ��ا ع��مَّ وأن��ه
يُ��ك��ت��ُب َل��ْوِح��ه��ا ف��ي م��ا ي��درون وال ت��ج��ري األق��دار وب��ي��ن��م��ا
ي��س��ت��ص��ح��ُب ال��ن��ص��ُر س��ار أيَّ��ان ل��ه ب��ج��ي��ش م��وُد ف��اج��أه��م
ي��غ��ض��ب إذْ ال��ض��رغ��ام زم��ج��رة أش��ب��ه��ْت ص��ي��ح��ًة ف��ي��ه��م وص��اح
ت��ل��ه��ُب ح��ول��ه��م ن��اًرا ي��ش��بُّ ب��ْط��ِش��ه وِم��ن ي��غ��زوه��م وه��بَّ
ي��دأُب اس��ت��رج��اع��ه��ا ف��ي وج��دَّ زاح��ًف��ا ف��لَّ��ه��م ك��وٍت ج��ن��وب
تُ��غ��َل��ُب ال ك��ال��س��ي��ل ب��ق��وٍة غ��ال��بً��ا ُح��م��ات��ه��ا واح��ت��لَّ��ه��ا
ي��ع��ق��ُب خ��ل��ف��ه ج��اٍر وم��وُد ج��رى ش��م��اًال م��ن��ه��م ن��ج��ا وَم��ن
ي��ح��س��ب م��ا ف��وق م��ن��ه��م ـ��م��ج��م��وع ال��ـ وف��ي أُل��وًف��ا األس��رى وي��ح��س��ب
ي��ص��ع��ب ع��دَّه��م أنَّ ف��ال��ح��قُّ ه��َوْوا وج��رح��ى ق��ت��ل��ى األُل��ى ��ا أمَّ
ي��ط��ل��ب إره��اَق��ه��م أع��دائ��ه ورا م��وٌد خ��فَّ ك��وٍت وب��ع��د
ي��رك��ب إذْ ال��ج��وَّ وي��غ��زو ي��م��ش��ي إذْ األرض ي��ن��ه��ب ج��ي��ًش��ا ي��ق��ود
أص��ل��ب ق��ْل��ِب��ه��ا ِم��ن ل��ك��ن��ه ��ف��ا ال��صَّ ل��ص��ْل��د يُ��ع��َزى وع��زم��ه
يُ��ن��َس��ُب ال��ش��رى أُْس��ِد إل��ى ـ��وغ��ى ال��ـ س��اح��ة ف��ي ص��ال إن وك��رُّه
ي��ق��ض��ُب ُس��وَق��ه��م وه��و أت��راك ال��ـ س��اق��ِة خ��ط��ى م��وُد اق��ت��ف��ى ب��ه
ي��ن��ص��ُب أع��الَم��ه أب��راِج��ه��ا ع��ل��ى ال��ح��ص��ون ف��ت��ح ف��ي وج��دَّ
ي��ه��رب��وا أن األت��راَك وأك��رَه ف��اح��ت��لَّ��ه��ا ب��غ��داَد أت��ى ح��ت��ى
يُ��س��ح��ب ال��وج��ى ذي��ل وخ��ل��ف��ه��م ِس��ي��ق��ان��ه��م ل��ل��ري��ح ف��أط��ل��ق��وا
تُ��ن��ه��ب ن��ه��ب��ًة ال��غ��وال��ي ـ��ُع��ل��ى ال��ـ م��ن وه��ي ب��غ��داد وغ��ادروا
تُ��س��ك��ب ف��ق��دان��ه��ا ع��ل��ى ح��زنً��ا دم��ع��ٌة أج��ف��ان��ه��م ف��ي ول��ي��س
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ي��ك��ذب��وا ق��ي��م��ت��ه��ا م��ن ل��ل��غ��ض ق��ل��تُ��ه م��ا غ��ي��ر ي��ق��ول��وا وإن
ي��ش��رب��وا ل��م ق��طُّ م��ن��ه��ا أم��رَّ ش��رب��ًة ج��رَّع��ه��م ف��ف��ق��ده��ا
يُ��ن��ك��ب��وا ل��م ق��ب��ُل م��ن ب��م��ث��ل��ه��ا ن��ك��ب��ًة أق��ط��اب��ه��م وع��دَّه
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والعرشون الرابع الفصل

احلرب يف املتحدة والياتأمريكا دخول

فيها قالْت مذكِّرة املحاِيدة الدول جميع إىل أملانيا أرسلْت ١٩١٧ سنة يناير ٣١ يف
وال قيد بال البواخر جميَع تُغِرق لكي العنان؛ لغوَّاصاتها ستُطِلق فرباير أول من إنها
إىل فيها لتعود أيام خمسة البواخر وأمهلِت محمولها، وال جنسيتها مراعيٍة غري رشط،
املتحدة أمريكا وواليات عموًما، املحاِيدين بالد يف املذكِّرة هذه فأحدثْت املحاِيدة، املواني

عليهما. مزيَد ال واضطرابًا هياًجا خصوًصا،
أبريل ٦ ويف بأملانيا، السياسية عالقاتها املتحدة الواليات قطعِت فرباير ٣ ويف
الَفْور وعىل قاطبًة، العاَلم أدهش استعداًدا لها تستعد وأخذْت عليها، الحرب شهرِت
لها الرياالت من املاليني ألوف واعتماد رجل، ماليني عرشة تجنيد عىل حكومتها وقفْت
والذخائر، األسلحة وصنع البواخر بناء عىل بالدها يف املعامل جميع ووقفْت وللحلفاء،
إىل جيوش إرسال يف ورشعْت وذخريٍة، ِمريٍة من إليه يحتاجون ما بكلِّ الحلفاء وإمداد

فرنسا.
العام جيوشها قائد ووصل الفرنسوية، املواني يف بوارُجها رسْت يونيو ٨ ويف
أخذِت ثمَّ فرنسا، إىل جيوشها طالئع وصلْت منه ٢٨ ويف إنكلرتة، إىل برشنغ الجنرال
عددها متوسط وزاد لها، الغوَّاصات مقاومة شدة رغم عىل بعًضا بعُضها تتلوا البعثات
ونصف مليونني الهدنة عقد عند مجموعها وبلغ ألف، ٣٠٠ عىل األخرية األشهر من كل يف

مليون.

وت��ق��ل��ق؟! ال��ن��ف��وس ت��ض��ط��رب وإالَم وت��خ��ف��ُق؟! ال��ق��ل��وب تَ��ِج��ُف م��ت��ى ح��ت��ى
يُ��خ��َل��ق��وا ل��م أن��ه��م ل��و وب��وده��م ش��ام��ٍل ش��ق��اءٍ ف��ي ط��رٍّا وال��خ��ل��ق



شعًرا الكربى الحرب تاريخ

ل��َط��لَّ��ق��وا ال��خ��ي��ار ُم��ِن��ح��وا أن��ه��م ول��و ��ه��م أم��ضَّ ب��ال��ح��ي��اة اق��ت��رانً��ا س��ئ��م��وا
ل��ق��وا ف��م��ا ال��ب��ق��اءَ ال��دن��ي��ا ه��ذه ف��ي ِغ م��س��وِّ أق��لَّ ي��ل��َق��ْوا ب��أن ط��م��ع��وا
وي��ح��رق األن��ام ي��ش��وي وس��ع��ي��ره��ا م��ش��ب��وب��ًة ت��ن��ي1 ال ف��ي��ه��ا وال��ح��رب
وتُ��ه��ِرُق ت��ث��جُّ ه��دًرا وِدم��اءَه��م ت��ب��ي��ده��م وال��رج��اَل تُ��ف��ن��ي ال��م��اَل
ت��ع��رق2 األس��نَّ��ة ب��ُظ��ب��ى وج��س��وم��ه��م ه��اَم��ه��م ت��ن��ث��ر ال��ب��اروِد ب��ق��ذائ��ف
ال��م��ف��رُق ال��ول��ي��د رأس م��ن وي��ش��ي��ب أه��وال��ه��ا م��ن ي��ذوب ال��ح��دي��د ق��ل��ب
ويُ��غ��ِرُق أص��اب م��ا ي��ج��رف ك��ال��س��ي��ل ُك��لَّ��ه��م ال��ب��راي��ا رزاي��اه��ا ��ْت ع��مَّ
وال��م��ش��رُق ل��ه��ول��ه��ا ض��جَّ وال��غ��رب ��ة َج��مَّ ح��روٌب ش��بَّ��ْت ق��ب��ل��ه��ا م��ن
وت��ل��ب��ُق ت��ل��ي��ُق ال��ذك��رى ب��ه ش��ي��ئً��ا ت��ك��ن ل��م ه��ذي ج��ن��ب ف��ي ل��ك��ن��ه��ا
تُ��ن��َش��ُق بَ��ِل��ي��ًال4 ه��ذي ل��دى ك��ان��ْت َس��م��وم��ه��ا3 اش��ت��داد ع��ل��ى ال��ح��روُب ت��ل��ك
يُ��رَش��ُق وس��ه��م يُ��ن��َض��ى وم��ه��نَّ��ٌد ن��ص��ل��ُه يُ��ح��دَّد رم��ٌح وس��الح��ه��ا
تُ��ط��َل��ُق ال��م��داف��ع م��ن ال��ح��دي��د أَُك��ُر اس��تُ��ن��ب��ط��ْت ال��ب��ن��دق��ي ال��رص��اص وم��ع
ت��م��ش��ُق ال��م��ع��ارك ن��اص��ي��ة ق��ب��ُل م��ن ب��ه��ا ك��ان��ْت ال��ت��ي ال��ُع��َدد ه��ي ه��ذي
ض��ي��ُق ق��ص��ي��ٌر ويَ��َس��ْع يَ��ُط��ْل م��ه��م��ا م��ج��ال��ه��ا م��ث��ُل ذاك إذ وزم��ان��ه��ا
تُ��ن��َف��ُق ��ل ال��ت��ح��مُّ ب��أس��واِق س��ل��ٌع ف��خ��ط��وب��ه��ا ج��نَ��ْت م��ا ف��داح��ة وع��ل��ى
ي��ت��دف��ُق ال��ورى ك��لِّ ع��ل��ى س��ي��ٌل ش��رُّه��ا ال��ك��ري��ه��ُة ه��ذي ل��ك��ن��م��ا
��ق ي��ت��رفَّ وال غ��رق��وا غ��م��ره��ا ف��ي ل��َم��ن ي��رث��ي ال غ��ل��ي��وم وُم��ث��ي��ره��ا
يُ��ش��ِف��ُق ال ال��َوغ��ى ش��ي��ط��ان م��واله ه��وى ع��ل��ى ي��س��ي��ر ك��لٌّ ورج��ال��ه
يُ��رزُق ن��ص��ًرا ال��ح��ل��ف��اء ع��ل��ى ف��ي��ه��ا أن��ُه ��ل وأمَّ ش��رارتَ��ه��ا أذك��ى
ويُ��ن��ِف��ق ي��ع��بُّ ف��ي��ه��ا ش��ع��ب��ه َدِم م��ن وْه��و ي��وٍم أل��ف ع��ل��ي��ه وم��ض��ى
وي��ن��زق ال��ح��ب��وط ك��رِّ م��ن وي��ط��ي��ش ن��اره��ا ويُ��ض��رُم يُ��ح��ض��ئُ��ه��ا زال م��ا
ف��أْخ��ف��ق��وا ��ب��وب ال��شُّ ق��ب��َل م��ن��ع��ه��ا ف��ي َس��َع��ْوا ال��ح��ل��ف��ا ال��ت��ي ال��ح��رب وي��واص��ل

تزال. ال 1

اللحم. من عليها ما تأخذ 2
الحارة. الريح موم: السَّ 3
الباردة. الريح البليل: 4
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الحرب يف املتحدة أمريكا واليات دخول

م��أزُق ي��ح��ت��وي��ه م��ن��ه��ا ي��ن��ف��كُّ وال ��ت��ه��ا ُش��قَّ ت��وس��ي��ع ف��ي وي��ج��دُّ
َم��ْوثِ��ُق ي��ذُدُه ل��م ال��م��ح��ارم وع��ن ش��رع��ة ح��رم��ة ق��طُّ ف��ي��ه��ا ي��رَع ل��م
وي��خ��رُق ال��ع��ه��ود ل��بَّ��اِت وي��ح��زُّ ك��ل��ه��ا ال��ش��رائ��ع ي��ن��ت��ه��ك ه��بَّ ب��ل
ي��م��رُق س��ه��ًم��ا اآلث��اِر أن��ف��س ف��ي ُم��رِس��ًال ال��ك��ن��ائ��س ت��خ��ري��ب ف��أب��اح
وت��ح��لِّ��ُق ب��ه��ا ت��رم��ي ال��ه��وا س��ف��ن ب��ق��ذائ��ٍف األب��ري��ا ق��تْ��ل وأح��لَّ
ي��ن��ط��ُق ج��ه��ًرا األل��م��ان ب��ف��ظ��ائ��ع ش��اه��ٍد أص��دق ل��وف��اُن ي��ا وألن��ِت
أُق��ِل��ق��وا! ل��ن��دن أه��ل ج��راه��ا ِم��ن ك��م ب��ل ب��اري��س! ع��ل��ى ش��نَّ��ْت غ��ارٍة ك��م
ي��ل��ص��ق غ��ب��اٌر ب��ه ول��ي��س ق��ت��ل��ت وس��واه��م��ا ف��ي��ه��م��ا ق��ت��ي��ًال ك��م ب��ل
أت��ط��رَّق ال ال��ك��ل ب��ي��اِن وإل��ى ط��ي��ارات��ُه اج��ت��رح��تْ��ه م��ا ب��ع��ض ذا
ي��ت��ح��رَّق وف��ؤاده ال��ص��دى ي��ش��ك��و ي��زل ل��م ال��ف��ظ��ائ��ع ح��َوِت ل��ك��ن��م��ا
وي��ش��رق ي��غ��ص ب��ه��ا ال��م��ح��ي��ط ح��ل��ق غ��دا ح��ت��ى ب��غ��وَّاص��ات��ه ف��رم��ى
��ق وتُ��دقِّ ت��ن��ف��ي��ذه��ا ف��ي وت��ِج��دُّ رب��ه��ا أوام��ر ت��ج��ري وت��س��اب��َق��ْت
م��ط��ل��ُق5 َق��يْ��د ك��ل ِم��ن ت��ف��وي��ض��ُه ورك��ب��ه��ا ال��س��ف��ي��ن ب��إغ��راق ول��ه��ا
ت��ت��م��ن��ط��ُق ب��ه ع��اًرا أل��م��ان��ي��ا ع��ل��ى ف��ي��ه��ا ��ل��ْت س��جَّ ج��رائ��م ف��أت��ْت
تُ��غ��ِرُق ال��م��ن��ش��ئ��ات6 رك��ب ت��ن��ف��كُّ ال وْه��ي ع��ل��ي��ه��ا ال��دن��ي��ا وأق��ام��ِت
ال��م��وِب��ق ال��م��س��ت��ط��ي��ر ال��ب��الءُ ه��ذا ه��ال��ه��ا ول��س��ن ال��دك��ت��ور وح��ك��وم��ة
ويُ��ب��ِرق ب��ال��وع��ي��د يُ��رِع��د إن��ذار وال��ـ األل��م��ان ��ِت ح��ضَّ ال��ت��الف��ي وع��ل��ى
ب��ق��وا ج��رائ��ره��م ف��ي ال��ت��م��ادي وع��ل��ى ل��وع��ي��ده��ا ي��أب��ه��وا ل��م ل��ك��ن��ه��م
��ق ي��ت��ح��قَّ ال أذي��ع ه��ب��ُه ل��ل��ح��رب ش��ه��ره��ا وع��دُّوا ب��ص��ول��ت��ه��ا س��خ��روا
ويُ��غ��َل��ُق ال��ك��ف��اح إل��ى ال��ج��ن��وح ب��اب دون��ه��ا يُ��وَص��د ��ْل��م ب��ال��سِّ وغ��رام��ه��ا
وت��م��لَّ��ق��وا َع��ن��وا ل��ه��ا ال��ذي��ن ـ��ح��ل��ف��ا ال��ـ ب��ج��ي��ش��ه��ا ت��م��دَّ أن أرادْت وإذا
ف��ي��ل��ُق أو ف��ف��رق��ة ت��زده م��ه��م��ا ع��دُّه��م ش��ه��ٍر ك��ل ف��ي ف��ج��ن��وده��ا
ق وتُ��ع��وِّ ق��ص��ده��ا ع��ن ف��ت��ص��دُّه��ا غ��واص��ات��ه��م ال��ب��ح��ر ب��ع��رض ول��ه��م

∗∗∗

طن. مليون ١٤ حمولته ما الغوَّاصات أغرقِت 5
السفن. 6
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وت��ش��دَّق��وا ب��ه��ا ه��ذروا ب��ي��ن��ه��م م��ا ف��ي األل��م��ان ال��ت��ي األق��اوي��ل ه��ذي
وت��خ��لَّ��ق��وا اق��ت��دوا ال��ف��ور ع��ل��ى وب��ه��م ف��ت��س��اب��ق��وا ح��ل��ف��اءَه��م واس��ت��درج��وا
��ق��وا ن��سَّ ال��ك��ب��ائ��ر وإت��ي��ان ��وا خ��فُّ ج��م��ي��ع��ه��م ال��م��ن��ك��رات اق��ت��راف وإل��ى
ويُ��ش��ن��ق��وا ك��ال��ُج��ن��اة ه��م يُ��وثَ��ق��وا أن ��ه��م وح��قُّ أب��ري��اء م��ش��ان��ق ن��ص��ب��وا
ت��خ��ن��ق وال��س��وائ��ل ت��ح��رق غ��ازات ال��ـ ف��أط��ل��ق��وا ال��م��وِب��ق��ات ف��ي وت��ف��ن��ن��وا
��ق ت��ت��ح��قَّ أغ��راض��ه��م ب��ه��ا الٍت آ وال��ت��ع��ذي��ب ل��ل��ق��تْ��ِل واس��ت��خ��دم��وا
وت��ره��ق يُ��ط��اق ال م��ا ف��ت��س��وم��ه��م ال��ردى ب��ه��ا يُ��وَردون ال األُل��ى ��ا أمَّ
وتُ��ْدِه��ُق ال��ع��ذاب ك��اس��اِت 7 وت��ج��مُّ ت��ب��ت��ل��ي ال��رزاي��ا ب��أص��ن��اف ول��ه��م
وتُ��زَه��ُق ال��ن��ف��وس ب��ه تُ��ج��اح م��ي��ًال وت��ر وت��ي��ت��ي��ًم��ا ثُ��ْك��ًال وت��ذي��ق��ه��م

∗∗∗
ي��تَّ��ق��وا ل��م ب��أس��ه��ا وش��دَة ح��ق��روا ج��ي��ش��ه��ا وق��وَة ه��زءوا ب��أم��ي��رك��ا
ي��ص��ُدق��وا ل��م وه��م ص��دق��ْت ب��وع��ي��ده��ا أن��ه��ا تُ��ث��ب��ت ل��ل��ح��رب ��زْت ف��ت��ح��فَّ
ي��س��ب��ق ع ال��ت��ط��وُّ إل��ى أخ��اه ك��لٌّ ف��ت��راك��ض��وا أب��ن��اءه��ا واس��ت��ص��رخ��ْت
وي��أِب��ق8 ي��ع��قُّ م��ن��ه��م واح��د ي��ُك ول��م ب��رُّوا ب��ه��ا م��ل��ي��ونً��ا ت��س��ع��ون
��ق��وا ت��ب��عَّ وك��ال��س��ح��اب ال��رج��ال أمَّ ي��ا ل��بَّ��ي��ِك واح��ٍد ب��ص��وٍت ص��رخ��وا
ع��ل��ق��وا ش��يءٍ ك��لَّ ول��س��ن ك��ت��ور ال��د رئ��ي��س��ه��ا وره��ن م��ش��ي��ئ��ت��ه��ا وع��ل��ى
ي��ت��ض��يَّ��ق��وا ول��م س��ع��ة ع��ل��ى وق��ف��وا ودم��اءه��م وع��ق��ول��ه��م أم��وال��ه��م
األس��ب��ُق واألج��دُّ ف��ف��ازْت ج��دَّْت أم��ة ن��ه��ض��ة ل��الس��ت��ع��داد ن��ه��ض��وا
وت��ف��وَّق��وا َس��ُم��وا ف��ي��ه ب��م��ا ن��ي��ا ال��د أده��ش��وا وح��رٍب ِس��ْل��م ح��ال��تَ��ْي ف��ي
��ق��وا ودقَّ ال��ح��ي��اد س��ن��ن ع��ل��ى ف��ج��روا م��ق��ام��ه��م اق��ت��ض��اه م��ا راَع��ْوا ��ْل��م ال��سِّ ف��ي
��ق��وا ل��َوفَّ ال��وف��اِق ب��أس��ب��اب ظ��ف��روا ان��ه��م ول��َو ال��وغ��ى ب��ن��ي أم��ام وق��ف��وا
يَ��ف��ِرق��وا ل��م ب��ي��ن��ه��م ْوا وس��وَّ م��ن��ه��م واح��ًدا ي��ح��اب��وا ل��م وت��ج��نَّ��ب��وه��م
ت��ت��دفَّ��ق ك��رم��ائ��ه��م م��ن ك��ال��غ��ي��ث ب��إح��س��ان��ات��ه��م ف��ري��ق��ي��ه��م ش��م��ل��وا

تدهق. ومثله تمألُ 7
يتمرَّد. ويأبق: يعيص، : يعقُّ 8
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ت��ع��ب��ق ُص��ْق��ٍع ك��لِّ ف��ي ن��س��م��ات��ه��ا ب��ج��م��ع��ي��ات��ه��م ال��ج��رح��ى وت��ع��ه��دوا
وت��ص��دَّق��وا س��خ��ائ��ه��م أك��فَّ ب��س��ط��وا ق��د ال��ح��رب ب��ه��ذي نُ��ِك��ب��وا األُل��ى وع��ل��ى
أن��ط��ُق أوروب��ا ب��ه��ا وم��ن��ه ي��ن��ط��ق ش��رق��ن��ا ال��ع��ظ��ي��م��ة م��آث��ره��ا ع��ن س��ْل
أش��وق م��ن��ه ال��ب��ل��ج��ي��ك ف��ي وص��داه ش��ائ��ق ف��رن��س��ا ف��ي ح��دي��ٌث ف��ل��ه��ا

∗∗∗
ُم��م��ِل��ق9 ف��ي��ه��م يَ��بْ��َق ل��م ج��رَّائ��ه وِم��ن رب��ًح��ا ف��زاده��م ال��ح��ي��اد ل��زم��وا
يُ��ط��ب��ق ال��ب��ري��ة ع��ل��ى ع��مَّ وال��ب��ؤس يَ��ن��َع��م��وا أن يُ��رض��ه��م ل��م ل��ك��ن��ه��م
ُم��ل��َح��ق ي��وم ك��ل ف��ي ل��ه��ا ب��ع��ًض��ا ب��ع��ض��ه��ا ي��س��ب��ق األل��م��ان وف��ظ��ائ��ع
أط��ب��ق��وا ال��ك��ري��ه��ة وع��ل��ى أرب��اَح��ه وأن��ك��روا ال��ح��ي��اد ن��ب��ذوا م��ا ول��ذاك
أط��ل��ق��وا ع��م��ًدا األل��م��ان ل��ه ش��رٍّا ي��ح��ب��س��وا أن ي��ت��م��كَّ��ن��وا ل��م ��ْل��م ال��سِّ ف��ي
ويُ��وثَ��ق ال��ع��دو ب��ه يُ��غ��لُّ َوَه��ًق��ا10 ي��تَّ��خ��ذون��ه��ا ب��ال��ح��رب ف��ت��ذرَّع��وا
ويُ��ح��َرق ال��ُم��ث��ي��ر يُ��ك��َوى ب��س��ع��ي��ره��ا إذْ ل��ل��ح��رب وازٍع11 أك��ب��ر وال��ح��رب
أغ��دق��وا ال��م��ع��ون��ة ِب��َدر م��ن ـ��ع��اف��ي��ن ال��ـ ع��ل��ى ب��م��ا ال��ع��ال��م��ي��ن راع��وا ��ل��م ال��سِّ ف��ي
وت��س��لَّ��ق��وا ��ل��وا وت��َوقَّ ل��ه��ا ن��ه��ض��وا ب��أن ال��دن��ي��ا أده��ش��وا ف��ي��ه��ا وال��ح��رب
تُ��ف��لِّ��ق ال��م��ص��اع��ب ه��ام ��اذٍة ن��فَّ ��ٍة وه��مَّ ال��ح��دي��د تَ��ْف��ري ب��ع��زي��م��ٍة
ض��يَّ��ق��وا األع��ادي ع��ل��ى ال��خ��ن��اَق إالَّ اس��ت��ع��داده��م ع��ل��ى ع��اٌم ي��ن��ص��رْم ل��م
ت��ص��ع��ق ال��ص��واع��ق ك��م��ا ال��م��ح��ي��ط ع��ب��ر أل��وف��ه��م م��ئ��ات ��ْت ان��ق��ضَّ وع��ل��ي��ه��ُم
وت��دف��ق��وا أخ��ط��اَره��ا ج��اوزوا ب��ل غ��وَّاص��ات��ه��م ب��وع��ي��د ي��ع��ب��ئ��وا ل��م
ُق م��ط��وِّ األم��ان ع��ض��ُد ل��ه��م يَ��بَ��ٍس ع��ل��ى س��اروا ك��أن��ه��م ال��ِخ��ض��مَّ ع��ب��روا
وتُ��ح��ِدق ت��ح��فُّ ب��ه��ا وال��دارع��ات ف��أب��ح��رت ال��ب��اخ��رات اس��ت��ق��لُّ��وا ف��ي��ه
م��ت��ع��لِّ��ُق ف��وق��ه ه��و أو ل��ل��ي��مِّ م��م��ت��ٍط ك��ب��ي��ر ج��س��ٍر وك��أن��ه��ا

∗∗∗

فقري. 9

لألخذ. العنق يف يطرح حبل الوهق: 10
مانع. 11
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أح��ن��ق��وا ال��ت��ج��لُّ��د رغ��م ع��ل��ى ول��ه ازَدَرْوا «ال��ب��وش» ال��ذي ال��ش��ع��ب ه��و ه��ذا
ويُ��ط��ِب��ق ك��ال��ق��ض��اءِ ع��ل��ي��ه��م ي��ه��وي ��ًال م��ع��جَّ ال��ع��ق��اب ي��ل��َق��ْون ول��س��وف
ي��ت��م��زَُّق ص��ف��وِف��ه��م وش��م��ل ت��ه��وي أل��وِف��ه��م أل��وُف وع��ن��دئ��ٍذ ي��ه��وي
وت��ح��رُق12 ت��ِص��رُّ ح��ن��ق م��ن أس��ن��اُن وال��ـ ت��ذوب ال��ع��ذاب ب��ل��ظ��ى ون��ف��وس��ه��م

رصيف. له يُسمع حتى تسحق وتحرق: تصوت، ترص: 12
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والعرشون الخامس الفصل

وسية الرُّ الثورة

وزارة وتأليف القيرص بخلع وانتهْت ،١٩١٧ سنة مارس ٩ يف الثورة هذه حدثْت
ومليوكوف للحربية، جوتشكوف املعروفني وزرائها ومن لفوف، الربنس رئيسها وطنية
العامة. الجيش لقيادة وألكسيف للمالية، وترستشنكو للحقانية، وكرنسكي للخارجية،
املعروف الحزب ألن األعمار؛ القصرية الوزارات من الحظ لسوء كانْت أنها عىل
أحد كرنسكي بسعي نفوِذه نطاق وامتدَّ ساعُده اشتدَّ قد كان ال والُعمَّ املجنَّدين بحزب
الحزب، هذا عليها ثار مايو ١٤ ويف مقاومتها، يف وَجدَّ ملناوأَِتها فهبَّ زعمائه؛ كبار
جوتشكوف واستعفى املالية، وزير ترستشنكو فخلفه الخارجية، وزير مليوكوف فأسقط
لفوف الربنس استقال يوليو ٢٠ ويف الحقانية. وزير كرنسكي وخلفه الحربية وزير
كرنسكي فتعنيَّ الوزارة، تأليف أُعيد أغسطس ٧ ويف كرنسكي، وخلفه الوزراء رئيس

املطَلق. روسيا حاكم وأصبح والبحرية، للحربية ووزيًرا لها رئيًسا
عىل كبريتني فتنتني برتوغراد شهدْت حتى القيرص خلع عىل أشهر بضعة يَْمِض فلم
مليوكوف عىل الجمهور قام حني مايو شهر يف أوالهما حكومتها، رجال أعظم من رجلني
ثار حني يوليو شهر أواسط يف والثانية الكالم، تقدَّم كما الخارجية وزارة من وأسقطوه
بعُد فيما ُعِرفوا (الذين لنني وأنصار واملكسيماليني املتطرفني االشرتاكيني من كبري فريق
العاصمة يف أحدثوه وما هذا، بقيامهم أنهم عىل فشلوا، لكنهم كرنسكي عىل بالبلشفيك)
الهجوم يف تأثري أسوأ أثَّروا والنهب؛ والسلب والشغب الهياج من يوليو و١٧ ١٦ يومي
ألًفا ٣٦ أرس عىل أسبوعني نحو يف وأسفر يوليو أول يف كرنيلوف الجنرال فيه رشع الذي
التمرُّد ُروح ورسى بغتة، ف توقَّ الهجوم هذا فإنَّ وقًرى؛ مدن عدة وامتالك الجرمان من
باالنكسار، أشبه شائن تقهقر إىل الهجوم فاستحال الجنود، بني والخيانة والعصيان
يف املايض الصيف ويف الصيف هذا يف احتلُّوها قد كانوا التي األماكن جميع عن وجَلْوا
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وكرنيلوف، كرنسكي بني الشقاق وقوع ذلك وتال بسارابيا، إىل وارتدُّوا وغريها، غليسيا
العامة. القيادة من ألكسيف واستعفاء

من البلشفيك أو املكسيماليون بها تمكَّن أخرى ثورة شبَّْت نوفمرب شهر أوائل ويف
أملانيا هادنا أْن هذان أبطأ وما بالسلطة، وتروتسكي لنني واستأثَر كرنسكي، حكومة قلب
وأُمضيت لتوفسك، برست بصلح املعروف امُلهني املذل الصلح ذلك معهم وعقدا وحلفاءها
روسيا، يف البلشفيك ارتكبها التي الفظائع ا أمَّ .١٩١٨ سنة مارس أول يوم معاهدته
ِقتْلة، أفظع وأوالَدهما والقيرصة القيرص قتلوا فإنهم املجلَّدات؛ أكرب وصفها عن فتضيق
وموسكو برتوغراد يف والنار السيف وأطلقوا املاِلكة، األرسة من غريهم كثريين واغتالوا

والدمار. الخراب مهاوي يف كلِّها بالبالد وطوَّحوا روسيا، مدن هات أمِّ من وغريهما

ك��اْل��َم��نْ��َج��ن��وِن!1 ت��دوُر ال��ب��راي��ا ف��ي َزب��وِن! ع��واٍن ح��رٍب م��ن ل��ه��ا ي��ا
ش��ج��وِن ذو ح��دي��ث��ه��ا ي��وم ك��ل ك��ال��ط��ح��ي��ِن وه��م ك��ال��رح��ى إن��ه��ا

ال��ش��ج��وِن س��ع��ي��َر ال��ورى ف��ي ُم��ض��ِرٌم
ي��رجُّ ��ا رجٍّ ل��ألرض ب��ه��دي��ٍر ي��ع��جُّ ال��خ��ض��مُّ ب��ح��ره��ا ي��ن��ي2 ال
تُ��َزجُّ ف��ي��ه األل��وِف وأل��وُف يَ��ِئ��جُّ ال��خ��اف��ق��ي��ن ف��ي ول��ظ��اه��ا

أتُّ��وِن ف��ي يُ��َزجُّ ك��ه��ش��ي��ٍم
م��خ��ت��ارا راَم��ه��ا َم��ن ف��ي��ه��م ل��ي��س اض��ط��راَرا س��ي��ق��وا األح��الف وإل��ي��ه��ا
اس��ت��ط��ارا م��ن��ه��ا وال��ش��راُر أض��رم��ْت وال��ن��ارا أل��م��ان��ي��ا أك��ره��تْ��ه��م

ال��ص��ي��ِن ب��الد إل��ى أوروب��ا م��ن
ال��ه��واء ف��ي ض��راُم��ه��ا وت��ل��ظَّ��ى ال��ه��ي��ج��اء م��ارُج األرَض غ��ِش��َي
ال��دم��اء وس��ف��ُك ال��ورى ق��ت��ُل ع��مَّ ال��م��اء ت��ح��ت ث��مَّ ال��م��اء وع��ل��ى

اْل��َم��ن��وِن زي��ُج3 ُم��دَّ ال��ك��ون وع��ل��ى
ط��اِم س��ي��ٍل ص��دَّ ��ْون ي��ت��وخَّ األع��م��ام ب��ن��ي ع��ن ال��رُّوس خ��اَض��ه��ا

«الساقية». أو الدُّوالب 1
يزال. ال 2

البناء. لتسوية يمده الذي البنَّاء خيط 3
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ل��ل��ُم��ْس��ت��ض��ام اإلن��ق��اذ ف��ي ش��ه��رٌة األي��اِم س��ال��ف م��ن��ذ ول��ه��م
أن��ق��ذي��ن��ي روس��ي��ا ي��ا ي��دع��و ح��ي��ن

وب��ح��را ب��رٍّا ي��زح��ف��ون وان��ب��َرْوا ت��ت��َرى ج��ي��وًش��ا ل��ل��وغ��ى ع��بَّ��ئ��وا
أم��رَّا ع��ص��ي��ًرا ال��ن��م��س��ا وأذاق��وا ن��ت��َرا4 ط��ع��نً��ا ال��ت��رك ف��ي وأداروا

وال��ِغ��ْس��ِل��ي��ِن ��وم ال��زَّقُّ م��زي��ج م��ن
ال��ن��ه��ائ��ي االن��ت��ص��ار ن��ي��ل ف��ي ك��ان ال��ح��ل��ف��اءِ ل م��ع��وَّ وع��ل��ي��ه��م
ال��ه��ي��ج��اء ف��ي ال��ع��دوَّ ي��ض��رب��ون إب��ط��اء ب��ال أن��ه��م ��ل��وا أمَّ

ال��َوتِ��ي��ِن ع��رَق م��ن��ه تَ��ْف��ِري ض��رب��ًة
ل��م��ن��اه��م م��خ��يِّ��بً��ا رأَْوه م��ا ده��اه��م ول��ك��ْن ��ل��وا أمَّ ه��ك��ذا
ق��واه��م ف��خ��ارْت ب��اغ��ٌت ط��ارئٌ واع��ت��راه��م ��روا ق��صَّ ال��روس وج��دوا

وال��ت��م��ك��ي��ن ال��ت��ش��دي��د س��ب��ق رغ��م
االت��ف��اق ُع��رى م��ن��ه��م ف��اص��م��اٍت ال��ش��ق��اِق ري��اح ب��ي��ن��ه��م ع��ص��ف��ْت
ان��ش��ق��اق غ��ي��ر ال��وئ��ام م��اض��ي ب��ع��د ن��الق��ي ال ب��ن��ا وإذْ ف��ن��ظ��رن��ا

وال��ق��ان��وِن ب��ال��ن��ظ��ام ع��اب��ٍث
أس��وَدا األع��ادي ع��ل��ى وأغ��اروا م��ج��ي��َدا ب��دءًا ب��ال��ك��ف��اح ب��دءوا
ال��ح��دي��دا ي��ف��لُّ م��اٍض ع��زٍم َربَّ ص��ن��دي��َدا ب��اس��ًال ك��رَّ ك��ل��ه��م

ال��ع��ري��ِن ل��ي��ث ي��روع واق��ت��ح��اٍم
إح��ج��اِم إل��ى إق��دام��ه��م ص��ار االن��ق��س��اِم إل��ى اس��ت��س��ل��م��وا وإِذ
خ��ت��اِم ب��ش��رِّ ب��دؤه��م وان��ت��ه��ى ب��ان��ه��زاِم إح��ج��ام��ه��م ��ْوا ق��فَّ ث��مَّ

ه��وِن ف��ي ع��زِّه��م ب��ع��َد وغ��َدْوا
األوط��اِن ع��ن ذَْوًدا ي��ت��ف��انَ��ى ال��م��ي��دان ف��ي ال��ج��ي��ش ك��ان ب��ي��ن��م��ا
ال��طِّ��ع��اِن اطِّ��راح ع��ل��ى ائ��ت��م��اٍر ف��ي األع��ي��ان زم��رة م��ن ب��ع��ٌض ك��ان

ال��خ��ئ��وِن ال��ع��دو م��ع وال��ت��آخ��ي
ال��ق��ي��ص��ْر ق��ص��َر ال��خ��ف��اء ف��ي غ��اش��يً��ا ال��م��ن��ك��ْر ال��ف��ظ��ي��ع األم��ر ه��ذا ك��ان
م��ص��دْر أك��ب��ر ل��ل��ش��رِّ ك��ان��ْت ف��ْه��ي األك��ب��ْر ال��ده��اء أمُّ دبَّ��رت��ه

شديًدا. 4
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ال��دف��ي��ِن ال��ع��ي��اء ال��داء أص��ل وه��ي
أف��ع��ى س��ْع��َي ل��روس��ي��ا ب��ان��ك��س��اٍر ت��س��ع��ى ال��ح��رُب ش��بَّ��ِت م��ن��ذ تَ��َزْل ل��م
س��م��َع��ا دَع��ْوه��ا ِل��َم��ا وأص��اخ��ْت ض��ل��َع��ا أم��ال��ْت ج��ن��س��ه��ا ب��ن��ي م��ع

ال��م��ف��ت��ون5 ال��م��وس��وس أم��ر ط��وع
ِق��دِّي��س��ْة أو اإلخ��الص ف��ي َم��َل��ًك��ا ع��روس��ْه ظ��نَّ ال��م��س��ك��ي��ن ون��ق��وال
ج��اس��وس��ْة ق��ص��ره ف��ي ص��ارت ث��مَّ إب��ل��ي��س��ْة أص��ِل��ه��ا م��ن ك��ان��ْت وه��ي

«َرْس��ب��وت��ي��ِن» ال��ط��اغ��وت6 ج��ن��ود م��ن
ت��ض��ل��ي��َال أش��ب��ع��ْت ال��رُّوس وب��ن��ي وط��وَال ع��رًض��ا ال��ن��زغ ف��ي ف��ت��م��ادْت
م��س��ئ��وَال ق��ري��ن��ه��ا ع��ن��ه��ا ُع��دَّ ت��ن��ك��ي��َال ب��ه��م زادْت ل��م��ا ث��مَّ

ال��ق��ري��ِن ب��خ��ل��ع ش��رَّه��ا ف��اتَّ��َق��ْوا
ب��ش��ارْة أس��رَّ ع��ن��ه��ا أس��م��ع��ون��ا وزارْة ش��ادوا أس��ق��ط��وه ب��ع��دم��ا
خ��س��ارْة تُ��ع��اُض روس��ي��ا وب��ه��ا م��ن��ارْة ت��ك��ون أن��ه��ا ��ل��وا أمَّ

ال��ل��ع��ي��ِن «رس��ب��ت��ي��َن» م��ن ك��اب��َدتْ��ه��ا
ص��ارْت وال��ت��راخ��ي ال��ض��ع��ف وإل��ى خ��ارْت ال��وزارة ق��وة وإذا
ث��ارْت ف��وض��ى ذاك إث��ر وع��ل��ى وان��ه��ارْت أرك��ان��ه��ا م��ادت ث��مَّ

ك��ان��وِن ف��ي 7 ال��ِخ��َض��مِّ ث��وران
األول��ى ال��رَّزاي��ا تُ��ع��َزى وإل��ي��ه ال��م��س��ئ��وَال «ك��رن��س��ك��ي» ع��ن��ه��ا ك��ان
م��ح��ل��وَال ع��ق��ده��ا ب��ات وب��ه غ��وَال ل��ل��وزارة ك��ان ق��د ف��ه��و

ي��ق��ي��ِن ع��ن ص��رح��ه��ا ان��ه��دَّ وب��ه
اس��ت��م��اال وال��ده��اء ب��ال��م��ك��ر ك��ان ��اال وال��ُع��مَّ ال��ج��ن��وَد وإل��ي��ه
اح��ت��اال أراد ك��م��ا وع��ل��ي��ه��م ال��م��ح��اال ال��خ��ب��ي��ُث َزيَّ��ن ول��ه��م

ول��ي��ِن ل��ط��ف ب��س��ح��ر وس��ب��اه��م
ن��ص��رْه أع��ادي��ه ع��ل��ى ��وا ف��ات��مُّ أزرْه ش��دَّ ج��ه��اده ف��ي وب��ه��م

الشهري. رسبوتني الراهب املفتون: باملوسوس يُراد 5
مضل. وكل الشيطان 6

البحر. 7

88



الرُّوسية الثورة

أم��رْه ال��روس ب��ن��ي ف��ي األم��ر وغ��دا ش��ه��رْة اس��ت��ط��ارْت ال��ورى ف��ي ول��ه
ون��وِن ك��اٍف ب��ل��ف��ِظ ي��ق��ت��ض��ي��ه

أب��اَح��ا األْغ��ن��ي��اءِ ن��ه��َب ل��ه إذْ َح��ا ال��ف��الَّ واش��ت��رى ال��ج��ي��َش ف��تَ��َن
وج��اح��ا ف��ع��اث ه��ذا وت��اله ال��س��الح��ا أْل��َق��ى ذاك ال��ف��وِر وع��ل��ى

ال��ُم��ه��ي��ِن ب��ال��ُم��ع��نِّ��ي ال��ن��اس واب��ت��ل��ى
ال��ث��ع��ال��ْب رواَغ ب��ي��ن��ه��م رائ��غ ال��غ��اص��ْب وال��م��س��ت��ب��دُّ ه��ذا ك��ل
ال��م��ن��اص��ْب أه��ل ب��ال��ش��م��ال آخ��ذًا س��اح��ْب وال��رغ��د ال��رخ��اء ول��ذي��ل

ب��ال��ي��م��ي��ن ق��اب��ًض��ا ال��ج��ي��ش وع��ل��ى
ال��ج��م��وِح ع��ن��ان م��ط��ل��ًق��ا ع��ام��ًدا ال��ص��ري��ِح ال��ص��واب م��ن��ه��ج ع��ن ح��اد
ال��ط��م��وِح ف��ي م��س��ت��رس��ًال وت��م��ادى ال��ن��ص��وِح «ك��رن��ل��وَف» رأي وازدرى

األم��ي��ِن ال��ح��ك��ي��م ذاك ع��ن ُم��ع��ِرًض��ا
ودام��ا أص��رَّ غ��يِّ��ه وع��ل��ى اه��ت��م��اَم��ا «ك��رن��ل��وَف» ن��ص��ح يُ��ِع��ْر ل��م
رام��ا ال��ت��الف��َي ��ا َل��مَّ وأخ��ي��ًرا ت��ع��ام��ى ال��ب��الد ف��ي ال��ف��وض��ى وع��ن

ُم��ع��ي��ِن م��ن رأي وال يَ��َس��ْع��ه ل��م
أزرا ش��دُّوا «ال��ب��ل��ش��ف��ي��ك» ول��ه وك��رَّا ث��ار «ل��ن��ي��ن» وع��ل��ي��ه
وف��رَّا ال��دف��اع ع��ن ف��ت��خ��لَّ��ى األم��رَّا ال��ه��ج��وم ف��ي وأذاق��وه

ش��اه��ي��ِن م��ن ي��ف��رُّ ك��ب��غ��اٍث8
اس��ت��ب��داِد أيَّ��م��ا ي��س��ت��ب��دُّون ل��ألوغ��اِد ثَ��مَّ ال��ج��وُّ وخ��ال
ال��ع��ب��اِد وق��ت��ل ال��َوَرى واس��ت��الب واإلف��س��اِد ال��ع��ي��ث ف��ي ف��ت��م��اَدْوا

«ل��ن��ي��ِن» ال��رَِّج��ي��م ُخ��ط��ة واق��ت��َف��ْوا
ل��ل��ح��ل��ف��اء ب��ال��ع��داءِ وق��َض��ْوا ل��ألع��داءِ ب��اإلخ��اء ج��اه��روا
إي��ف��اء ع��ن راغ��ب��ي��ن أج��م��ع��وا ال��والء ع��ه��ود ن��ْك��ِث��ه��م وع��ل��ى

دي��وِن م��ن ل��ه��م روس��ي��ا ع��ل��ى م��ا
ح��لَّ��ْت ال��م��ص��ائ��ب أك��ب��ر وب��ه��ا ذلَّ��ْت ال��ع��زي��زة روس��ي��ا وب��ه��م
وان��ح��لَّ��ْت أع��ض��اؤه��ا خ��ارْت ث��مَّ واض��م��ح��لَّ��ْت ق��وَّات��ه��ا ف��ت��الش��ْت

الطري. صغار أحد 8
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ِت��ي��ِن أوراَق ال��خ��ري��ف ف��ي وح��ك��ْت
ه��واِن م��ن ب��ع��ده م��ا ب��ه��واٍن األل��م��اِن م��ع ص��ل��َح��ه��م ع��ق��دوا
ك��ال��ُع��ب��داِن9 ال��خ��ن��وَع واس��ت��ط��اب��وا األذق��اِن إل��ى ل��ه��م خ��رُّوا ف��ي��ه

ِن��ي��روِن10 م��ن ال��رِّض��واِن ف��ي ط��م��ًع��ا
وال��ب��وس��ا ال��ش��ق��ا ج��رُّوا وع��ل��ي��ه��م ال��روس��ا ك��ادوا «ال��ب��ل��ش��ف��ي��ك» ه��ك��ذا
رءوَس��ا ص��ارْت األذن��اب م��ا وإذا ك��ئ��وَس��ا ج��رَّع��وه��م ال��ذلِّ وم��ن

ال��ع��ي��وِن ف��وق أق��داُم ي��ا ف��اج��ل��س��ي

عبد. جمع 9

غليوم. 10
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والعرشون السادس الفصل

لبنان حتية
حنيتنا» يا «حنيتنا نغم عىل موشح

الزمة
ش��ج��نَ��ا ع��ل��ي��ه ذب��ن��ا ف��ل��ق��د ال��وط��ن��ا ن��س��ي��م ي��ا ع��نَّ��ا ح��يِّ

دور
ال��س��الْم ال��بُ��ْع��د ع��ل��ى تُ��ه��دي أن��ف��ٌس ل��ل��ش��آْم ح��نَّ��ْت ال��ن��ي��ل ض��ف��اف م��ن
ال��وط��ن��ا؟ وح��بَّ ال��دن��ي��ا س��ال َم��ن يُ��الْم ه��ل ع��ذول��ي ي��ا تَ��لُ��ْم��ه��ا ال

دور
��ب��ا ال��صِّ أي��اَم يَ��ذك��ُر م��غ��رٌم َص��ب��ا ل��ألرز األه��رام ُرب��ى م��ن
اس��ت��ط��ون��ا ف��ي��ه��ا وال��ب��ؤس ذه��ب��وا س��ب��ا أي��دي أه��ل��ه��ا رب��وٍع ف��ي

دور
َوَل��ه��ا ش��ج��ان��ي ذك��ٌر ف��م��ي ف��ي ل��ه��ا دار ك��ل��م��ا رب��وًع��ا ي��ا
ال��م��ن��ى ك��لَّ ي��ا ع��ن��ك أل��ه��و ك��ي��ف ل��ه��ا م��ا ي��وًم��ا ق��طُّ ق��ل��ب��ي ع��ن��ِك

دور
يَ��ِه��ي��ْم ي��ب��رح ل��م ب��َك وف��ؤادي ال��ق��دي��ْم م��ع��ش��وق��ي ل��ب��ن��اُن ي��ا أن��ت
وَض��نَ��ى واْل��ِت��ي��اًع��ا ش��وًق��ا ذُب��ُت ُم��ق��ي��ْم أه��ل��ي م��ن ف��ي��َك َم��ن وإل��ى
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دور
خ��ص��ي��ْب واٍد ع��ل��ى س��ف��ٌح ت��ح��ت��ه ال��م��ه��ي��ْب ال��ف��خ��ُم ال��ذَُّرى ال��س��ام��ي َط��ْوُدك
أن��ا َم��ن وأن��س��ى ال��دن��ي��ا ه��ذه ت��غ��ي��ْب ع��نِّ��ي أذك��ره ك��ل��م��ا

دور
ال��ك��الْم ض��اق وص��ِف��ه ع��ن ض��ن��ك��ه��م ال��ك��راْم األع��زَّاءُ أح��ب��اب��ي ف��ي��ك
ال��ع��ن��ا ب��ع��د ال��ه��ن��ا وي��ن��ال��ون ال��ظ��الْم ي��ن��ج��اُب ع��ن��ه��ُم ف��م��ت��ى

دور
ُس��َدى م��ت��رك غ��ي��ر م��س��ت��ج��ابً��ا ال��ن��دا ه��ذا س��ن��رى ق��ل��ي��ل ع��ن
دن��ا ال��ص��ب��ُح اب��ش��روا ق��وُم ي��ا ص��اح ب��دا ال��ن��ج��م رأى ال��س��اري وإذا
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والعرشون السابع الفصل

لبنان مناجاة

أبعدوك؟» عني كيف غزايل «يا نغم عىل موشح

الزمة
نَ��س��وْك م��ا دام��وا ِذك��راَك وع��ل��ى ب��ن��وْك بُ��ع��ٍد ع��ن ن��اج��اَك وط��ن��ي

دور
وازدي��اْد نُ��م��وٍّ ف��ي ي��وٍم ك��ل ال��ب��ع��اْد رغ��م ع��ل��ى ب��اٍق ش��وق��ه��م
ي��ف��ت��دوك أن َع��َرض��وا واس��ت��ط��اع��وا ل��ف��اْد م��ح��ت��اًج��ا أْل��َف��ْوك وإذا

دور
واس��ت��ع��ب��روا1 ل��ب��ن��ان��ه��م ذك��روا َع��ِط��ُر ن��س��ي��ٌم ه��بَّ ك��ل��م��ا
ي��ش��وْك ال��ل��ذِع الف��ح ك��ق��ت��اد2 ي��س��ت��ع��ُر ال��ج��وى ه��اج وب��ه��م

دور
ال��ج��م��اْل ربَّ ي��ا ال��ح��س��ن م��ل��ي��َك ي��ا ال��ج��ب��اْل ش��ي��خ ي��ا ل��ب��ن��اُن وط��ن��ي
س��ل��وْك م��ع��ان��ي��ك ُغ��رُّ ول��ه��ا ال��آلْل ن��ظ��م ل��ي وص��ِف��ك ف��ي راق

دموعهم. جرْت 1

محرق. لذع ذو أي اللذع: والفح كاإلبر، شوك له شجر 2
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دور
ال��ظ��م��ا يُ��روي ك��وث��ره��ا ج��نَّ��ٌة س��م��ا ب��ل أرًض��ا أن��ت م��ا وط��ن��ي
ي��ح��وْك ل��ل��ُم��ض��نَ��ى ال��ب��رءِ ورداءَ ب��ل��س��َم��ا ي��غ��دو ال��ق��ل��ب ول��ج��رح

دور
ال��ب��ل��ي��ْل ال��ب��رد ال��ع��ِط��ِر وال��ن��س��ي��م ال��ج��م��ي��ْل ب��ال��وج��ه زان��ك َم��ن ج��لَّ
ال��م��ل��وْك ت��ص��ب��و اس��ت��ن��ش��اق��ه��ا وإل��ى ال��ع��ل��ي��ْل تَ��ش��ِف��ي ط��ي��ِب��ه م��ن ن��ف��ح��ٌة

دور
ع��ق��ي��ْق أو درٌّ وادي��ك وح��ص��ى رح��ي��ْق أو ش��ه��ٌد م��اؤك وط��ن��ي
ال��س��ل��وْك ف��ي��ه م��ن��ع��وا وع��ل��ي��ن��ا ال��ط��ري��ْق س��دُّوا ق��د ن��ادي��ك وإل��ى

دور
وس��ه��وْل ج��ب��اٍل ف��ي م��م��رع��ات وح��ق��وْل ب��ري��اٍض ت��زه��و ك��ن��َت
غ��ادروْك وق��ف��ًرا ف��ي��ه��ا َم��ثَّ��ل��وا4 ال��م��غ��وْل3 أي��دي س��ط��ْت إذ وع��ل��ي��ه��ا

دور
ت��الْق ي��ت��ل��وه س��وف ف��ق��ري��بً��ا ال��ف��راْق ه��ذا يَ��ُط��ْل م��ه��م��ا وط��ن��ي
ال��ش��ك��وْك ل��ي��َل م��اح��ًق��ا ي��ت��ج��لَّ��ى ان��ب��ث��اْق ال��ش��رق ف��ي ال��ح��قِّ ول��ف��ج��ر

األتراك. 3
نكَّلوا. 4
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والعرشون الثامن الفصل

زحفاجليشالربيطاينمنجنوبغزة
القدس إىلشامل

عىل فأكرهوهم فلسطني، جنوب يف األتراك الربيطانيون هاجم ١٩١٧ سنة مارس ٦ يف
منه و٢٧ ٢٦ ويف الرشيعة، وتل غزة خط إىل والشالل يونس خان خط من التقهقر
و١٨ ١٧ ويف بطائل، املهاجم الجيش فيها يظفر لم غزة ضواحي يف شديدة معركة دارت
واستيالئهم الربيطانيني تقدُّم عن أسفرْت غزة حول أخرى معركة نشبت إبريل و١٩

الجنوبية. املنطار جبل وهضاب شمشون تل عىل
الربيطاني الجيش قائد أللنبي1 أدمند الرس الجنرال تعنيَّ يونيو شهر أوائل ويف
وفلسطني. مرص يف الربيطانية الجيوش قائد أرشيلدمري للجنرال خلًفا فرنسا يف األول
بالهجوم الربيطاني للجيش أمره أللنبي الجنرال أصدر ١٩١٧ سنة أكتوبر ٣١ ويف
ثمَّ سبع، برئ عىل فاستَْوىل ميمنتهم، عىل هاجم أنه أْوهمهم بعدما األتراك ميرسة عىل
ويأرس شماًال، املنهزمني األتراك يطارد ورشع نوفمرب، ٧ يف عنوة ففتحها غزة عىل عطف
ويف أشدود، الربيطانيني طالئع بلغْت منه ١٠ ويف اتهم. ومعدَّ أسلحتهم ويغنم رجالهم
منه ١٥ ويف والقدس، يافا وسكة سبع برئ حديد سكة تقاطع عىل استَْوَلْوا منه ١٣
فرسانهم احتلَّ منه ١٧ ويف آالف، تسعة أرسوهم الذين مجموع وبلغ واللد، الرملة احتلُّوا
رسميٍّا أللنبي الجنرال دخلها منه ١١ يوم وُظْهر القدس، سلمِت سبتمرب ٩ ويف يافا،
واإليطايل الفرنسوي العسكريون وامللحقون واإليطالية الفرنسوية الفصائل قواد ومعه

األقدام. عىل ُمشاة وجميعهم واألمريكي،

جنيه. ألف و١٥٠ «فيكونت» لقب وُمِنح مارشال»، «فيلد رتبة إىل اآلن ى ترقَّ وقد 1
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ما ومجموع ضابًطا، ٥٦٢ بينهم ،١٢٠٣٦ الربيطانيون أرسهم الذين مجموع وبلغ
خرطوشة، مليون ١٨ و١٣ بندقية و٧٠٠٠ رسيعة، مدافع و١١٠ كبريًا، مدفًعا ٩٩ غنموه

واملعدَّات. الذخائر من ذلك وغري قنبلة، ألف و٥٨

ال��وط��ْر اب��ت��غ��اه م��م��ا ف��أدرك 2 ط��ّرْ ال��ل��ي��ل ش��ارَب ت��ِج��ْد ان��ظ��ر ق��ِم
وك��ّرْ ع��ل��ي��ه ص��اَل وك��ال��ل��ي��ث ال��م��ت��وَع3 ال��ن��ه��ر أخ��اه وب��زَّ
ال��ِق��َص��ْر ي��ش��ك��و ب��ات ال��ذي ـ��ه��ار ال��ن��ـ ع��ل��ى وت��اَه ب��اه��ي وب��ال��ط��ول
ف��ف��ّرْ ال��ه��ج��وم ش��دَّ ال��ص��ي��ف ع��ل��ى ال��خ��ري��َف أنَّ ي��دلُّ��ك وه��ذا
ال��س��ف��ْر إالَّ ل��ل��ص��ي��ف يَ��بْ��َق ف��ل��م ال��ث��ق��ي��ل ال��خ��ري��ف ض��ي��ُف ح��لَّ أج��ل
ح��ض��ر ال��م��ش��ي��ب م��ا إذا ي��غ��ي��ب ال��ذي ال��ش��ب��اب ع��ص��ُر وك��ال��ص��ي��ف
ال��ش��ج��ْر م��ث��ل ي��دلُّ��ك ع��ل��ي��ه وم��ا ال��خ��ري��ف ف��ص��ل ج��اء أج��ل
ان��ت��ث��ر م��ن��ه��ا وال��ِع��ق��د ت��ش��ت��َت أوراِق��ه��ا ش��م��ل ت��رى أل��س��َت
أث��ْر ِم��ن خ��م��ائ��ل��ه��ا ألن��س ت��دْع ل��م وح��ش��ٌة ب��ه��ا ��ْت وح��فَّ
ال��َق��َم��ْر ض��ي��اءَ س��اٍر ف��ق��َد ل��ه ف��اق��دًة ال��ص��ي��ف ع��ل��ى وح��دَّْت
ش��ع��ر س��واه��ا ح��يٍّ ك��لُّ ب��ه ان��ق��ب��اًض��ا ال��ط��ي��وِر وج��وِه ف��ي رأْت
ش��َرر ال��خ��ري��ف ف��ي ل��ن��ي��ران��ه ال��ذي ال��ش��ت��اء ب��ض��ن��ِك ن��ذي��ًر
ت��ذر ال أث��ٍر م��ن ف��ل��ل��ن��ور دَج��ْت إْن ظ��ل��م��ٌة ط��ل��ي��ع��تُ��ه
ال��ح��ذْر ش��دي��د أع��م��ى ��َس ت��ل��مُّ م��دل��ٌج ب��ه��ا ي��دي��ه ي��م��دُّ
ل��ل��ب��ص��ر خ��اط��ًف��ا ي��ل��ي وب��رٌق ح��ول��ه م��ن ي��زم��ج��ُر ورع��ٌد
م��ط��ر ال��ش��ت��اء ف��ي ل��ه يُ��ق��ال م��ا ب��أغ��زر ي��س��حُّ وودٌق
اإلب��ْر ك��وخ��ز وخ��ٌز أض��ال��ع ال��ـ ع��ل��ى ال��م��ن��ي��خ ول��ل��زم��ه��ري��ر
األم��ّرْ يُ��ق��اس��ي ش��ع��ٌب ف��ل��س��ط��ي��َن ف��ي وذل��ك وذاك ذا وِم��ن
ال��خ��ط��ْر ي��ذود رغ��ي��ٍف م��ن وم��ا ج��وًع��ا ال��م��وت خ��ط��ر ي��ه��دِّده
ال��ح��ج��ر ق��ل��ب ت��ف��تِّ��ُت دواءَ ال ح��ي��ُث داِئ��ه م��ن وش��ك��واه

طلع. 2

الطول. 3
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ال��ب��ش��ر ف��ي س��ائ��ًرا م��ث��ًال ب��ه غ��َدْوا ق��وٍم ظ��ل��م ويُ��رِه��ق��ه
ال��ق��در ي��دي��ه إل��ي��ه ي��م��دُّ ول��م ال��ش��ت��اء ف��ص��ل ج��اء ف��ل��و
ق��در م��داه��ا ي��ج��وز أن ع��ل��ى وم��ا ال��رزاي��ا ه��ذي ألردتْ��ه

∗∗∗
ظ��ه��ر ال��ق��ن��وط خ��الل ِم��ن ل��ه��م ال��رج��اء ه��الُل ال��ش��ت��اء وق��ب��ل
ب��ه��ر س��ب��ع ب��ئ��ر وُدرِّي��ئ��ه4 م��س��ت��ع��ِرًض��ا غ��زَّة خ��ل��َف ب��دا
��ح��ْر ال��سَّ ع��ن��د ال��ف��ج��ُر ي��ف��ع��ل ك��م��ا ال��دج��ى ي��ج��ل��و ال��ق��ف��ر ف��ي ت��ألَّ��ق
س��ح��ر الَح ح��ي��َن ألل��ب��اب��ه��م ��ن��ى ال��سَّ ب��دي��ِع ب��ن��وٍر أض��اء
ف��ان��ت��ح��ر رام��ه م��ا ف��أع��ي��اُه إلخ��م��ادِه ال��ظ��الم ت��ص��دَّى
دح��ر س��ي��ن��ا م��ف��اوَز م��ن ل��ه ال��ذي ال��خ��م��ي��س ع��ل��ي��ه أغ��اَر
وان��ه��م��ر إث��ره��م ف��ي ��ق ت��دفَّ «َم��ري» وج��ي��ش ع��ن��ه��ا ال��ت��رُك ج��ال
غ��م��ر وب��ط��ٍش ف��ت��ٍك ب��ط��وف��ان ول��ه��م س��ي��لُ��ه ف��أغ��رق��ه��م
ال��م��ق��ّرْ واس��ت��خ��اروا ف��رِّه��م ع��ص��ا أل��َق��ْوا وغ��زَة س��ب��ٍع ب��ئ��ر وف��ي
ع��ب��ر ع��ن��ه��م ال��م��وت َم��ل��ُك أُل��ى ال��ـ ال��رج��ال ش��ع��ث ه��ن��ال��ك ��وا ول��مُّ
ب��ال��س��ف��ر م��س��رع��ًة ال��ش��ام م��ن ه��بَّ��ْت ك��ت��ائ��َب ع��ل��ي��ه��م وزادوا
ب��ال��ُح��ف��ر م��وص��ول��ًة ـ��خ��ن��ادُق ال��ـ خ��ل��ف��ه��ا م��ن ال��م��ت��اري��س وش��ادوا
ال��م��ن��ت��ظ��ر ال��خ��ط��ر ي��دف��ع��وا أن َن م��س��ت��ع��دُّو وه��م أق��ام��وا وف��ي��ه��ا

∗∗∗
ال��وط��ر ل��ق��ض��اء ك��اف��يً��ا ي��ك��ن ل��م ال��ت��ح��وُّط ه��ذا ول��ك��نَّ
ان��ك��س��ر م��ا ج��ب��َرْت وال ف��ت��ي��ًال تُ��ْج��ِده��م ل��م ال��م��ع��دَّات وه��ذي
ان��ح��در ك��ال��ص��اع��ق��ات ع��ل��ي��ه��م ض��رٍب ��َي تَ��َوقِّ ي��س��ت��ط��ي��ع��وا ول��م
ال��ظ��ف��ر ب��ن��ي��ل وع��زَّ ـ��م��ح��زَّ ال��ـ ف��أص��اب ب��ه «أل��ل��ن��ب��ي» رم��اه��م
ال��م��ك��ّرْ م��رم��ى غ��زَّة أن ل��ه��م م��وه��ًم��ا ن��اج��زه��م ال��غ��رب م��ن
ال��ن��ظ��ر ��وا غ��ضُّ غ��زَّة ش��رق وع��ن ي��ح��م��ون��ه��ا ب��غ��زَّة ��وا ف��خ��فُّ

د. املتوقِّ الكوكب 4
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زّرْ ال��ح��ص��ر م��ن��ط��ق5 ح��ول��ه��ا وم��ن س��ب��ع ب��ئ��ر ع��ل��ى «أل��ل��ن��ب��ي» وك��رَّ
ن��ش��ر االن��ت��ص��ار ل��وا ع��ل��ي��ه��ا رأَْوه يُ��ن��ِج��دوه��ا أن ق��ب��ل وم��ن
ح��س��ر ال��ه��ارب��ي��ن م��ط��اردة ف��ي وال��س��ع��ي ال��ج��د س��اع��ِد وع��ن
ال��خ��ب��ر ص��دَق غ��زَّة ي��ب��ل��غ ل��ك��ي وغ��ربً��ا ش��م��اًال وخ��فَّ
زأر ع��ل��ي��ه��ا ال��ج��ه��ات ج��م��ي��ع وِم��ن ب��األس��ود وط��وَّق��ه��ا
ه��َدر ال��ك��م��اة ب��م��وج ب��ب��ح��ٍر وج��ن��وبً��ا ط��م��ا ش��رًق��ا ال��ب��رِّ م��ن
ب��ّرْ ال��ب��ح��َر ب��ه��ا ك��أنَّ رواٍس ج��واٍر ك��رَّت ال��ب��ح��ر م��ن وغ��ربً��ا
س��ق��ر ن��اَر ال��ج��ي��ش ذل��ك وم��ن م��ن��ه��ا ال��ن��اُر غ��زَّة ع��ل��ى وح��اك��ْت
ف��ط��ر ال��ص��خ��ور وق��ل��ب ـ��ج��ب��ال ال��ـ دكَّ غ��زَّة ح��ول وم��ق��ذوف��ه��ا
أح��ّرْ ال��ج��ي��وش ط��ع��ن��ات وم��ن ح��رٍّ أيَّ ض��رب��ه��ا م��ن ال��ت��رك ش��ك��ا
م��ق��ر م��ن ل��ه��م ل��ي��س ب��غ��زَّة ه��ذا ب��ع��د أن��ه��م رأَْوا ول��م��ا
ب��ال��م��ف��ر س��الم��ت��ه��م ورام��وا أط��ل��ق��وا س��ي��ق��انَ��ه��م ال��ري��ح إل��ى
وأس��ر ب��ه��م وأث��أى6 ف��أردى خ��ل��ف��ه��م ج��رى «أل��ل��ن��ب��ي» وج��ي��ش
ال��ت��ت��ر7 ظ��ال��م��ي��ه��ا م��ن ف��ل��س��ط��ي��ن ُم��ن��ِق��ذًا ف��ت��ح��ه ف��ي وأم��ع��ن
ص��در وغ��ربً��ا وش��رًق��ا ش��م��اًال أم��ٍن ف��ي��ُض ل��س��ك��ان��ه��ا وم��ن��ه
ش��ه��ر ال��غ��ادري��ن ال��خ��ان��ة ع��ل��ى وف��ت��ٍك ب��ط��ٍش س��ي��َف ي��ده وف��ي��ه
ع��ب��ر ي��اف��ا ت��خ��َم ق��ب��ل��ه��ا وم��ن ف��اح��ت��لَّ��ه��ا ال��ق��دس أت��ى أن إل��ى
وف��ج��ر وب��غ��ى ط��غ��ى ع��دوٍّا آم��ن��ًة ف��ل��س��ط��ي��ن وب��ات��ْت
ه��ج��ر َم��ن وواص��ل��ه��ا «ج��م��اٌل» ن��ف��اه��م ال��ذي��ن إل��ي��ه��ا وع��اد
ص��ب��ر ال��ع��ذاب م��رِّ ج��رع ع��ل��ى َم��ن ق��ل��ُب ال��وج��ى ف��ي��ه��ا وف��ارق
وان��دث��ر ب��ه��ا ق��رونً��ا ـ��ت��ب��دُّوا اس��ـ ال��ذي��ن ظ��لُّ ت��ق��لَّ��ص وع��ن��ه��ا
أم��ر ف��ي��م��ا ال��ل��ه وع��ص��ا ع��ت��ا ِل��َم��ن ع��ق��اٍب أخ��فُّ وه��ذا
وك��ف��ر إن��ك��اره��ا ��د ت��ع��مَّ ب��ل ال��ل��ه ن��ع��م��ة ي��ذَِّك��ر ول��م
وغ��در خ��انَ��ه��ا ب��ل أم��ان��ة ال��ـ ع��ه��ود يُ��راِع ل��م َم��ن َويْ��َل وي��ا

نطاق. 5
وجرح. قتل 6

األتراك. 7
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والعرشون التاسع الفصل

لبنان إىل التحنان

— متغرب لبناني كل عن والنيابة نفسه عن باألصالة — الناظم يُبدي القصيدة هذه يف
عىل قاَسْوه وما الرزايا، من الحرب هذه يف بأهله حلَّ ما ويَِصف لبنان، إىل وحنينه شوَقه
التي الفظائع من ذلك وغري والتجويع، والتعذيب واإلرهاق واإلعنات الظلم من األتراك أيدي
لشدة تقشعر التي الجرائم هذه أنَّ عىل منهم. األلوف عرشات حياة وتخرَّموا بها، ابتَلْوهم
سورية مدن من كثرٍي إىل اه تعدَّ بل لبنان، يف لها األتراك ارتكاب ينحرص لم األبدان هولها
لبنان. حالة من احتماًال أكثر حالتها تكن لم التي البالد من وغريهما وطرابلس كبريوت

ُم��ِط��ي��َع��ا أم��رَت ف��ق��د أم��رَت ول��ئ��ن س��م��ي��َع��ا دع��وَت وط��ن��ي ي��ا ل��بَّ��ي��َك
ُم��ذي��َع��ا ح��لَّ ح��ي��ث ي��ن��ش��ُر ف��ح��واه وك��ل��ه��م ف��ي��َك ب��ن��ي��ك ش��ع��اُر ه��ذا
ج��م��ي��َع��ا ي��ع��م��ل��ون وف��ي��ه ه��ذا ق��ول��ه��م ي��ك��رِّر ِح��دٍة ع��ل��ى ك��لٌّ
ري��َع��ا أب��وه��م أْن ي��ط��م��ئ��ن��وا أْن ال��ورى ب��ن��ي أب��رُّ وه��ُم ل��ه��م ح��اش��ى
ن��زوَع��ا1 ت��ذوب أك��ب��ده��م ف��ل��ذات أرى وال ي��ذك��روك أن وأُع��ي��ذه��م
م��وض��وَع��ا ل��غ��ي��ره��ا ي��ف��رغ��ون ال وق��ل��وب��ه��م ش��ف��اه��ه��م م��لءُ ذك��راَك
ه��ج��وَع��ا ال��ن��ئ��وم ج��ف��ون م��ن وت��س��لُّ راح��ًة ال��م��ن��اع��م ج��ن��ب م��ن ت��ب��ت��زُّ
رج��وَع��ا س��واك ف��ي إل��ي��ه��ا ن��ب��غ��ي وال ال��دن��ي��ا ع��ن تُ��ْق��ِص��ي��ن��ا ذاك��راك
ُول��وَع��ا ال��ض��ل��وع ب��ي��ن م��ا وت��ُش��بُّ ل��وع��ًة ال��ج��وان��ح ف��ي تُ��ذْك��ي ذك��راك
م��ت��ب��وَع��ا ب��األس��ى ف��ي��ن��ا ي��ه��ت��اج ك��اله��م��ا إل��ي��ك وت��ح��ن��انً��ا ش��وًق��ا

شوًقا. 1
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م��ن��ي��َع��ا أش��مَّ ج��ب��ًال ي��ا ن��ع��ن��ي��ك ب��ه ش��ي��ٍخ إل��ى وت��ح��ن��انً��ا ش��وًق��ا

∗∗∗
م��ت��وَع��ا ُم��ق��اوم��ي��ك رغ��َم ي��زداد َرْوُق��ه ع��زٍّ ص��رح ط��ودك ل��ب��ن��ان
ط��ل��وَع��ا ل��ه��نَّ ال��س��اري ��ب ي��ت��رقَّ ان��ت��ح��ْت أنَّ��ى ال��ه��دى أق��م��ار وب��ن��وك
رت��وَع��ا ح��م��اك ف��ي ��ُل ن��ف��ضِّ ن��ي��ا ال��د م��رات��ع أع��زِّ ف��ي اإلق��ام��ة وع��ل��ى
َم��ْل��ذُْوَع��ا ال��نَّ��َوى ِب��َل��َظ��ى َغ��َدا ق��ل��ٌب ف��ي��ش��ت��ف��ي أراك أن ل��ي َم��ن ل��ب��ن��ان
وال��ت��ل��وي��ع��ا ال��ت��ب��ري��َح ب��ع��دك ف��ي وس��ام��ن��ي ه��واك ت��يَّ��َم��ن��ي ل��ب��ن��ان
رض��ي��َع��ا ال��م��ش��ي��ب رغ��م ع��ل��ى ف��ي��ه أَزْل ل��م وإن��ي ط��ف��ًال أُْرِض��ع��تُ��ه
ب��دي��َع��ا ب��راه َم��ن ت��ب��ارَك ُح��ْس��نً��ا ع��اش��ًق��ا ح��ي��ات��ي م��دى م��ن��ك وأظ��لُّ
م��ص��ن��وَع��ا زخ��رًف��ا وج��ه��ك دون م��ا وف��ي م��ط��ب��وًع��ا ف��ي��ك أراه ُح��س��نً��ا
م��ط��ب��وَع��ا ش��اع��ًرا َس��ْل يَ��ْدِره ل��م ِل��َم��ن ف��ق��ل ُط��ِب��ع��ُت ب��ه ال��ش��ع��ور وع��ل��ى
م��ش��ف��وَع��ا خ��ري��ف��ه��ا ب��ف��ص��ل ي��م��ض��ي رب��ي��ُع��ه��ا ال��ح��ي��اة ل��ب��ن��ان غ��ي��ر ف��ي
رب��ي��َع��ا ت��ظ��لُّ أب��ًدا وف��ص��ول��ه��ا دائ��ٌم ش��ب��اٌب ف��ي��ه ل��ك��ن��ه��ا

∗∗∗
خ��ن��وًع��ا2 ال��ح��ي��اة ف��ي وي��أب��ى ع��زٍّا ال��ردى يُ��رِض��ي ال��ذي ال��ج��ب��ل أي��ه��ا ي��ا
وس��م��ي��َع��ا ن��اظ��ًرا ر ال��ت��ص��وُّ ج��وِّ م��ن ل��ب��ن��ان ي��ا ع��ل��ي��َك أُِط��لُّ أن��ي
ص��دوَع��ا األص��مِّ ال��ص��خ��ر ع��ل��ى ت��ل��ق��ي أه��وال��ه م��ا ف��ي��ك وأس��م��ع ف��أرى
م��زروَع��ا ع��رص��ات��ه��ا ف��ي وال��ي��أس م��خ��يِّ��ًم��ا ال��دي��ار ع��ل��ى ال��ش��ق��اءَ أج��د
ذري��َع��ا ��ع��اف ب��ال��ضِّ ف��ت��ًك��ا أم��راض ال��ـ ف��ت��ف��ت��ك األق��وي��اء يُ��وِه��ي وال��ض��ن��ك
ج��وَع��ا ي��ق��ض��ي األدواء تُ��ْرِدِه ل��م ف��َم��ن َم��ْك��َم��نُ��ه ال��داء خ��ل��ف وال��ج��وُع
م��ج��م��وَع��ا ع��ده��م يُ��ْع��ِي��ي — ق��ت��الُه! ع��ل��ى أس��ف��ي ي��ا — ق��ت��الُه وك��اله��م��ا
ف��ظ��ي��َع��ا ت��راُه م��ا أف��ظ��ع ت��ل��ق��اُه وك��لُّ��ه ت��راُه ع��ي��ن��ي م��ا ب��ع��ُض ذا
وق��وَع��ا أح��دُّ م��ن��ه ب��ل ك��ال��س��ه��م َوْق��ُع��ه ص��وٌت ع��ل��يَّ م��ن��ُه وأش��دُّ
ت��رج��ي��َع��ا ال��ص��دى ��ع��ه��ا يُ��رجِّ ش��ك��وى ح��ام��ٌل ف��جٍّ ك��ل م��ن م��ت��ص��اع��ٌد
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س��ري��َع��ا ال��م��ن��ق��ذون يُ��ِغ��ثْ��ه��ا ل��م إن ال��ردى م��ورده��ا ف��ي��ك أل��وٍف ش��ك��وى
وال��ت��روي��ع��ا وال��ت��ع��ذي��ب ـ��ح��س��رات وال��ـ وال��زف��رات األنَّ��ات ت��ع��ي ش��ك��وى
ال��م��وج��وع��ا يُ��ب��رئُ ط��بٍّ��ا ي��ج��دون وال ض��نً��ى ي��ن��زع��ون م��رض��ى أنَّ��ات
نُ��ُق��وَع��ا3 م��ن��ه ي��ش��ك��ون م��ا ل��ح��رِّ َن يَ��َرْو وال ي��ت��ض��ورُّون َم��ن أنَّ��ات
ش��ي��وَع��ا ��الت وال��م��ت��رمِّ أي��ت��ام ال��ـ ي��زي��ده��ا األم��ه��ات ��دات وت��ن��هُّ
ن��ج��ي��َع��ا ال��دم��وَع ويَ��ذِْرْف��َن واًج��ا وأْز وآب��اءً أب��ن��اءً ي��ب��ك��ي��ن

∗∗∗
ض��ل��وَع��ا م��ن��ك وي��ح��زُّ ال��رُّب��ى ش��ي��خ ي��ا ي��ئ��زُّ ح��ش��اك ف��ف��ي ال��زف��ي��ر ��ا أمَّ
َوِس��ي��َع��ا ك��ان م��ن��ك ص��دًرا ب��ال��ظ��ل��م ف��أح��رج��وا ض��اي��ق��وك َم��ن ع��ل��ى ح��ن��ًق��ا
ال��ت��وق��ي��ع��ا اس��ت��ق��الل��ك ب��وث��ي��ق��ة رَع��ْوا وم��ا وق��يَّ��دوك ال��ع��ه��ود ن��ك��ث��وا
ال��م��وض��وع��ا وي��رف��ع��وا ال��رف��ي��ع ي��ض��ع��وا أن م ال��ظُّ��الَّ خ��ل��ي��ق��ة وه��ي وض��ع��وك
خ��ض��وَع��ا ل��إلل��ه إال ت��خ��ت��اُر ال وك��ن��َت ُق��ِس��رَت ل��ه��م ال��خ��ض��وع وع��ل��ى
وال��ت��ق��ل��ي��ع��ا وال��ت��دم��ي��ر إزه��اق ال��ـ س��لَّ��ط��وا وال��ح��ق��ائ��ق رب��وع��ك وع��ل��ى
َم��ِري��َع��ا4 وك��ان أذَْوْوه وال��رَّْوض أواه��ًال وك��نَّ أخ��َل��ْوه��ا وال��دُّور
ه��ل��وَع��ا ال��ج��م��اُد وي��ض��ط��رب ن��ي��ا ال��د ل��ه��ول��ه��ا ت��ق��ش��ع��رُّ ف��ظ��ائ��ع وأتَ��ْوا
ت��ف��ج��ي��َع��ا ُم��ْف��َع��ٌم وق��ل��ب��ك ع��ي��ٌش ل��ن��ا ي��ص��ف��و ك��لِّ��ه ه��ذا أف��بَ��ْع��َد
ض��ج��ي��َع��ا ��داد ال��شِّ ل��ل��نُّ��َوب ون��راَك م��ض��اج��ٌع ب��م��ص��ر ل��ن��ا تَ��ِل��ي��ن ه��ل أم
نُ��ج��وَع��ا5 ل��ل��ط��ع��ام ون��أبَ��ى أب��ًدا ب��س��ائ��ٍغ ال��ش��راب ل��ن��ا ول��ي��س ! ك��الَّ
نَ��ِق��ي��َع��ا6 األُوام ب��ع��د ِم��ن وَوَرْدَت ��ع��ْت ت��ق��شَّ ع��ن��ك ال��ظ��ل��م��ات إذا إالَّ
دم��وَع��ا ال��ع��ي��ون م��ن ويُ��َك��ْف��ِك��ف��ون م��راَده��م ب��ن��وَك ح��ي��ن��ئ��ٍذ ف��يَ��ن��ال
م��رف��وَع��ا خ��اِف��ًق��ا ق��ب��ًال َع��ِه��دوه م��ث��ل��م��ا ع��زِّك ل��واءَ ف��ي��ك ويَ��َرْون
س��م��ي��َع��ا ل��ل��دع��اء م��ج��ي��بً��ا ه��ذا ل��س��ؤل��ن��ا ي��ك��ون أن ن��دع��و وال��ل��َه

العطش. قطع 3

خصيبًا. 4

استمراء. 5
البارد. العذب املاء 6
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الثالثون الفصل

إيطاليا عىل والنمسا أملانيا هجوم

سنة صيف يف النمسا رشق عىل برسيلوف الجنرال بقيادة الرُّويس الجيش هجم ا َلمَّ
شهر أوائل يف النمسويني عىل هجوَمهم فاستأنفوا اإليطاليني، ساِعُد اشتدَّ ١٩١٦؛
هجوم يف خرسوه ما ويسرتدُّون أماَمهم يدفعونهم وأخذوا السنة، تلك من أغسطس
وبلغ كبرية، كرسة الكارسو نجد يف النمسويني كرسوا نوفمرب أوائل ويف عليهم، النمسويني
١٩١٧ سنة مايو ١٦ ويف ،٤٠٣٦٣ أغسطس أوائل منذ منهم أرسوهم الذين مجموع
واستأنفوا فيها، مواقعهم عىل فاستَْوَلْوا اليوليانية، الساحة يف النمسويني عىل هجموا
وبلغ البحر، إىل كاستانيفنزا من العدو خطَّ فاخرتقوا منه، و٢٦ و٢٥ ٢٤ يف الهجوم
عىل واستَْوَلْوا أسياغو، نجد عىل هجموا يوليو ٢٠ ويف .٢٣٦١٨ أرسوهم الذين مجموع
نريو مونتي من األيسونزو ساحل عىل أغسطس ٢٠ يف هجموا ثمَّ حصينة، مواقع عدة
بني النمسويني صفوف واخرتقوا النهر وعربوا كيلومرتًا، ٦٠ طوله خطٍّ عىل البحر إىل
يف تقدَّموا منه ٢٧ ويف ألًفا، عرشين وأرسوا سنتو، جبل عىل واستَْوَلْوا والبحر، بالفا
جربيال سان جبل ِمن جانب عىل استَْوَلْوا منه ٢٨ ويف هائلة، معركة بعد بنستزا نجد
يتقدَّمون وظلُّوا ألًفا، ثالثني سبتمرب ٥ إىل أرسوهم الذين مجموع وبلغ كله. احتلُّوه ثمَّ
عنيًفا هجوًما واألملان النمسويون عليهم هجم حني أكتوبر، ٢٥ يوم إىل غورتزيا رشق
تقهقروا أن ذلك عىل وزادوا احتلُّوها، التي املواقع جميع عن االرتداد عىل فيه أكرهوهم
وشدُّوا والربيطانيون الفرنسويون أنجدهم أن إىل وحصون مدن عدة عن بالدهم داخل
جيِشهم تخاذُل عن كله هذا نشأ وقد مطارديهم، وجوه يف الوقوف من مكَّنهم ا شدٍّ أزرهم

الثاني.



شعًرا الكربى الحرب تاريخ

ال��ق��اط��ع��ْة أس��ي��اف��ه��ا م��س��ت��لَّ��ة ال��ف��اج��ع��ْة ال��وغ��ى ه��ذي م��ت��ى ح��ت��ى
دال��ع��ْة أل��س��ن��ه��ا م��ش��ب��وب��ة ن��ي��ران��ه��ا ت��ن��ف��كُّ ال ح��ت��اَم
ال��راب��ع��ْة ��ت��ه��ا1 ح��جَّ ف��ي ون��ح��ن م��ض��ْت س��ن��ي��ه��ا م��ن ث��الٌث ه��ذي
ت��اب��ع��ْة ل��ه��ا ف��ي��ه��ا ب��َم��ن ن��ي��ا ال��د ت��ح��س��ُب أل��م��ان��ي��ا تَ��َزْل ول��م
ال��وازع��ْة ال��ن��اه��ي��ة ـ��آم��رة ال��ـ ه��ي ص��ارت األرض ف��ي ك��أن��ه��ا
ن��ازع��ْة إه��راق��ه إل��ى ف��ه��ي م��ف��ت��ون��ة ب��ال��دم ك��أن��ه��ا
ج��ازع��ْة وال ف��ي��ه م��غ��بَّ��ًة2 ب��ه��يَّ��اب��ٍة ل��ي��س��ت تُ��ِح��لُّ��ه
ن��ازع��ْة ج��ائ��دة3 ب��ن��ف��س��ه��ا روس��ي��ا غ��ادرْت أن أب��ط��ره��ا
ط��ام��ع��ْة ف��ت��ح��ه��ا ف��ي إي��ط��ال��ي��ا إل��ى ط��م��وًح��ا ال��ط��اغ��ي وزاده��ا
ال��ق��اط��ع��ْة ال��ق��اض��ي��ة ت��خ��ال��ه��ا ض��رب��ة ل��ه��ا ح��ان��ْت وع��ن��دم��ا
رائ��ع��ْة غ��ارًة وش��نَّ��ت ـ��م��س��ا ال��ن��ـ ي��ع��ض��د ج��ي��ش��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا ج��رَّت
ج��ائ��ع��ة أع��دائ��ه��ا ف��ي إث��خ��ان ول��ل��ـ ظ��م��أى ال��دم ل��س��ف��ك ك��رَّت
الذع��ْة ن��اره ض��ربً��ا ـ��ان��ي ال��ث��ـ إي��ط��ال��ي��ا ج��ي��ش وس��ام��ْت ك��رَّْت
ال��واس��ع��ْة أرض��ه ع��ل��ي��ه ض��اق��ت م��وق��ٍع ع��ن ي��رت��دَّ أن ف��اُض��ط��رَّ
راج��ع��ْة ف��ان��ث��ن��ْت م��ع��ه ـ��ك��وص ال��ن��ـ ع��ل��ى ال��ج��ي��وش ب��اق��ي وأُك��ِره��ْت
ج��ارع��ْة ال��ق��ه��ق��َرى ِل��ُم��رِّ ـ��م��س��ا ال��ن��ـ م��ن دوَّخ��ت��ه م��ا وغ��ادرْت
ه��ال��ع��ْة أف��راده ف��اض��ط��رب��ت ج��م��ع��ه��ا ع��ل��ى ال��ذع��ر واس��ت��ْح��َوذ
ال��داف��ع��ْة ال��ذائ��دة س��اق��ات��ه��ا ع��ل��ى ال��ه��ج��وم غ��ازوه��ا وش��د
ه��ارع��ْة ن��اك��ص��ة ف��أدب��رت ت��ي��اره��م ص��دُّ يَ��َس��ْع��ه��ا ف��ل��م
راف��ع��ْة ل��ه��ا ك��ان��ت أع��دائ��ه��ا ع��ل��ى ن��ص��ٍر أع��الم ون��كَّ��س��ت
ال��ص��اف��ع��ْة ه��ي ك��ان��ت ل��ه��م ق��وم ل��دن م��ن م��ص��ف��وع��ًة وأص��ب��ح��ت

∗∗∗
واق��ع��ْة إي��ط��ال��ي��ا ع��ل��ى ��ت ـ��ق��ضَّ ان��ـ ك��ال��ق��ض��ا ن��ك��ب��ٍة م��ن ل��ه��ا ف��ي��ا

سنتها. 1

عاقبة. 2

املوت. قاربِت 3
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إيطاليا عىل والنمسا أملانيا هجوم

راق��َع��ْه خ��ط��بُ��ه��ا يُ��ْع��ِي��ي وك��اد أس��اس��ات��ه��ا اه��ت��زَّْت ه��ول��ه��ا م��ن
ال��ن��اق��ع��ْة روس��ي��ا ف��وض��ى س��م��وُم ب��ه��ا ��ى ت��ت��ف��شَّ أن وأوش��ك��ت
ب��اق��ع��ْة4 ح��ازٍم ش��ه��ٍم ك��لِّ م��ن ب��ن��ي��ان��ه��ا ش��دَّ ث��ب��اٌت ل��وال
س��ارع��ْة أح��الف��ه��ا ب��ه��ا ج��ادت ك��رب��ه��ا ف��ارج��ة ون��ج��دة
رادع��ْة زاج��رة ب��ق��وة أزره��ا ش��دَّت��ا ح��ل��ي��ف��ت��اه��ا
م��اص��ع��ْة5 أع��دائ��ه��ا ع��ل��ى راغ��ت ي��ًدا إل��ي��ه م��دَّت ك��ل��ت��اه��م��ا
ص��ادع��ْه ��ف��ا ال��صَّ ق��ل��ب ب��ع��زم��ة ان��ب��رى ف��رن��س��ا م��ن ج��ي��ش ج��ي��ش��ان
ش��اف��ع��ْه أث��ره ف��ي ج��رى ـ��ع��ظ��م��ى ال��ـ ب��ري��ط��ان��ي��ا م��ن وج��ي��ش وت��ًرا
م��ان��ع��ْة ع��اص��م��ة دري��ئ��ة6 إلي��ط��ال��ي��ا ك��ان��ا ك��اله��م��ا
ق��ام��ع��ْة ش��رَّه��ا وردَّت ل��ه��ا أل��م��ان��ي��ا ك��ي��د ��ت ت��وقَّ ف��ي��ه��ا
ن��اف��ع��ْة م��ف��ي��دًة ح��ل��ي��ف��ًة ع��اه��دْت ِل��َم��ن ظ��لَّ��ت وه��ك��ذا

والذكاء. الدهاء الشديد الرجل 4
ضاربة. 5

ستارة. 6
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والثالثون الحادي الفصل

مرصواملرصيون

مقدمة

ال��م��نَّ��اِن ال��م��ه��ي��ِم��ن رب��ي ح��م��ُد ل��س��ان��ي ان��ط��الُق يُ��ح��س��ن م��ا خ��ي��ُر
ال��س��ل��ط��ان��ي ع��رش��ه وب��ت��أي��ي��د «ف��ؤاد» ب��ح��ف��ظ ل��ه واب��ت��ه��ال��ي
ث��اِن ِم��ن وال��نَّ��دى وال��نَّ��يْ��ل ـ��ف��ض��ل ال��ـ ف��ي ل��ه م��ا ال��ذي األول «أح��م��د»
وال��ب��ل��داِن األم��ص��ار َل��َع��روُس م��ص��ًرا إن إذْ ب��م��ص��ر وال��ت��غ��نِّ��ي

الدنيا مرصأم

م��ك��اِن م��ن م��ث��ل��ه��ا ال��ك��ون ف��ي ل��ي��س ��ب��وه��ا ل��قَّ ك��م��ا ال��دن��ي��ا أمُّ م��ص��ر
اإلت��ق��اِن ق��ال��ب ف��ي س��ب��ًك��ا ـ��ب��دءِ ال��ـ م��ن��ذ ال��ط��ب��ي��ع��ة ي��د س��ب��ك��تْ��ه��ا
اْل��َم��َل��واِن ج��دي��َده يُ��بْ��ِل��ي ل��ي��س ث��وبً��ا ال��م��ح��اس��ن ي��ُد وك��َس��تْ��ه��ا
ال��ج��ن��اِن أب��ه��ى م��ص��ر أن ف��اع��ل��م��وا ج��ن��ان ف��ي��ه��ا ك��ان األرض وإذا
زوج��اِن وغ��ي��ره��ا ون��خ��ٍل ٍن ��ا رمَّ ف��واك��ه م��ن ف��ي��ه��ا ج��نَّ��ٌة
داِن م��ص��ر م��ن ال��ج��ن��ت��ي��ن وج��نَ��ى ي��ان��ع��ات ق��ط��وف��ه��ا ه��ذي ك��لُّ
ب��اِن ي��ُد ب��اق��يً��ا ش��ادتْ��ه أرض ال��ـ ف��ي م��ا أق��دم األه��رام أمُّ وْه��ي
َف��اِن» َع��َل��يْ��َه��ا َم��ن «ُك��لُّ ق��ول��ه: ف��ي��ه��م ل��ي��ص��دق َف��نُ��وا ب��نَ��ْوه��ا َم��ن

جوِّها وصف

م��ك��اِن م��ن م��ث��ل��ه��ا ال��ك��ون ف��ي ل��ي��س ��ب��وه��ا ل��قَّ ك��م��ا ال��دن��ي��ا أمُّ م��ص��ر
وال��لَّ��َم��ع��اِن األدي��م ب��ص��ف��اءِ م��ت��ح��لٍّ ك��ج��وِّه��ا ج��وٍّ أيُّ



شعًرا الكربى الحرب تاريخ

ال��ع��ان��ي ال��ش��ج��يِّ م��ق��ل��ِة ع��ن ـ��غ��مَّ ال��ـ وي��ن��ف��ي ال��ص��دور ي��ش��رح ص��ف��ُوه
األب��دان ب��ص��ح��ة وك��ف��ي��ًال ع��ل��ي��ًال ال��ن��س��ي��م م��ن��ه ت��ت��م��لَّ��ى
ال��ح��اِن ل��ب��ن��ت ب��ال��نُّ��َه��ى م��ا ـ��ي��ف ال��ص��ـ ل��ي��ال��ي ف��ي ن��ف��وس��ن��ا ف��ي ول��ه
األس��واِن ل��م��ه��ج��ة ع��زاءً ت��ف��ت��رُّ ال��غ��زال��ة ث��غ��ره��ا ع��ن ف��ي��ه
ال��ول��ه��اِن ��د ال��م��س��هَّ ل��ف��ؤاد س��م��ي��ًرا أخ��وه��ا ل��ي��ًال وي��ل��ي��ه��ا
ن��ي��س��اِن ف��ي ك��ال��روض ب��ال��دراري ت��ج��لَّ��ى ف��ال��س��م��اءُ غ��اب وإذا
األل��واِن ب��أب��دع وج��ن��تَ��يْ��ه��ا واش��ي��اٍت ال��دُّج��ى ع��ن��ه��ا ق��اش��ع��اٍت

واديها وصف

م��ك��اِن م��ن م��ث��ل��ه��ا ال��خ��ص��ب ف��ي ل��ي��س ��ب��وه��ا ل��قَّ ك��م��ا ال��دن��ي��ا أمُّ م��ص��ر
ال��رَّي��اِن ال��ج��ن��ي ال��وف��ِر ال��ن��ض��ي��ر ـ��ه��ا ك��وادي��ـ ال��س��م��اء ت��ح��ت واٍد أيُّ
ال��م��رج��اِن م��ن أن��ق��ى وح��ص��اه أغ��ل��ى ال��تِّ��بْ��ر م��ن ب��ل ال��تِّ��بْ��ر تُ��ربُ��ه
ال��زم��ان ق��دي��م م��ن ك��ان م��ث��ل��م��ا ب��اٍق وه��و ال��ِغ��ن��ى م��س��ت��ودع ك��ان
ال��م��ج��ان��ي أل��ذَّ م��ع��دودة ـ��ح��ص��ر ال��ـ ح��دَّ ت��ج��ت��از وه��ي وم��ج��ان��ي��ه
ح��اِن أخ��ض��َر ف��وق ال��زه��ِر أب��ي��ُض ف��ي��ه وال��ق��ط��ن ال��ص��ي��ف ف��ي ون��راه
ج��م��ان ح��بِّ م��ن��ث��وُر ع��ل��ي��ه ًع��ا م��ج��م��و ال��زُّم��رُّد م��ن ك��ب��س��اط
ال��ك��ت��م��اِن إل��ى داٍع ف��ي��ه ل��ي��س ل��ك��ن ِم��ص��َر ف��ي اإلث��راء ِس��رُّ ه��و

نيلها وصف

م��ك��اِن م��ن م��ث��ل��ه��ا ال��خ��ص��ب ف��ي ل��ي��س ��ب��وه��ا ل��قَّ ك��م��ا ال��دن��ي��ا أمُّ م��ص��ر
ال��ح��س��ب��اِن ف��ي ال��ن��يِّ��ري��ن ج��ري��ه ي��ح��ك��ي ال��م��ب��ارك ن��ي��ل��ه��ا ح��س��ب��ه��ا
ال��س��وداِن ��ِه أُمِّ ِب��رَّ ح��اف��ٌظ م��ص��ٍر وال��ُد وه��و ال��ن��ي��ُل ذل��ك
األواِن ه��ذا أه��ل م��ع��ش��وق ـ��ف��كُّ ي��ن��ـ وال األق��دم��ي��ن م��ع��ب��وَد ك��ان
واالف��ت��ت��اِن ل��ل��ع��ش��ق ي��دع��و ل��ي��س ش��ه��يٍّ غ��ي��ُر ال��ن��ي��ل ف��ي ش��يءٍ أي
ال��ع��ي��ن��اِن ج��م��اَل��ه وت��ه��وى ُه م��ع��ن��ا ال��ع��ق��ُل يَ��ع��َش��ق ف��ي��ه م��ا ك��لُّ
ِع��ق��ي��اِن م��ن ف��ه��و ف��اض وإذا لُ��ج��ي��ٍن ذوُب ف��ه��و ش��حَّ ف��إذا
ال��ظ��م��آِن ل��غ��ل��ة وش��اف ٍف ك��ا ح��اج��ات��ن��ا ال��ح��ال��ت��ي��ن ف��ي وه��و

108



واملرصيون مرص

ل��س��ان ب��ك��ل دائ��ٌر م��ثَ��ٌل ف��ي��ه ف��ه��و وف��اؤه وك��ف��اه
ال��ف��ي��ض��ان ب��ص��ورِة ل��دي��ه م��ا أغ��ل��ى م��ص��َر إل��ى يُ��ه��دي ع��اٍم ك��لَّ
ال��ع��دَّان ف��ي ال��وف��اء ض��م��ي��ُن ـ��ل وال��ن��ي��ـ ال��ص��ي��ف انُ��ه ع��دَّ وع��ٌد ذاك
وال��ح��ي��وان ل��ل��ن��ب��ات الف��ًح��ا ل��ظ��اه ال��ه��ج��ي��ُر أض��رم ك��ل��م��ا
وال��غ��ي��ط��اِن ل��ل��ب��ق��اع غ��ام��ٍر ب��م��ف��ي��ٍض ن��اَره ال��ن��ي��ل أخ��م��د
ال��ع��م��راِن ح��لَّ��ة ف��ي وج��اله��ا ارت��واءً األُوام ب��ع��د وح��ب��اه��ا
ال��ن��ع��م��اِن م��ع��رَّة وص��ه��ب��ا خ ال��ك��ر ك��وث��ُر دون��ه م��ا وس��ق��اه��ا

فيها العيش ورغد األمن وصف

م��ك��اِن م��ن م��ث��ل��ه��ا األم��ن ف��ي ل��ي��س ��ب��وه��ا ل��قَّ ك��م��ا ال��دن��ي��ا أُمُّ م��ص��ر
م��ض��م��ون��اِن ف��ي��ه وال��رغ��ُد ـ��ع��ي��ش ال��ـ ص��ف��اءُ م��ص��َر ك��ق��ط��ر ق��ط��ر أي
األرك��اِن م��وطَّ��د وه��ن��اءٍ م��ق��ي��ٍم ن��ع��ي��ٍم ف��ي ف��ي��ه��ا َم��ن ك��ل
وأم��اِن ح��ري��ٍة ب��ح��ص��نَ��ْي ٍر1 م��س��ت��ذ ال��ن��ف��س ط��يَّ��ب ف��ي��ه��ا َم��ن ك��ل
األغ��ص��اِن ب��اس��َق ال��ظ��َل وارَف س��الٍم دوَح ش��اءَ م��ا ي��ت��ف��يَّ��ا
االط��م��ئ��ن��اِن م��غ��ن��ى واألن��س ـ��ب��ش��ِر ال��ـ وم��ج��ل��ى ال��رخ��اء َم��ْرب��ُع إن��ه��ا
ال��ل��ه��ف��اِن ع ال��م��روَّ ال��م��ض��ي��م ُة وم��ن��ج��ا ال��م��ع��نَّ��ى ال��ُم��ْع��ِي��ي وُم��راُح
ال��ش��ان ال��ع��ظ��ي��م ال��ف��ض��ل ه��ذا ـ��راز إح��ـ ف��ي ال��ع��ه��د ح��دي��ث��ة ل��ي��س��ْت وه��ي
ال��ض��ي��ف��اِن ِق��َرى ف��ي ��بْ��ق ال��سَّ َق��َص��ب وح��ازت ج��لَّ��ت ال��زم��ان ق��دي��م م��ن
ك��ن��ع��اِن ف��ي ح��م��اه ع��ن ج��ال��يً��ا أت��اه��ا ��ا َل��مَّ إب��راه��ي��م اذُك��روا
ال��ض��ي��ف��اِن ب��أك��رم ج��دي��ًرا ًم��ا إك��را أْول��تْ��ه ث��مَّ ف��أج��ارتْ��ه
ج��اس��ان ف��ي ال��م��ك��ُث ط��اَب ل��ه��م إذ م��وس��ى ق��وم أع��ق��اب��ه وت��اله
ال��ه��ج��راِن وح��ش��َة ع��ن��ه��م ن��اف��يً��ا أُن��ًس��ا م��ص��ر س��اك��ن��ي م��ن وأص��اب��وا
وال��ت��وق��اِن ال��ن��زوع أش��دِّ ف��ي إل��ي��ه��ا وظ��لُّ��وا م��ن��ه��ا ع��ادوا ث��مَّ

مستظل. 1
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إليها والسوريني املسيح هجرة

ال��ص��ب��ي��اِن2 م��ق��تَ��ل م��ن ه��اربً��ا ص��ب��يٍّ��ا ال��م��س��ي��ح ه��ج��رَة واذك��روا
األك��واِن م��دبِّ��ر م��ن ُم��ْرَس��ًال ل��ي��ًال م��ري��َم ج��ب��ري��ُل واف��ي ي��وَم
ال��ت��وان��ي 3 غ��بَّ ب��ال��ص��ب��ي واح��ذري ل��ح��ٍم ب��ي��ت غ��اِدري ق��وم��ي ق��ائ��ًال
خ��ف��ق��اِن ف��ي وال��ق��ل��ب اض��ط��راب ف��ي م��ن��ه��ا وال��ن��ف��س ال��ع��ذراء ح��م��َل��ت��ُه
تُ��ع��ان��ي وال��ع��ن��اءَ وال��خ��وَف ـ��ج��وَع وال��ـ ب��ه ال��ِق��ف��اَر ت��ق��ط��ع وان��ب��َرت
ث��اِن ال��ت��ي��ِه ذل��ك ف��ي ث��ن��اه��ا م��ا وع��ن��ُه ال��م��س��ي��ر ب��اب��ن��ه��ا واص��ل��ت
ال��رح��م��ن ع��ن��اي��ة ح��واش��ي ٌة م��دالَّ ال��س��م��اء م��ن وع��ل��ي��ه��ا
ال��ج��ن��اِن س��وي��دا م��ن��ه��ا ف��ح��لَّ��ت ـ��ه��ا واس��ت��ض��اف��ت��ـ أق��ب��ل��ت م��ص��ر وع��ل��ى
ب��اإلذع��اِن ف��اس��ت��ق��ب��ل��تْ��ه ب ال��ر م��الك دع��اه��ا ح��ت��ى وأق��ام��ت
ال��ش��ي��ط��ان ق��ب��ض��ة ف��ي ص��ارت ح ��ا ال��س��فَّ ه��ي��رودس روح أن ورأت
اس��ت��ي��ط��اِن ب��غ��ي��ة ال��ش��ام م��ن ـ��ر ِم��ص��ـ أت��وا ك��ث��ي��ٌر أث��ره��ا وع��ل��ى
ال��رك��ب��اِن أي��ان��ُق تُ��زَج��ى ـ��ي��وم ال��ـ ح��ت��ى ال��ش��ام م��ن ن��رى وإل��ي��ه��ا

إليها السالم هجرة

ال��خ��اف��ق��اِن ب��ه ن��ب��ا ��ا َل��مَّ ـ��آن ال��ـ إل��ي��ه��ا ال��س��الم ه��ج��رة وان��ظ��روا
ال��ن��ي��راِن م��ش��ب��وب��ة ح��رٍب وج��ه م��ن ه��اربً��ا ك��ل��ه��ا األرَض ه��َج��َر
اإلت��ي��اِن ف��ي ج��دَّ م��ص��َر وإل��ى ِم��ص��ٍر غ��ي��ر ل��ه ً م��ل��ج��أ ي��ج��د ل��م
ال��ع��واِن ال��زَّب��ون ل��ل��ح��رب أث��ًرا ف��ي��ه��ا ي��َر ل��م ح��ي��ُث ح��لَّ وب��ه��ا
ك��ال��ع��ن��واِن يُ��ض��اف أو ل��ق��بً��ا ل��م��ص��ر أض��ح��ى ال��س��الم وم��ح��لُّ
أح��زاِن ف��ي ال��ح��رب ه��ول م��ن أرض ال��ـ وأه��ل ه��ن��اءٍ ف��ي م��ن��ه إن��ن��ا
ال��طِّ��ع��اِن س��ع��ي��ر م��ن يُ��ق��اُس��ون ه��م ف��ي��م��ا م��ؤاس��ون ل��ه��م أنَّ��ا غ��ي��ر
األش��ج��اِن غ��ص��ة ف��ي ط��رٍّا ـ��اس ال��ن��ـ وح��ل��وُق ل��ن��ا ال��ه��ن��ا ي��س��وُغ ه��ل

هريدوس. الصبيان بمقتل يراد 2
عاقبة. 3
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األك��ف��اِن ف��ي ك��ال��م��ي��ت ��ت لُ��فَّ ـ��ح��رب ال��ـ م��ا إذا إالَّ ن��ط��م��ئ��نُّ وال ال
ث��وراِن ف��ي ت��ن��ف��كُّ ول��ي��س��ت ه��ا رزاي��ا ��ت ف��ع��مَّ ث��ارْت ح��رٌب ه��ي
ال��ط��غ��ي��اِن ف��ي ي��ش��ت��دُّ ب��اٍق وه��و ال��ب��راي��ا ��ى ف��غ��شَّ ش��رُّه��ا وط��غ��ى
ال��ول��داِن م��ف��ارق وأش��اب��ت ق��ل��وبً��ا ال��ح��دي��د م��ن ف��أذاب��ت
ال��ش��بَّ��اِن! ن��خ��ب��ة م��ن ق��ل��ب��ي ل��ه��ف ي��ا وه��م أرَدْت األل��وف وأل��وَف
ك��ال��ط��وف��اِن ت��س��ي��ل ه��دًرا أرض ال��ـ ف��ي ف��ج��َرْت دم��اءه��م وأح��لَّ��ت

أهلها سجايا وصف

م��ك��اِن م��ن م��ث��ل��ه��ا ال��ح��س��ن ف��ي ل��ي��س ��ب��وه��ا ل��قَّ ك��م��ا ال��دن��ي��ا أمُّ م��ص��ر
ب��ال��س��كَّ��اِن ال��م��ك��ان وج��م��ال ف��ي��ه��ا ال��ُح��ْس��ن م��ن��ش��أ ه��م وب��ن��وه��ا
ال��ق��م��راِن ي��ح��لَّ��ه��ا ل��م ل��و ـ��ك��ون ال��ـ ف��ي م��ا أع��ط��ل ال��ح��س��ن��اءُ ف��ال��س��م��اء
ال��ح��س��اِن ال��س��ج��اي��ا أول��و ب��ن��وه��ا ـ��ه��ا ف��ي��ـ م��ا أح��س��ن إنَّ م��ص��ر ه��ك��ذا
ال��م��ع��ان��ي ب��دي��ع ل��ه��ا وب��ي��ان��ي س��اح��راٌت ك��ل��ه��ا وس��ج��اي��اه��م
ُم��داِن أو م��ي��داِن��ه ف��ي ل��ه��ُم م��ب��اٍر م��ن ف��ه��ل ل��ط��ف��ه��م ان��ظ��روا
ب��ره��اِن إل��ى ح��اج��ة ف��ي ل��ي��س أم��ٌر ب��ال��ل��ط��ف ال��م��ص��ريِّ وام��ت��ي��اُز
ب��ال��ب��ن��اِن ال��َورى أل��ط��ف أن��ه إل��ي��ه ال��م��ش��اُر ذيَّ��ال��ك وه��و
أق��ران��ي م��ن ل��س��ِت اه ت��ح��دَّ أن رام��ْت ح��ي��ن ��ب��ا ل��ل��صَّ ق��ال ول��ق��د
واالس��ت��ح��س��اِن ب��ال��رض��ى س��م��ع��ه يُ��ل��ق��ي ل��ك تُ��ل��ِف��ه ت��ح��دِّث��ه إن
ل��آلذاِن ال��ش��ن��وف م��ن��ه ص��اَغ إل��ي��ه ال��ح��دي��ث ان��ت��ه��ى م��ا وإذا
واإلت��ق��اِن اإلب��داع ف��ي غ��اي��ة م��س��ت��ط��ابً��ا م��س��ت��ع��ذبً��ا وأت��اه
ال��ب��ي��اِن ف��س��ح��ر ال��م��ع��ن��ى ��ا أمَّ ق��ة وال��ر ال��رش��اق��ة م��ع��دُن ل��ف��ظ��ه
ب��األذه��اِن ك��ال��راح ل��ع��وب وال��ج��دِّ ال��ف��ك��اه��ة ح��ل��و ف��ي��ه وه��و
ال��ع��ي��داِن ع��ل��ى األي��دي أوق��ع��ت��ه ل��ح��ٌن ف��ي��ِه ِم��ن األل��ف��اظ وك��أن
ِن ال��ِخ��الَّ وأص��دق أوف��ى ك��ان ِخ��الٍّ ل��ك اص��ط��ف��ي��ت��ه م��ا وإذا
األخ��داِن َزلَّ��ة ع��ن يُ��غ��ض��ي ـ��ع��ه��د ال��ـ يَ��ْرع��ى ال��ُودَّ يُ��خ��ِل��ص ال��غ��ي��ب ي��ح��ف��ظ
ال��م��ش��رق��اِن ت��ح��دَّث ع��ن��ه ـ��وص��ف ال��ـ ي��ف��وق رف��ٌق ب��ال��غ��ري��ب ول��ه
وح��اِن ع��ل��ي��ه ع��اط��ٍف وام��ٍق ب��ل��ق��ٍب ي��راه إذ ��اه ي��ت��ل��قَّ
ج��ذالِن ص��دي��ق��ه ب��ت��الق��ي ص��دي��ٍق اح��ت��ف��اء ي��ح��ت��ف��ي وب��ه
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السورينيملرصواملرصيني شكر

اإلن��س��ان��ي ق ال��ت��ف��وُّ م��زاي��ا م��ن م��ص��ر ألب��ن��اءِ م��ا ب��ع��ض ذل��ك��م
إم��ك��ان��ي ف��ي ول��ي��س ط��وق��ي ف��وق أراه ال��ك��ث��ي��ر ال��ب��اق��ي وب��ي��ان
األع��ي��اِن األم��اج��د ب��ب��ن��ي��ك واس��َم��ْي ال��ع��زي��زة م��ص��ُر ي��ا ف��اف��خ��ري
آِن ك��لَّ ج��م��ي��َل��ه نُ��ه��ِدي ل��ك ش��ك��ًرا أخ��ت��ِك أب��ن��اء م��ن واق��ب��ل��ي
ال��ش��ك��راِن ب��أْل��ُس��ِن ذاك��روه إنَّ��ا ُخ��وي��ل��ُة ي��ا ال��ج��مُّ ف��ض��ل��ِك
ب��ي��اِن ب��أج��ل��ى يُ��ِج��ْب ت��س��أل��ي��ه م��ا إذْ رب��وع��ك ف��ي س��وريٍّ ك��لُّ
إخ��وان��ي ك��ل��ه��م م��ص��ر وب��ن��و ك��ب��الدي ع��زي��زة ع��ن��دي م��ص��ُر
إي��م��ان��ي م��ن إل��ي��ِك وح��ن��ي��ن��ي ون��ف��ل��ي ف��رض��ي ع��ل��ي��ِك وث��ن��ائ��ي

الخاتمة

ال��ع��رف��اِن أج��م��ُل األع��زَّاءِ ـ��َر م��ص��ـ ب��ن��ي ج��م��ي��َل ع��رف��ان��ن��ا إنَّ
اإلح��س��اِن أع��ظ��ُم وال��م��ؤاخ��اة ب��ال��ت��ص��اف��ي إح��س��ان��ه��م وإل��ي��ن��ا
ال��ن��س��ي��اِن م��ن خ��وٌف ع��ل��ي��ه م��ا ك��ه��ذا وف��ض��ٌل خ��ال��ٌد ذك��رُه
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والثالثون الثاني الفصل

فرنسا األملايناألخرييف اهلجوم

جيوشها معظم واسرتجعْت روسيا، يف لنني حكومة مع الصلح أملانيا عقدْت بعدما
أمدُّوهم قد الحلفاء كان التي والذخائر املدافع من الروس عنه تخىلَّ ما وغنمْت منها،
سنة مارس ٢١ يوم صباح فيه رشعت فرنسا؛ يف للهجوم استعدادها وأكملِت بها،
وراءها فرقة بخمسني وبارشتْه الواز، ونهر سكارب نهر بني الخط كل عىل ١٩١٨
الضخمة النمسوية والبطاريات األملانية املدافع من ألوف ومعها احتياطية، فرقة ٢٥
مدفًعا نصبوا إنهم حتى الرسيعة؛ املدافع من األلوف عرشات عن فضًال املرمى، البعيدة
أثناء ويف الخنادق، هواوين عدا ما يرد، آالف عرشة طولها شقة يف يرًدا ١٥ كل يف
من ميًال ٢٨ وعىل الربيطانيني، مؤخرة عىل تُطِلق الكبرية مدافُعهم أخذْت الهجوم هذا
نحو مسافة عىل املرمى بعيد مدفع من باريس عىل القنابل يُطلقون ورشعوا خطوطهم،
حسبوا وال يكابدونها، كانوا التي الهائلة بالخسارة يبالوا لم هذا هجومهم ويف ميًال. ٧٠
نصب وضعوا بل يوم، كل فها تتلقَّ الحلفاء نريان كانْت التي األلوف لحياة حساب أقلَّ
تتمكن قبلما كانت خسارة بأية باريس إىل والوصول املدافعني خطوط اخرتاق عيونهم

عليهم. الحلفاء كفة به ح ترجِّ كبري جيش إرسال من أمريكا
لهم ويتخلَّْوا أماَمهم يتقهقروا أن الحلفاء وأكرهوا السوم، نهر عربوا أْن أبطئوا وما

والحصون. املدن من كثرٍي عن
تعيني عىل واألمريكية والفرنسوية الربيطانية الحكومات وافقِت مارس ٣١ ويف

الحلفاء. لجيوش ا عامٍّ قائًدا فوش املرشال
وجيوش وغربًا، جنوبًا ويتقدَّمون قصرية، فرتات بعد هجومهم يجدِّدون األملان وظلَّ
األبطال. وُمَهج الرجال دماء من ثمن أغىل عنها يتقاَضْون بعدما املواقع يُخلُون الحلفاء
رباطة من به ُعِهد ما عىل باٍق فوش واملرشال املنوال، هذا عىل جارية الحال ودامت
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ثمَّ املهاجمني، يف ويُثِخن املداِفعة بجيوشه يكرُّ العزيمة، وِصْدق الَجنان وثبات الجأش
الدفاع عىل جيوشه عزيمة وأن كاد، أو فرغ احتياطيه أن أعداءه موهًما مرتاجًعا ينثني
تدابريه، بصحة ثقته وشدة نظره وبُعد عزمه ثبات عن يُروى ومما النفاد، إىل صائرة
يف إميان «إن قال: أيديهم، يف السقوط من عليها وخيف أميان، من األملان دنا ا َلمَّ أنه

األملان. من أحٍد رجُل تطأْها ولم أمان، يف ظلَّْت ألنها كان؛ وهكذا ضماني.»
وخمسني خمسة مدى عىل فرقة بستني الخامس هجومهم األملان هجم يوليو ١٥ ويف
املارن، نهر وعربوا الغربي، ريمس جنوب فتقدَّموا وشاتوتياري، ريمس بني ميًال،
خوف واشتدَّ النفوس، واضطربت القلوب فوجفِت جنوبه، يف ُقًرى عدة عىل واستوَلْوا
منه األملان يَنَِل ولم الهجوم، ونهاية التقدُّم خاتمة كان ذلك ولكن باريس، عىل الناس
خسارًة سبيلها يف وتحملُّوا األثمان، أغىل منها شٍرب كلِّ عن دفعوا بقاٍع امتالِك سوى
والخرسان. الخيبة بذيول يتعثَّرون وهم عنها يُجلُوا أن اضطرُّوا ثمَّ األبدان، لها تقشعرُّ

َف��ِم��ي يُ��ْم��ِل��ي��ِه اآلن ع��ل��ي��ك م��ا واك��ت��ِب أِط��ْع��ن��ي ُق��ْم ي��راع��ي ُق��ْم

دور
وح��ذْر وان��ت��ب��اٍه وت��أنٍّ ب��اه��ت��م��اْم وارق��ْم ال��ق��رط��اس ع��ل��ى ِس��ْر
ال��خ��دْر ت��ش��ك��و وال ت��ج��ري وي��دي ل��ل��ك��الْم م��س��ت��ع��دٌّ ف��ل��س��ان��ي
ال��ض��ج��ْر تُ��بْ��ِد ال ال��ش��رح وأط��ل��ُت ال��م��ق��اْم ال��ق��ول َوَس��َع م��ا وإذ
ال��س��أِم ج��ن��ب ب��ال��ع��زم وأل��ن ال��ت��ع��ِب ع��بءَ ب��ال��ص��ب��ر واح��ت��م��ل

دور
ب��َط��ْل ��ْي ك��فَّ ف��ي ص��لَّ ك��ح��س��ام ي��دي ف��ي وازُم��ْر ال��طِّ��ْرِس ف��وق ص��رَّ
م��َل��ْل م��ن ي��ع��ت��ري��ه��ا ال ه��م��ًة زِد إره��اًق��ا زُدت��َك ك��ل��م��ا
ب��األم��ْل ت��غ��لَّ��ب ال��ي��أس وع��ل��ى ب��ال��ج��ل��ِد اس��ت��ع��ن ال��ص��ع��ب وع��ل��ى
ثَ��َل��ِم م��ن خ��ائ��ٌف ف��ع��الَم ق��ص��ِب م��ن ال أن��ت ح��دي��ٍد م��ن

دور
ال��نُّ��َه��ى م��نَّ��ا أه��والُ��ه��ا وس��بَ��ْت ال��ب��ل��غ��ا أع��ي��ا ال��ح��رب ه��ذي وص��ُف
ال��م��ش��ت��َه��ى ط��ب��ق ب��ال��وص��ف ي��ف��ي م��ا ال��لُّ��َغ��ى أغ��ن��ى ف��ي ال��واص��ُف ي��رى ال
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ان��ت��َه��ى ق��ل��ن��ا ك��ل��م��ا ا م��س��ت��ج��دٍّ ال��وغ��ى ش��رَّ ن��رى اآلن ف��إل��ى
يُ��وَس��ِم ل��م ج��م��ره��ا وب��ح��ام��ي يُ��ن��َك��ِب ل��م ب��ه��ا م��نَّ��ا م��ن ق��لَّ

دور
واس��ت��ع��ذب��وا ل��ذع��ه��ا واس��ت��ط��اب��وا أض��رم��وا ع��م��ًدا األل��م��اُن ن��اَره��ا
اج��ت��ن��ب��وا ال��دم��اءِ س��ف��َك ُح��ل��ف��ا أرغ��م��وا ل��ظ��اه��ا خ��وض وع��ل��ى
ت��غ��ض��ُب إذْ تَ��نْ��َدِري1 ك��أس��وٍد أق��دم��وا ِه��ي��ج��وا ح��ي��ن وأخ��ي��ًرا
األم��ِم ك��لَّ اح��ت��فَّ وال��ش��ق��اءُ ال��نُّ��َوِب ق��ت��اُم2 ال��دن��ي��ا ف��ع��رى

دور
ي��تَّ��ق��ُد ي��زْل ل��م ول��ظ��اه��ا أرب��ُع ِس��ِن��ي��ه��ا ِم��ن ي��م��ض��ي ك��اد
اع��ت��ق��دوا ف��ي��م��ا ب��ال��ش��كِّ ش��ع��روا ق��ط��ع��وا ك��ان��وا ال��ن��ص��ر ف��ي واألُل��ى
ع��ق��دوا ص��ل��ًح��ا األل��م��ان وم��ع خ��ل��ع��وا رداه��ا ال��رُّوس م��ا ع��ن��د
ال��نِّ��َق��ِم ش��رَّ وال��رُّوُس أدرك��وا األرِب ج��لَّ األع��داءُ وب��ه

دور
ال��خ��ط��ْر وان��زاح ال��خ��وف ض��غ��ط خ��فَّ أل��م��ان��ي��ا وع��ن ال��ن��م��س��ا وع��ن
ال��وط��ْر م��ن��ه��ا ب��ال��غ��ٌة أن��ه��ا ب��ل��غ��اري��ا زع��م��ْت وغ��روًرا
ب��ال��ظ��ف��ْر ال��ت��ه��ان��ي ألغ��ان��يِّ ش��اديً��ا م��ع��ه��ا ال��ت��رك��يُّ وغ��دا
َع��ِم آٍت غ��ٍد ف��ي ��ا ع��مَّ وه��و ال��ط��رِب راح ي��رش��ُف ك��ل��ه��م

دور
األن��ي��ْن ب��اِق��ي��ِه ج��وف م��ن وع��ال أذاْر ش��ه��ر ِم��ن ال��ث��ل��ث��ان وان��ق��ض��ى
يُ��ِب��ي��ْن ال��غ��ي��ب غ��ام��ض م��ن ل��ه��م م��ا ان��ت��ظ��اْر ف��ي ب��ات��وا ال��ن��اس وج��م��ي��ع
ه��اِج��م��ي��ْن ك��رُّوا ح��ي��ث ف��رن��س��ا ف��ي ال��س��ت��اْر م��اط��وا ق��د األل��م��ان وإذا
ال��ح��ص��رِم ط��وَر ي��ب��ل��غ ق��ب��ل��م��ا ال��ِع��نَ��ِب ب��ق��ط��ف ال��ن��ف��س ع��لَّ��ل��وا

فجأة. تطلع أو تندفع بمعنى تندرئ: مخفف 1

ظالم. 2
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دور
ال��ص��دْد ه��ذا ف��ي ال��س��ع��ي ��وا وأت��مُّ ال��ه��ج��وْم ق��ب��ل أه��ب��ت��ه��م ت��خ��ذوا
ال��ُع��دْد واس��ت��اق��وا ب��ال��ج��ن��د ق��ذف��وا ال��م��روْم ب��ال��ن��ص��ر ال��ف��وز واب��ت��غ��اء
ال��م��دْد ب��اق��ي م��ن ال��روس ب��الد ف��ي ال��ت��خ��وْم ع��ب��ر ل��ه��م م��ا واس��ت��ردُّوا
يَ��ِم ال��دِّ ب��س��حِّ األرض ��روا ب��شَّ ُخ��لَّ��ِب ب��ب��رٍق اغ��ت��رُّوا وإِذ

دور
دف��ْق أْن م��ن��ه��م ال��تَّ��ي��ار ع��تَّ��َم م��ا ال��ب��ري��ط��ان��يِّ ال��ج��ي��ش وع��ل��ى
اح��ت��رْق ال��ب��ح��ر ��ه م��سَّ ل��و م��ارٌج واض��ط��رم��ا ح��ول��ه وت��ل��ظَّ��ى
ِف��َرْق ت��ل��َو ب��ه��ا ��وا ض��حَّ ِف��َرٍق ِدم��ا م��ن اق��ت��ض��اه م��ا يُ��رع��ه��م ل��م
ب��ال��م��غ��ن��ِم ف��وزه��م ف��ي رغ��ب��ة ال��م��رك��ِب خ��ش��ن ك��لَّ واس��ت��الن��وا

دور
ب��ل��ْد أو ح��ص��ن ف��ت��ح ف��ي ط��م��ًع��ا ال��ه��ائ��ل��ْة ب��ال��ض��ح��اي��ا ي��ب��ال��وا ل��م
ال��ج��ل��ْد اش��ت��دَّ األم��ل وب��ه��ذا ح��اص��ل��ْة م��ن��اه��م أنَّ ��ل��وا أمَّ
ص��َرْد وال��س��ه��ُم ي��وِر ل��م زن��ده��ا ف��ائ��ل��ْة خ��اب��ْت اآلم��اُل ل��ك��ِن
ُرم��ي ح��ي��ث إل��ى ا م��رت��دٍّ ط��اَش يُ��ِص��ِب ل��م ال��م��ن��ى س��ه��م وإذا

دور
اخ��ت��رق��وا ال��دف��اِع خ��طَّ م��ا ع��ن��د ال��ن��ج��اْح إح��راُز ال��ب��دءِ ف��ي غ��رَّه��م
ت��ش��رُق ق��ري��ب ع��ن وض��ح��اه3 الْح ال��ن��ص��ر ف��ج��ر أنَّ ف��ت��ظ��نَّ��ْوا
أغ��رق��وا ال��ض��ح��اي��ا وب��ت��ق��دي��م واك��ت��س��اْح اج��ت��ي��اح ف��ي ف��ت��م��اَدْوا
اإلَزِم ب��أش��د ��وا واس��ت��خ��فُّ ال��م��ط��ل��ِب ص��ع��ب ك��لَّ واس��ت��ه��ان��وا

دور
��ُع��وا وسَّ وم��داه واص��ل��وا يُ��وَص��ف��ا أن ع��ن ش��بَّ وه��ج��وٌم
ان��ت��زع��وا ال��ص��ي��اص��ي ب��ع��َض ع��ن��وًة ��ف��ا ال��صَّ ق��ل��َب ف��ال��ٍق وب��ع��زٍم

شمسه. 3
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فرنسا يف األخري األملاني الهجوم

ف��ان��خ��دع��وا ض��ع��َف��ه��م أوه��م��وه��م وال��ح��ل��ف��ا أب��َط��َره��م ف��وُزه��م
أََم��ِم ع��ن َرم��وا ب��س��راي��اه��م ال��م��ض��ط��رِب ال��رََّدى لُ��جِّ وإل��ى

دور
ال��ح��ص��وْن واح��ت��لُّ��وا اآلط��ام دوَّخ��وا ال��ُق��ن��ْي4 واج��ت��ازوا األن��ُه��َر ع��ب��روا
وال��ح��زوْن ال��ف��ي��اف��ي ع��رض وَف��َرْوا5 وال��م��دِن ال��ق��رى ه��اَم وط��ئ��وا
وُه��وْن ذلٍّ ب��ل��ظ��ى واب��ت��َل��ْوه��م ال��م��ح��ِن ص��اب األه��ل��ي��ن ج��رَّع��وا
األل��ِم أم��رَّ وأذاق��وه��م ُس��ب��ي م��ع��ه��م وَم��ن األس��رى ع��ذَّب��وا

دور
ال��ش��دِة الح��ت��م��ال واس��ت��ع��دُّوا يُ��ْرَه��ب��وا ل��م وال��ح��ل��ف��ا ذا ك��لُّ
ِة ُع��دَّ أق��وى ال��غ��ازي��ن التِّ��ق��ا ان��ت��خ��ب��وا «ف��وَش» ح��ي��ن واط��م��أنُّ��وا
ُع��ْه��دت��ي6 ف��ي إن��ه��ا ِح��م��اه��ا ِم��ن اق��ت��رب��وا ��ا َل��مَّ «أم��ي��ان» ع��ن ق��ال
ي��ع��َل��ِم ل��م م��ا ال��غ��ي��ب ف��ي ع��ال��ٍم ن��ب��ي َوْح��َي ق��وَل��ه ف��ع��َدْدن��ا

دور
ث��اْن األب��ط��ال م��ج��م��ع ف��ي ل��ه م��ا ال��ب��ط��ُل! ه��ذا ل��ل��ه ب��ط��ٌل
ال��ب��ن��اْن ط��وع أم��ره وأط��اع��وا ام��ت��ث��ل��وا ال��ج��ن��ود وم��الي��ي��ن
ه��اْن وال��ص��ع��ُب ال��خ��ط��ا ص��حَّ أم��َره��م وك��ل��وا إذْ ال��ح��ل��ف��ا وإل��ي��ه
وارس��ِم ف��ي��ن��ا ال��ه��ي��ج��اء خ��ط��ط رتِّ��ِب ج��م��ي��ًع��ا ق��ال��وا ول��ه

دور
وال��رََّش��ْد ال��ذك��اء أرب��اب ك��لَّ ح��يَّ��را وده��اءٍ ح��ذٍق َربُّ
ال��ُع��َق��ْد ح��لِّ ف��ي أب��رع وال ال ن��ظ��َرا م��ن��ه أب��ع��د ن��ج��د ل��م
نَ��ِف��ْد االح��ت��ي��اط��يَّ أنَّ ع��اَد ال��ق��ه��َق��َرى ��ا َل��مَّ األل��م��ان أوَه��م
ي��ه��ج��ِم ل��م ول��ذا ي��ق��وى ل��ي��س ال��ل��ج��ِب ال��ع��دوِّ ج��ي��ِش وع��ل��ى

قناة. جمع 4

قطعوا. 5

ضماني. 6
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دور
ي��ن��ث��ن��ي ال خ��ط��ت��ه ف��ي س��اَر األم��ث��ِل ال��ط��ري��ق ه��ذا وع��ل��ى
ث��م��ِن أغ��ل��ى ع��ن��ه ي��ت��ق��اض��ى ي��ن��ج��ل��ي ع��ن��ه ك��ان ش��ب��ٍر ك��لٌّ
ال��ِم��ط��َع��ِن7 ال��ِم��ك��رِّ وب��ت��دب��ي��ر ب��ال��ِح��يَ��ِل خ��ص��م��ه ��ى ي��ت��ل��قَّ
ك��ال��م��ن��ه��زِم ع��ن��ه ي��ل��وي ث��مَّ ك��ث��ِب ع��ن رْم��يَ��ه ي��ت��ولَّ��ى

دور
ال��ن��م��ْط ه��ذا ع��ل��ى ُم��س��ت��نُّ وه��و وم��ائ��ْة ي��وًم��ا ع��ش��ري��ن وق��ض��ى
ق��ّطْ يُ��رَو ل��م م��ث��لُ��ُه ل��ه��ج��وٍم ت��وط��ئ��ْة األع��ادي ن��ه��ك ج��اع��ًال
رب��ْط8 ال��ل��ه خ��اط��ره وع��ل��ى ال��ت��ه��ي��ئ��ْة ش��روط اس��ت��وف��ى وإِذ
ال��م��ب��رِم ك��ال��ق��ض��اء واف��ت��ج��اه��م م��ن��ش��ِب ب��أس��وا األع��دا أوق��ع

دور
ال��خ��ط��ْر زاد ق��د ب��اري��س وع��ل��ى ال��وج��ْل اش��ت��دَّ ع��ن��دم��ا ه��ذا ك��ان
ع��بَ��ْر «ال��م��ارَن» ب��ع��دم��ا ت��دنَّ��ى أو وص��ْل ال��غ��ازي أرب��اض��ه��ا9 وإل��ى
ال��ِف��َك��ْر ج��وِّ م��ن ال��ي��أس ول��ق��ش��ع األم��ْل إلح��ي��اءِ ال��ح��ام��ي ف��ان��ب��َرى
َع��ِرِم ك��س��ي��ٍل ي��غ��ش��اه��م س��لَّ ال��ُق��ُض��ِب ِب��ي��َض األل��م��ان وع��ل��ى

للعدو. الطعن الكثري وامِلطعن: الكرَّار. : املكرُّ 7
وقوَّاه. الصرب ألهمه 8

ضواحيها. 9
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والثالثون الثالث الفصل

فتحسورية

وإنكليز هنود من املؤلَّف — أللنبي الجنرال جيش هجم ١٩١٨ سنة سبتمرب ١٨ يف
خط عىل فاستَْوىل الغربي، فلسطني شمال يف األتراك عىل — وفرنسويني وسكوتلنديني
رشًقا، الهاجمون زحف منه العرشين ويف قًرى، عدة واحتلَّ والثاني، األول دفاعهم
بيسان فرسانُهم واحتلَّْت فمسعودية، اِمرة فالسَّ فنابلس العفولة فبلغوا شماًال، وتقدَّموا
من تمكَّنوا قد كانوا منه ٢٢ ويف ألًفا، عرش ثمانية من أكثر أيام ثالثة يف وأَرسوا وجنني،
٢٦٠ وغِنموا ألًفا ٢٥ من أكثر وأَرسوا والثامن، السابع العثمانيني الجيشني شمل تمزيق
السلط. عىل النيوزيلنديون واستَْوىل والنارصة، وعكا حيفا احتلُّوا منه ٢٣ ويف مدفًعا،

ميمنة عىل فيصل األمري بقيادة زحف قد العقبة يف املراِبط العربي الجيش وكان
جردون، والعرب الصويلح، الربيطانيون احتلَّ منه ٢٥ ويف معان، فاحتلَّ الربيطانيني،
منه ٢٨ ويف ان، عمَّ واألسرتاليون والنيوزيلنديون والسمرا، وسمخ طربية واألسرتاليون
العربي الجيش واحتلَّ الظهر، بعد القنيطرة وبلغوا يعقوب، بنات جرس األسرتاليون عرب
ألًفا خمسني األرسى مجموع وأصبح ،١٥٠٠ وأرس الربيطاني بالجيش اتَّصل حيث درعا

.٣٢٥ واملدافع
من أكثر ضواحيها ويف فيها الحلفاء وأَرسَ دمشق سلَّمْت أكتوبر أول صباح ويف
ويف وزحلة، ورياق صيداء مدينة منه ٦ ويف صور، مدينة احتلُّوا منه ٤ ويف آالف، ثمانية
الزاحفون الجنود إليها ووصل بريوت، مدينة البحرية الفرنسوية الفرقة دخلِت منه ٧
ويف حماة، منه ٢٠ ويف حمص، منه ١٥ ويف طرابلس، احتلُّوا منه ١٣ ويف صيداء، من

الشهباء. حلب ٢٦
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فرسان قطعها التي املسافة وبلغِت أسابيع، ستة نحو يف كلها سوريا فتح تمَّ وهكذا
نحو أرسوهم الذين واألرسى ميل، أربعمائة من أكثر القصرية املدة هذه يف الحلفاء

ألًفا. تسعني
الفتح؛ هذا يف يُذكر شأٌن وزيد فيصل األمريين بقيادة العربيني للجيشني وكان
بنْسف مرة غري مواصالتها وقطعا الحجازية، الحديد سكة عىل الغارات واَصال فإنهما
من لكثرٍي واستهدفا بحامياتها، وفتكا قضبانها، واقتالع محطَّاتها وتدمري جسورها
الحلفاء، جيوش إىل ا وانضمَّ ومعان، درعا من زحفا األخري الهجوم ويف الشديدة، املخاطر

الرشقية. الشمالية املدن بقية فتح يف وشاركاها الكالم تقدَّم كما
ن��ب��رْة ب��أف��ص��ح ال��ورى ك��ل ب��ي��ن م��رَّْة ب��ع��د م��رًَّة ال��ب��ش��رى ك��رِّروا
ح��رَّْه ال��ق��ل��ُب ب��بَ��ْرِده��ا ��ى ي��ت��وقَّ م��ا ك��ي ال��م��س��ام��ع ع��ل��ى ك��رِّروه��ا
ب��ح��َرْه ي��ج��ت��اُز ث��مَّ ال��ب��رَّ ي��ذرُع ص��داه��ا ال��خ��اف��ق��ي��ن ف��ي وأذي��ع��وا
زه��رْه وي��ن��َظ��م ب��ه ي��ت��ح��لَّ��ى ح��ت��ى ال��روض ع��ل��ى زه��ره��ا وان��ث��روا
ع��ط��رْه وي��ن��ش��ُق ن��ف��َح��ه ي��ن��ت��ش��ي1 واج��ع��ل��وُه ط��ي��ب��ه��ا ال��ورَد وان��ف��ح��وا
ب��دَرْه أف��ٍق ك��ل ف��ي وأُرون��ا وان��ش��روه ض��ي��اءه��ا وأف��ي��ض��وا

∗∗∗
ب��دَرْه أل��ف ب��اس��ت��م��اع��ه��ا ل��ذَّت��ي وت��س��وى تُ��ش��َرى ب��ال��ن��ف��س ب��ش��رى ت��ل��ك
ص��دَرْه وي��ش��َرُح ك��ربَ��ه م��ت��نُ��ه��ا ف��يُ��الِش��ي آيَ��ه��ا ال��م��رءُ ُ ي��ق��رأ
ُدرَّْة أن��َف��َس ال��ع��ق��د ف��ي أراه��ا ب��ل ِع��ْق��ٌد ال��ب��ش��ائ��ر ِج��ي��ِد ف��ي إن��ه��ا
ُق��رَّْة ول��ل��ن��واظ��ر ِش��ن��ٌف ذان ول��آل ِط��ي��ٌب ل��ل��ن��ف��وس إن��ه��ا
ُغ��رَّْة ب��أي��م��ن م��ش��رًق��ا زاه��ًرا م��ن��ه��ا أص��ب��ح اآلم��ال وج��ب��ي��ُن
ِس��رَّْه تُ��ف��ِش��ي ف��ْه��ي يُ��ك��تِّ��ْم��ه إن س��روًرا م��ن��ه��ا ال��س��وريُّ ي��ت��م��لَّ��ى
ع��م��َرْه ف��ي��ه ق��ض��ى ول��و م��ن��ه��ا ع��مَّ اب��ت��ه��اٍج ب��ي��ان ع��ل��ى ي��ق��وى ل��ي��س

∗∗∗
أم��رَّْه أذاه��م م��ن ال��ش��رق ج��رَّع��وا ق��وٍم ظ��ل��ِم م��ن اإلن��ق��اذ ب��ش��رى ت��ل��ك

يشم. 1
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سورية فتح

أم��َرْه ال��ُغ��رِّ ب��ال��س��ادة يُ��م��ض��ي ك��ان زن��ي��ٍم ع��ب��ٍد ك��لَّ ف��ي��ه ح��كَّ��م��وا
َج��ْم��َرْه يُ��ْص��ِل��ي��ه وه��و ��يْ��م ب��ال��ضَّ ـ��ُح��رَّ ال��ـ ويُ��ْم��ِن��ي ذالٍّ ال��ع��زي��َز وي��س��وم
أْس��َرْه وي��ش��ك��و يَ��بْ��ك��ي ق��رونً��ا ظ��ل ب��ع��دم��ا إط��الِق��ه ب��ش��رى ت��ل��ك
ح��س��رْة أل��ُف ل��ه غ��ي��ل��وا وظ��ل��ًم��ا ًرا ج��و األُل��ى ب��ن��ي��ه ع��ل��ى ي��وٍم ك��ل
ُخ��ْس��َرْه2 ال��ن��ف��ِي ف��ي ذاق أو س��ج��نً��ا م��ات وف��ق��ي��ٍد ق��ض��ى ش��ن��ًق��ا ش��ه��ي��د ك��م
ك��س��رْة ال��خ��ب��ز م��ن ال��ط��َوى4 ل��دف��ع ـ��ق��ى ي��ل��ـ ال ال��خ��س��ف3 ق��ض��ى ف��ي��ه وغ��ن��يٍّ

∗∗∗
ع��س��رْه وال��ي��س��ر ب��ال��رخ��اء ُم��ب��ِدًال ت��ع��ال��ى ل��ُدن��ُه م��ن ال��غ��وث ج��اءه
ن��ص��رْه وآت��اه ت��أي��ي��ده خ��صَّ «أل��ل��ن��ب��ي» ج��ي��ش ال��ت��ح��ري��ر وب��ج��ي��ش
ك��رَّْه ال��ت��رُك وأك��ب��ر ذع��ٌر ـ��م��ان األل��ـ اع��ت��رى ك��رَّ ي��وم ف��ل��س��ط��ي��ن م��ن
ف��ك��رْه5 ال��م��رءَ وي��س��ب��ق س��ن��اُه َق ال��ب��ْر ي��خ��ط��ُف ك��ل��ه��م ب��م��غ��اوي��َر
َوْك��َرْه وه��دُّوا ��ه ع��شَّ ق��وَّض��وا ه��زَّم��وه إذْ ال��م��ه��ت��اض6 وال��َغ��ش��وم
ك��س��رْة أش��أِم ص��اب وأذاق��وه أل��ًف��ا ت��س��ع��ي��ن ن��ح��و م��ن��ه أس��روا

∗∗∗
ث��غ��رْة أي��ة ال��ح��رِب ف��ي ف��س��دُّوا ِب ال��ُع��ر ل��ب��ن��ي ف��رص��ٌة ثَ��مَّ س��ن��ح��ْت
أس��رْة أش��رف س��ل��ي��ل ب��ل وال��ٍد أس��م��ى اب��ن األم��ي��ر ذل��ك ق��اده��م
وش��ه��رْة ص��ي��تً��ا وك��ف��اه «ف��ي��ص��ٍل» ل��ُس��م��اه7 ب��ي��م��ي��ن��ه ش��اه��ًرا
ص��ب��َرْه م��ن��ه واس��ت��ن��ف��دوا أغ��ض��ب��وه أب��اه ج��ه��ًال األت��راُك ��ا َل��مَّ ه��بَّ
ِه��َزبْ��َرْه تُ��ب��اِري وال ج��ه��ًرا ـ��غ��اِر ال��ـ اق��ت��ح��ام ت��روَم أن ال��ُح��م��ق وم��ن
ع��ب��َرْه يَ��ْح��ِم��ي األرُدنِّ ش��رَق س��اَر م��ع��اٍن ج��ن��وب م��م��ا وش��م��اًال

هالُكه. 2

جوًعا. مات 3

الجوع. 4
املرء. وفكر الربق سنا يسبق أي بعض؛ بدل و«فكره» «سناه» من كلٌّ 5

الظالم. 6
السيف. أسماء من وهو فيصل، أي اسمه؛ 7
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إث��َرْه وال��ض��مِّ ال��ف��ت��ح ف��ي ي��ق��ف��و وْه��و «أل��ل��ن��ب��ي» ج��ي��ش ي��م��ي��ن ع��ن زاح��ًف��ا

∗∗∗
ووَْع��َرْه ال��س��ح��ي��ق ال��َق��ف��ِر ذاك س��ه��َل يَ��ْف��ِري أوغ��َل ال��ج��ح��ف��ل��ي��ن وك��ال
ذُع��رْه ال��ف��رِّ ع��ن ع��ذرُه ج��اع��ًال م��ن��ه��م ي��ه��رُب ال��م��ذع��ور وال��ع��دوُّ
وق��ه��رْه ال��ع��دوِّ ك��س��ر ��وا أت��مُّ ه��م رأي��ن��ا ش��ه��ٍر ون��ص��ف وب��ش��ه��ٍر
غ��دَره ال��ل��ه وق��اه��م ط��رٍّا ـ��ان ��ك��ـ وال��سُّ وال��م��دن وال��ض��ي��اُع وال��ق��رى
م��س��ت��م��رَّْة اع��ت��راف��ه��ا ف��ي لُ��س��نُ��ه��م «أل��ل��ن��ب��ي» وف��ض��ل ال��ب��اري وب��م��نِّ
َق��ْدَرْه ويُ��ع��ِل��ي ذك��َره ش��رُق��ن��ا يُ��ْح��ِي��ي س��وف ال��ذي ال��ق��ائ��ُد ذل��ك
ُش��ْك��َرْه وتُ��ع��ِل��ن ت��ث��ن��ي ع��ل��ي��ه م ال��ش��ا ش��ق��ي��ق��ت��ه��ا م��ع وف��ل��س��ط��ي��ن
ن��ش��رْه ي��س��رُق وال��ن��س��ي��م م��دح��ه��ا ت��ط��وي األم��اج��د األح��الف وإل��ى
ُح��رَّْة ف��ص��ارْت ع��ن��ده أََم��ًة ك��ان��ت ه��ي ظ��ال��ٍم م��ن أن��ق��ذوه��ا
ش��رَّْه م��ن��ه م��ح��روُره��ا ف��ك��ف��اه��ا يُ��وِدي ك��اد ب��ه��ا ش��رُّه ظ��ال��ٍم
ن��ح��َرْه ُم��ِص��ي��بً��ا ف��ان��ث��ن��ى ك��ي��َده إل��ي��ه وردُّوا م��ن��ه خ��لَّ��ص��وه��ا
م��رَّْة ال��م��الئ��ك ب��ه ت��غ��نَّ��ْت م��ا م��راًرا وس��اك��ن��وه��ا وأع��ادْت
م��س��رَّْة» األن��ام وف��ي س��الٌم ِض األر وف��ي ح��م��ٌد ل��ل��ه األع��ال��ي «ف��ي

تاريخ
ال��م��غ��رِب أق��اص��ي إل��ى رنَّ ال��ش��رق ف��ي «أَل��ْل��نَ��ِب��ي» ي��د ع��ل��ى س��وري��ٍة ت��ح��ري��ر
ال��ك��وك��ِب أُذْن ل��ص��داه ��ت��ت وت��ن��صَّ ال��س��م��ا م��الئ��ك��ة ت��غ��نَّ��تْ��ه ف��ت��ٌح
ب��ال��م��ن��ك��ِب م��ج��َده��ا ويَ��زَح��ُم ـ��ه��ي��ج��ا ال��ـ ف��ي ال��ن��ص��رات أك��ب��ر ي��ط��اوُل ف��ت��ٌح
ُم��ذَه��ِب ب��ح��رف ت��رُق��ُم��ُه ودم��ش��ُق ح��ول��ه��ا م��ا ع��ل��ى تُ��م��ل��ي��ِه ف��ال��ق��دس
ال��غ��ي��َه��ِب أث��ر م��ن��ه يُ��الش��ي ن��وًرا أرج��ائ��ه ف��ي ل��ب��ن��ان ��ه وي��ش��عُّ
م��وك��ِب أف��خ��َم 9 ال��ش��ه��ب��اءُ ل��ه��ا تُ��ج��ري ب��ش��ارًة ال��ص��ف��اء8 دار وت��ذي��ع��ه

∗∗∗

بريوت. 8
حلب. 9
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سورية فتح

واط��رب��ي ش��ع��ِب��ك ب��خ��الِص وت��ه��لَّ��ِل��ي ف��اف��رح��ي ال��ع��زي��زة س��وري��ُة ب��ش��راِك
وأط��ن��ب��ي اإلل��ه ح��م��ِد ف��ي ش��ئ��ِت م��ا ف��ب��اِل��ِغ��ي أج��اب ق��د س��ؤَل��ِك ف��ال��ل��ُه
م��ط��ل��ِب أص��ع��ب ك��ان وج��ٍه ك��لِّ م��ن وإن��ه ط��ل��ب��ِت م��ا أن��اَل��ِك ف��ل��ق��د
أع��رب��ي ��ن��ي��ع��ة ال��صَّ ق��ْدر وع��ن ص��وغ��ي ال��ث��ن��ا آي��اِت ��ْوك ن��جَّ األُل��ى وع��ل��ى
ُم��ع��َج��ِب ألك��ب��ر ه��ذا وب��ن��ص��ره َل��ش��اِك��ٌر ال��ع��ظ��ي��ِم ِل��ُم��ن��ِق��ِذِك إنِّ��ي
«أل��ْل��نَ��ِب��ي» ي��د ع��ل��ى س��وري��ٍة ت��ح��ري��ر واص��ٌف ال��م��ؤرَّخ ش��ع��ري ول��ق��ارئ��ي

١٩١٨

123





والثالثون الرابع الفصل

البلقان األخرييف احللفاء هجوم

والنمسا وتركيا بلغاريا وتسليم

وزحف سالنيك، يف وبريطاني فرنسوي جيش نزل ١٩١٥ سنة أكتوبر شهر أوائل يف
والنمسوية البلغارية الجيوش غارة ردِّ عىل ومساعدته الرسبي بالجيش لالتِّصال شماًال
سالنيك، إىل أدراَجه عاد ذلك من يتمكَّن لم إذْ ولكنَّه عليه، تألَّبْت التي والرتكية واألملانية
من الرسبي الجيش فلول بنْقل يُعنَى وأخذ وروسية، إيطالية نجدات إليه ْت انضمَّ حيث
لبث وما الحاجة، حني إىل وإعداده وتسليحه تنظيمه إعادة يف ويجدُّ سالنيك، إىل كورفو

حولها. وما موناستري عىل واستَْوىل شماًال تقدَّم أن
تشدَّ أن فنزيلوس وزرائها كبري بلسان الحلفاء وعدِت قد اليونان حكومة وكانْت
إىل وزيره واضطرَّ ذلك يف قسطنطني ملُكها فعاَرَض غاليبويل، عىل الغارة يف أزرهم
فخذل أملانيا، مع الحرب يف بلغاريا دخول يوم عينها الرواية هذه مثَّل ثمَّ االستعفاء،
مرة منصبه استقالة إىل فنزيلوس واضطر لها، حكومته بعهد ونكث الرسب حليفتَه
القوَّاد كبار بعض ومعه أثينا فنزيلوس غادر ١٩١٦ سنة سبتمرب ٢٦ ويف ثانية.
لجنة تألَّفْت الحني ذلك ومن اليونانية. الجزر من وغريها كريت إىل واألعوان بَّاط والضُّ
تمتدُّ النهضة هذه وأخذْت أثينا، يف امللك حكومة عن بانفصالها وجاهرْت الوطني، الدفاع
األسطول، إىل ْت امتدَّ ثمَّ ترحالهم، عصا وأعوانه فنزيلوس ألقى حيث وسالنيك، الجزر يف
ينمو سالنيك يف الوطني الدفاع جيش وأخذ الحلفاء، أسطول إىل بوارجه بعض وانحازْت

ويزيد.
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كريشة امللك يدي بني وهي الوزارات، بتغيري الهية الوقت هذا يف أثينا حكومة وكانْت
طائرة. الريح مهبِّ يف

— فورنيه درتيج البحر أمري بالغ عىل بناءً — الحلفاء إىل سلَّمْت أكتوبر ١٢ ويف
بالحكومة الحلفاء دول واعرتفْت األخرى، املطاليب بعض وأجابْت أسطولها، بوارج معظم
البحرية الحاميات الحلفاء وعزَّز سالنيك، يف فنزيلوس أنشأها التي تة املؤقَّ اليونانية
يف طلبوا ثمَّ قسطنطني، امللك عىل التشديد يف وتدرَّجوا وأثينا، برييه يف أنزلوها التي
والبندقيات املدافع من كبري عدد وتسليم وحليفاتها أملانيا معتمدي إخراج نوفمرب ٢٢

الحربية. ات املعدَّ من وغريها والقنابل
الجنود، عليها فانقضَّ أثينا إىل الحلفاء جنود من فصائل نزلْت ديسمرب أول ويف
واسرتجع مائتني، نحوم الحلفاء جنود من فيها وُجِرح ُقِتل الفريقني، بني معركٌة وجَرْت
ألنصار أثينا يف امللك حزب اضطهاد واشتدَّ نزلْت، التي الفصائل فورنيه األمريال
إىل نهائيٍّا بالًغا وأرسلوا اليونان، بالد حرص الحلفاء أعلن منه ١٢ ويف فنزيلوس.
إدارة وتسليمهم املورة، إىل منه جانب ونقل تساليا، من جيشها إخراج طالبني حكومتها

طلبهم. فأجابْت والربيد؛ والتلغراف الحديد سكة
يف الحلفاء لدول ساميًا مندوبًا جونار املسيو تعنيَّ ١٩١٧ سنة يونيو ١١ ويف
عدا ما بَنِيه ِمن شاء ِلَمن قسطنطني امللك تنازل وجوب حكومتها فأبلغ اليونان، بالد
سويرسة؛ إىل منه ١٥ يف أثينا وبرح إسكندر، األمري الثاني البنه فتناَزَل العهد، ويلَّ
ألَّف منه ٢٨ ويف مجاريها. إىل األمور وعادِت املالحُة، واستؤنفِت البحري، الحصار فُرِفع
عالقاتها اليونان قطعِت منه ٢٩ ويف الحربية، ووزارة رآستها وتقلَّد الوزارة فنزيلوس
املسيو رجع يوليو ١٠ ويف بلدانهم، عواصم من مندوبيها واستدعْت وحلفائها، أملانيا مع

فرنسا. إىل جونار
إليه وانضمَّ والُعدد، الَعدد من حاجتَه استَْوَىف قد البلقان يف الحلفاء جيش كان
خلف دسربي فرنشه الجنرال إىل العليا قيادته وأُسِندت اليوناني، الجيش من جانٌب
الجنرال رشوع يوم أي — سبتمرب ١٨ يوم األخري هجومه يف فرشع رسايل، الجنرال
واألملانيني والنمسويني البلغاريني صفوف أماَمه يدفع وأخذ — سورية تحرير يف أللنبي
طالئع واجتازْت الرسب، بالد ومعظم الرشقية مكدونية واسرتدَّ وغربًا، ورشًقا شماًال
وسلَّمْت سالَحها فأْلَقْت التسليم، من ا بُدٍّ حكومتها تَر لم وحينئٍذ بلغاريا، حدود الحلفاء
فسلَّمْت حذَْوها تركيا وَحذَْت سبتمرب، ٣٠ يف معها الهدنة وأُمضيِت قيد، وال رشط بال

أكتوبر. ٣١ يف الهدنة معها وأُْمضيْت تسليمها،
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واألملانيني النمسويني ِفَرق يطارد وهو وغربًا، شماًال َمه تقدُّ الفاتح الجيش واصل ثمَّ
نوفمرب ٣ ويف أيام، ٨ يف كيلومرتًا وستني مائة الرسبيني طالئُع قطعت وقد شملها، ويمزِّق

بلغراد. الرسبي الجيش دخل
والربيطانيني، الفرنسويني بمؤازرة هجومهم اإليطاليون استأنف أكتوبر ١٤ ويف
إيطاليا من فأخرجوهم واملواقع، الحصون عن ويُجلُونهم النمسويني عىل يكرُّون وأخذوا
منهم وأرسوا وغريها، وأوديني وترنت تريستا واحتلُّوا النمسا، أرض يف آثارهم واقتَفْوا

ميدان. مدفع آالف ستة نحو وغِنموا أسري، ألف أربعمائة نحو
وِعْقد وينهار، يتداَعى الضخم إمرباطوريتها بناء أنَّ النمسا حكومة رأْت وحينئٍذ
من نفسها به علَّلْت بما أمل أقلُّ لها يَبَْق ولم واالنتثار، االنفراط يف آِخذٌ والياتها اتِّحاد
الهدنة معها وأُمِضيْت قيد، وال رشط بال وتركيا بلغاريا تسليم فسلَّمْت واالنتصار؛ الفوز

نوفمرب. ٣ يوم
امتدَّْت البلقان فِمن ابتدأْت، حيث من انتهْت الحرب هذه أنَّ االتفاق غريب وِمن

الخمود. يف وناُرها الركود، يف ِريُحها أخذْت البلقان ومن وانترشْت،

ال��ب��ل��داِن س��ائ��ر ��ت ف��ع��مَّ وذَك��ت ال��ب��ل��ق��اِن م��ن ش��رارت��ه��ا ط��ارْت
س��يَّ��اِن وخ��م��وده��ا ف��ُش��بُ��وبُ��ه��ا ب��ه اب��ت��دأْت ك��م��ا م��ن��ه ان��ت��ه��ت وق��د
ال��ث��وراِن ف��ي ت��ش��ت��دَّ ول��م ع��ج��ٍل ع��ل��ى الن��ط��ف��أْت ال��ت��رك ت��ص��دِّي ل��وال
ش��ه��راِن ف��وق��ه��ا ش��ه��ًرا خ��م��س��ي��ن َم��دى ب��ل��غ��ْت ب��دخ��ول��ه��م ل��ك��ن��ه��ا
اإلم��ك��اِن ف��ي ال��م��ن��ع ه��ذا ص��رف ي��ُك ول��م ال��ح��ل��ف��ا روس��ي��ا ع��ن ب��ه م��ن��ع��وا
األل��م��اِن إل��ى م��ع��ه��م ��ًة م��ن��ض��مَّ ب��ل��غ��اري��ا آث��اره��م ع��ل��ى وج��َرْت
ال��م��ي��داِن ف��ي ل��ل��ك��رِّ ��ب��ت وت��أهَّ روم��ان��ي��ا ان��ب��رْت ال��ح��ل��ف��ا ول��ن��ص��رة
ال��خ��ذالِن ذالذل1 ت��ج��رُّ ع��ن��ه أح��ج��م��ْت أْن أب��ط��أْت م��ا ل��ك��ن��ه��ا
ال��ي��ون��اِن س��وى ي��ده��م ِم��ن ي��س��ت��ن��ِج2 ل��م ب��ال��ب��ل��ق��ان األل��م��اُن واس��ت��أث��ر

∗∗∗

ذيول. 1

ينُج. 2
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رج��ح��اِن ف��ي األل��م��ان إل��ى س��رٍّا وم��ي��لُ��ه��م ال��ح��ي��اَد اْل��تَ��زم��وا ال��ظَّ��اه��ر ف��ي
ت��واِن ب��غ��ي��ر ل��ه��م االن��ض��م��اِم ف��ي ل��ج��اه��روا ال��خ��ي��اَر ُم��ِن��ح��وا انَّ��ه��م ول��َو
ال��ك��ت��م��اِن خ��ط��ة اس��ت��خ��اروا ـ��ُح��ل��ف��ا ال��ـ ق��ب��ض��ة ف��ي وب��الده��م ل��ك��ن��ه��م
ال��روغ��اِن ع��ن ��وا ك��فُّ وال ي��أل��وا ل��م ال��ح��رِب ش��ه��ِر م��ن��ذُ ع��ل��ي��ه��ا وَج��َرْوا
ث��اِن ربٌّ ق��س��ط��ن��ط��ي��ُن األرض ف��ي ك��أنَّ��م��ا ال��م��ل��ي��ِك ُخ��ط��ى ��م��ون ي��ت��رسَّ
ج��اِن أك��ب��ِر «غ��ل��ي��وم» إل��ى م��ي��ًال ب��ق��ل��وب��ه��م ط��ح��ا أن ع��ل��ي��ه��م ف��ج��ن��ى
ال��س��ل��ط��اِن وم��ذه��ب ال��َم��ِل��ي��ك ِدي��ن ع��ل��ى ق��ال��وا ك��م��ا ال��دن��ي��ا ف��ي وال��ن��اُس

∗∗∗
وال��زَّي��غ��اِن ال��غ��يِّ م��ق��ف��رات ف��ي ب��ش��ع��ب��ِه ط��اح ح��م��ي��ِه اب��ن ب��إش��ارة
ال��ن��س��ي��اِن ع��ل��ى م��ط��ب��وٌع إن��س��اُن وال��ـ ال��ي��ون��ان ع��ل��ى ال��ح��ل��ف��ا ي��َد ون��ُس��وا
ل��إلح��س��اِن واإلن��ك��ار ال��ك��ف��ر ف��ي ألَْوَغ��ل��وا ال��ح��ك��ي��ُم وزي��ُره��م ل��وال
وب��اِن ال��ع��الء ص��رَح ش��ائ��ٌد ه��و ل��ب��الده ال��ذي ال��رج��ل «ف��ن��زي��ل��س»
إن��س��اِن ِم��ن ت��س��َو ل��م ��ٍة أُمَّ ك��م ��ًة أُمَّ ي��س��َوى ال��ن��اس ف��ي واح��د ك��م
ال��ي��ون��ان��ي ف��ن��زي��ل��س ش��ع��ب��ه��م م��ن أن��ه ف��خ��ًرا ال��ي��ون��ان ب��ن��ي وك��ف��ى
ل��س��اِن ك��لِّ م��وض��وع ذك��راه��م��ا وع��زي��م��ٍة ب��ن��زاه��ٍة م��ت��ف��رٌِّد
م��ت��ف��اِن إخ��الِص��ه ف��ي ـ��ح��ل��ف��اء ول��ل��ـ َش��ِغ��ٌف ل��ب��الده وب��ح��ب��ه

∗∗∗
وط��ع��اِن ك��ري��ه��ٍة ي��وم ل��ل��س��رِب ع��ه��ده راع��ى «ق��س��ط��ن��ط��ي��ن» أنَّ ل��و
ال��ع��دواِن ل��ظ��ى ت��ص��َل ول��م ف��ي��ه��ا غ��ْدِره��م م��خ��ل��َب ال��ب��ل��غ��ار ي��ن��ش��ِب ل��م
ت��ع��ان��ي ال��ب��الءِ َج��ْه��َد3 ب��ُرح��ائ��ه��ا ف��ي وْه��ي ت��خ��لَّ��ف ع��ن��ه��ا ل��ك��ن��ه
ال��ع��ص��ي��اِن م��َغ��بَّ��ِة ش��رَّ إي��اُه م��ح��ذًِّرا اس��ت��خ��فَّ ُم��ْرِش��ده وب��رأِي
ال��ث��ان��ي4 ع��ن��ه ف��ك��ان أراد ف��ي��م��ا م��ع��ارًض��ا ال��دردن��ي��ل ف��ي ان��ب��رى ول��ه
داِن ن��ص��ٌر ال��ح��ل��ف��اء ع��ن ف��ن��أى غ��ل��بُّ��ل��ي ي��وم راَم ��ا ع��مَّ ون��ه��اُه

املوت. عليها يُختار التي الحالة 3
. ردَّ أو كفَّ بمعنى «ثنى» ِمن 4
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ال��ب��ل��ق��اِن ف��ي ال��س��ع��َي ع��ل��ي��ه ق��ص��ُروا م��ا ك��لَّ يُ��ع��رِق��َل أن ج��ه��ًدا ي��أُل ل��م
ب��أم��اِن أن��ه��م وظ��نُّ��وا َوِط��ئُ��وا داَره إذْ اع��ت��دى ج��ن��وده��ُم وع��ل��ى
ال��ت��ي��ج��اِن ص��اح��ب��ي م��ن أم��ث��ال��ه ب��ه ي��ُؤت��ى م��ا ب��غ��ي��ر أتَ��ْوُه ح��ت��ى
ع��اِن أك��ب��ر اآلن ح��ت��ى ك��ان ق��د وألم��رِه وزي��ره ع��ن��ه وارت��دَّ
ال��ش��اِن ال��ع��ظ��ي��م ال��ح��ل��ف��ا م��ج��ل��س م��ن ��ًع��ا م��وقَّ ال��ق��راُر ص��َدَر وب��خ��ل��ع��ِه
ال��ش��ن��آِن5 ت��ه��م��ة م��ن وت��ب��رَّأت ب��ِه ع��ث��رتَ��ه��ا ال��ي��ون��اُن وأُِق��ي��ل��ِت
ال��ن��ي��راِن ال��م��ش��ب��وب��ِة ال��وغ��ى خ��وِض ف��ي ال��ح��ل��ف��اء إل��ى ��ت ان��ض��مَّ وج��ن��وده��ا

∗∗∗
وال��ش��ج��ع��اِن ال��بُ��َس��الء ن��خ��ب��ة م��ن ج��ح��اف��ٌل ثَ��مَّ ل��ل��ح��ل��ف��اء واع��ت��دَّ
األق��راِن ع��ل��ى ب��ح��ن��ك��ت��ه ج��لَّ��ى ال��ذي ال��ب��ط��ل «دس��ب��ري» ع��ل��ي��ه��ا ولَّ��ْوا
إث��خ��اِن أيَّ��م��ا أث��خ��ن ـ��ب��ل��غ��ار ال��ـ وف��ي ال��ن��م��س��ا ب��ن��ي ع��ل��ى وص��ال ف��س��ط��ا
ك��ال��ُع��ق��ب��اِن ��ون ي��ن��ق��ضُّ ال��ك��رِّ ف��ي س��رب��ي��ا ض��راغ��ُم ج��ن��اَح��يْ��ه��م وع��ل��ى
ال��ُق��ْط��ع��اِن ع��ل��ى واث��ب��ًة ك��األُس��د وص��وف��ي��ا ف��ِي��نَّ��ا ب��ن��ي ف��ل��ول وع��ل��ى
وال��ِق��ي��ع��اِن ال��ِب��ي��ِد ف��ي وت��ش��تَّ��ت��وا ف��ت��ف��رَّق��وا ج��م��وع��ه��م ع��ق��وَد ن��ث��روا
األذق��اِن إل��ى ال��ح��ل��ف��ا ل��دى خ��رُّوا ورج��الُ��ه��ا ب��ل��غ��اري��ا ل��ه��م ف��ع��نَ��ْت
ب��األذه��اِن وط��اَح ال��ق��ل��وب ه��اَل أل��م��ان��ي��ا ف��ي ال��ب��ل��غ��ار وت��ض��ع��ض��ُع
األرك��اِن س��ائ��ر ت��داع��ْت إالَّ ب��ن��ي��ان��ه��ا م��ن ال��رك��ن ه��ذا ي��ه��ِو ل��م
ع��ث��م��اِن ب��ن��ي ال��ن��م��س��ا ��ِت وت��ق��فَّ ب��ل��غ��اري��ا واح��ت��ذَْوا دان��وا وال��ت��رك
وال��ج��رب��اِن ال��م��ج��ذوِم ع��زل��ة ف��ي ب��ه��ا ف��إذا أل��م��ان��ي��ا ��ت��ْت وت��ل��فَّ
أع��واِن ب��ال أم��س��ْت ق��د وال��ي��وم أع��وانُ��ه��ا ح��ول��ه��ا ك��ان��ْت ب��األم��س
واألب��داِن ال��ه��ام ب��ي��ن ـ��ف��ري��ق ال��ت��ـ ج��ي��ش��ه��ا ف��ي م��ث��ي��رٌة «ف��وش» ول��ي��وث
ال��ِول��داِن م��ف��ارَق يُ��ش��ي��ُب ه��وًال وتُ��ِذي��ق��ه��م ت��م��زي��ق��ه��م ف��ي ت��ح��ت��ثُّ
واإلذع��اِن ل��ل��ح��ل��ف��اء ـ��س��ل��ي��م ال��ت��ـ م��ن ا بُ��دٍّ ع��ن��ده��ا ت��َر ل��م وع��ل��ي��ه

∗∗∗

بعداوة. املختلط البغض 5
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ال��ع��م��راِن ع��ل��ى ج��ل��ب��ْت ال��ذي ـ��رَّ ال��ش��ـ ر ي��ت��ص��وَّ أن ال��ع��ق��ُل ي��س��ت��ط��ي��ع ال
وال��ط��غ��ي��اِن وال��ع��دوان ال��ب��غ��ي ف��ي إي��غ��ال��ه��ا ج��زا ل��ِق��يَ��ْت ل��ك��نَّ��ه��ا
ال��ح��دث��اِن دوائ��ر ت��دور ـ��ب��اغ��ي ال��ـ ع��ل��ى ق��ال��وا األُل��ى ص��َدَق وق��د ف��ق��َض��ْت
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والثالثون الخامس الفصل

فرنسا األخرييف احللفاء هجوم
احلرب وهناية

وأوهمهم أشهر، أربعة نحو مدة األملان أمام الرتاُجع من غايته فوش املرشال بلغ بعدما
مئات خسارة ذلك أثناء يف لهم وحمَّ واالندفاع، ر التهوُّ يف فأرسفوا احتياطيه، نفاد
فكرَّ به، أمَره أصدر للهجوم؛ الكاملة األهبة اتِّخاذ من وفرغ رجالهم، نخبة من األلوف
ذلك فكان واملارن، األين نهَرِي بني األملان عىل ١٩١٨ سنة يوليو ١٨ يف الفرنسويون
فيه واشرتك كله، الفرنسوي امليدان عمَّ حتى فشيئًا شيئًا ويتَّسع يكرب أخذ هجوم فاتحَة
بتاين املرشال قيادة تحت التي الفرنسوية والجيوش ألبري، امللك بقيادة البلجيكي الجيش
والجيوش وجيوما، وبرتلو وغورو ودبنيه وأمبني ودجوت ومنجان فايول وقوَّادها العامة
وروبنصن بنج وقوَّادها العامة هايج دوجالس املرشال قيادة تحت التي الربيطانية

برشنغ. الجنرال بقيادة األمريكية والجيوش وغريهم، ويردود وكري وهورن وبلومر
والجنوب، والغرب الشمال من املهاِجم العدوِّ عىل انطبقْت كلها الجيوش هذه
إىل وتضطرُّه متالحٍق، متواٍل برضٍب وتُباِغته الصواعق، انقضاض عليه تنقضُّ وطفقْت
والبلجيك. فرنسا يف احتلَّها التي والحصون املدن جميع عن والجالء أعقابه عىل النكوص
وتجدُّ تُطاردهم الحلفاء وجيوش متقهِقرين، يرتدُّون األملان كان املنوال هذا وعىل
ر وتدمِّ والحصون، املعاقل وتدكُّ ، والِقِنيَّ َع والرتُّ األنُهر تجتاز وهي وراءهم، السري
الطيَّارات تكافح وطياراتهم والسهول، الحزون تكتسح ودبَّاباتهم واملتاريس، الخنادق
القنابل من وابًال املنهزمة الجيوش وتُمِطر والعرشات، باآلحاد وتقتَِنصها األملانية

واضطرابًا. ارتباًكا فتزيدها والقذائف،
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تقريبًا، والبلجيك فرنسا يف احتلُّوه ما كلَّ األملان من انتزعوا أشهر أربعة من أقلَّ ويف
األلوف وعرشات ميدان، مدفع آالف أربعة نحو وغِنموا مليون، نصف نحو منهم وأرسوا
يَحذُوا أن واضطروهم األخرى، والُعدد األسلحة من يُحىص ال وما الرسيعة، املدافع من

املنصور. للظافر املكسور تسليم ويسلِّموا والنمسويني، واألتراك البلغار َحذَْو
نوفمرب1 ١١ يوم عوها ووقَّ َقِبلوها الثقيلة الباهظة الهدنة رشوط عليهم ُعرضْت وملا

.١٩١٨ سنة

ي��ت��ج��دَُّد ال��م��دى ط��ول ع��ل��ى ي��ظ��لُّ م��خ��لَّ��ُد ذك��ٌر «ال��م��ارن» ن��ه��َر ل��ي��وم��ك
يُ��ول��ُد ي��وم��ك ذك��ُر ي��وٍم ك��لِّ وف��ي ت��ن��ق��ض��ي وال��ح��وادث ال��ل��ي��ال��ي ت��م��ر
ُد م��ردِّ واٍد ك��لُّ وص��داُه ب��ه ن��اط��ٌق ال��ب��ري��ة ف��ي ل��س��اٍن وك��لُّ
ف��ع��رب��دوا ك��رَّروه 2 ان��ت��ش��اءً أرادوا ف��ك��ل��م��ا ال��ن��دام��ى يُ��غ��ن��ي راِح��ه��م وع��ن
ع��يَّ��دوا ي��وِم��ك ذك��َر أج��َرْوا ف��أيَّ��ان ي��رق��ب��ون��ه��ا َم��ن األع��ي��اد ع��ن ويُ��غ��ن��ي
أب��ع��ُد ال��ش��م��س ش��ه��رِة م��ن أن��ه��ا ن��رى ع��ه��ده ق��رب ع��ل��ى ف��ي��ن��ا وش��ه��رت��ه
م��غ��رُِّد غ��ص��ٍن ك��ل ف��ي وِق��ْم��ِريُّ��ه��ا م��ألل��ئٌ ج��وٍّ ك��لِّ ف��ي ف��ُدرِّي��ئ��ه��ا
ويُ��ق��َص��ُد ي��راُد م��ا وأس��م��ى ـ��ج��م��ال وال��ـ ال��ج��الل أم م��ح��م��ول وم��وض��وُع��ه��ا
ت��ن��ش��ُد ف��إيَّ��اُه يُ��ف��ق��د وإن ت��ع��زُّ ب��اق��ت��ن��ائ��ه ال��ف��ت��ى ن��ف��س م��ا وأع��ظ��م

∗∗∗
وي��س��ج��ُد ي��ج��ث��و ال��ل��ه ب��ع��د ال��ح��رُّ ل��ه��ا ال��ت��ي األم��م ُح��رَّي��َة ب��ه ع��ن��ي��ُت
س��يِّ��ُد ف��ه��و ع��ب��ده��ا ت��ت��خ��ذه وَم��ن ال��ورى س��ادة ه��م األح��رار وأن��ص��اره��ا
ش��يَّ��دوا ��م��اَك��يْ��ن ال��سِّ ف��وق ع��رش��ه��ا وه��م م��ن��اَره��ا ال��خ��اف��ق��ي��ن ف��ي رف��ع��وا ف��ه��م
وأف��س��دوا ع��اث��وا األرض ف��ي رغ��م��ه��ا ع��ل��ى ف��ه��م أع��داؤه��ا األل��م��ان ول��ك��ن��م��ا

الثامن اليوم ظهر بعد الرابعة الساعة فرسايل مدينة يف واألملان الحلفاء بني الصلح معاهدة وأُمضيْت 1

فرنز األرشيدوق مقتل يوم من كاملة سنوات خمس بعد أي ١٩١٩؛ سنة يونيو شهر من والعرشين
سنوات أربع دامْت فقد وأملانيا، الحلفاء بني نفسها الحرب ا أمَّ وقرينته. واملجر النمسا عهد ويل فردينند

ساعة. عرش وإحدى أيام وعرشة أشهر وثالثة
سكًرا. 2
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��دوا ت��ع��مَّ إل��ي��ه��ا م��ال��وا َم��ن وإره��اَق ب��ه��ا ع��ل��م��وا األُل��ى إلزه��اق ْوا ت��ص��دَّ
وت��م��رَّدوا واس��ت��ك��ب��روا ع��َص��ْوا ع��ل��ي��ه ب��ل ي��تَّ��ق��وه ل��م وال��ل��َه وب��َغ��ْوا ط��َغ��ْوا
م��ت��ع��بِّ��ُد أت��ب��اُع��ه م��ل��ٌك ل��ه��م ك��ل��ه��م ب��ال��ن��اس االس��ت��ب��داَد وزيَّ��ن
ُد ي��ه��دِّ وال��س��الَم ي��ص��ب��و ال��ع��رش ع��ل��ى ج��ل��وس��ِه م��ن��ذ ي��ن��ف��كَّ ل��م ال��ف��ت��ح إل��ى
ُد وي��ش��دِّ ع��زَم��ه��م ويُ��ذْك��ي ع��ل��ي��ه ��ه��م وي��ح��ضُّ ش��ع��بَ��ه يُ��غ��ري ك��ان ب��ه

∗∗∗
ي��ت��ردَّدوا ول��م ل��بَّ��ْوه ال��ف��ور ع��ل��ى َدع��ا وإذ أم��ًرا ب��ال��ح��رب ل��ه أط��اع��وا
واع��ت��دوا واس��ت��م��دُّوا وش��دُّوا ف��ج��دُّوا ل��ه��ا ��ب��ه��م ت��أهُّ ف��ي ق��رٍن ن��ص��ف ق��َض��ْوا
ج��نَّ��دوا وال��م��الي��ي��ن أع��دُّوا وم��اٍل وِم��ي��رٍة س��الٍح م��ن ت��ق��ت��ض��ي��ه وم��ا
ت��وَّق��ُد ج��ح��ي��ًم��ا ال��دن��ي��ا ف��أص��ب��ح��ت ال��ورى ب��ن��ي ج��م��ي��ع ��وا زجُّ ن��اره��ا وف��ي
ف��رق��ُد ال��ن��ص��ر ج��ان��ب م��ن ل��ه��م والح ال��وغ��ى ب��ه��ُم اح��ت��ف��ْت األم��ر أول وف��ي
��دوا ت��وعَّ ال��ق��ري��ب ب��ال��ف��ت��ح وب��اري��َس غ��زوات��ه��م ف��ي ال��م��ارن ض��ف��اف وج��ازوا
وأُب��ِع��دوا ُص��دُّوا ب��اري��س وع��ن ف��ري��ع��وا م��زم��ِج��ًرا ك��ر «ج��وف��ر» ع��ل��ي��ه��م ول��ك��ن
ي��رص��ُد» ج��وف��ر «ه��ن��ا ل��غ��ازي��ِه: ت��ق��ول آي��ًة ال��ب��س��ال��ُة ال��م��ارن ع��ل��ى وخ��طَّ��ْت

∗∗∗
م��رق��ُد ال��ذُّلِّ م��ض��ج��ع ف��ي ل��ه��م وط��اب ح��ل��ف��ائ��ه��م ع��ن ال��روس ت��خ��لَّ��ى ول��م��ا
وش��دَّدوا ال��ه��ج��وم ف��ي وج��دُّوا ف��رن��س��ا ع��ل��ى ف��ان��دف��ع��وا ل��ألل��م��ان ال��ج��وُّ خ��ال
وأق��ع��دوا اض��ط��رابً��ا ال��دن��ي��ا ل��ه��ا أق��ام��وا ك��رًَّة ال��م��داِف��ع ال��ج��ي��ش ع��ل��ى وك��رُّوا
س��دَّدوا ب��اري��َس ن��ح��و ف��ت��وٍح وس��ه��م م��رٍَّة ث��ان��َي ال��م��ارن ض��ف��اف ��وا وأمُّ
وي��ط��رُد الُ��غ��زاَة ال��م��ارن ع��ن ي��ذوُد ل��ه��م ان��ب��رى «ج��وف��ر» ي��وم ت��ن��اَس��ْوا أو ن��ُس��وا
تُ��ب��رُِّد ال��ه��اج��م��ي��ن َح��رَّ ُح��َج��ي��الءَ م��ي��اَه��ُه ي��ح��س��ب��ون َوَرُدوه وق��د
أُوِردوا وال��ُم��ْه��ل ال��ِغ��ْس��ِل��ي��ن م��ن َح��ُروًرا وَم��ْوِرًدا رج��اءً خ��اب��وا ول��ك��ن��ه��م

∗∗∗
ت��رع��ُد األرض ب��ط��ش��ه م��ن خ��ل��ًف��ا ل��ه ل��ُق��وا ل��ك��ن��ه��م ج��وف��ر ي��الق��وا ل��م أج��ل
��ُد ويُ��ص��عِّ ت��زآره ف��ي يُ��ص��وِّب ��ًزا م��ت��ح��فِّ ع��رِّي��س��ه ف��ي «ف��وش» رأَْوا
��دوا وحَّ وال��ق��ي��ادة ش��يءٍ ك��لِّ ع��ل��ى وف��اق��ه��م أَْم��َض��ْوا األح��الف م��ع��ش��ر رأَْوا
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ال��م��ق��لَّ��ُد5 ال��م��ج��لِّ��ي وال��ن��ه��ُد4 ��ُب3 ـ��ُم��َرجَّ ال��ـ ُع��ذي��ُق��ه��ا ف��ْه��و ف��وش ق��لَّ��دوه��ا وق��د
وم��ؤي��ُد ع��اض��ٌد ف��ي��ه «ل��ب��رش��ن��ج» ب��أن��ُه «ه��اي��ج» ال��ت��ق��ل��ي��د ع��ل��ى ��ى وق��فَّ
م��ت��ف��رُِّد أم��ره��م ف��ي أن��ه ع��ل��ى وأج��م��ع��وا م��ن��ه��م ال��ب��اق��ون وب��ايَ��َع��ه

∗∗∗
وأرص��دوا ال��ه��ج��وم ات م��ع��دَّ ج��م��ي��ع وأَْع��تَ��دوا اس��ت��ع��دُّوا ك��ان��وا وح��ي��ن��ئ��ٍذ
ف��يَ��ْف��ِص��ُد ي��ج��سُّ ت��غ��ري��ر ب��م��ب��ض��ِع ي��س��ت��ن��زف��ون��ه��ا «ال��ب��وش» دم��اءَ وك��ان��وا
��ُد ي��ت��ف��صَّ أك��ب��اده��م م��ن ك��ان دًم��ا ب��م��ل��ئ��ه ش��رٍّ ك��لِّ ع��ن ل��ه��م ت��خ��لَّ��ْوا
م��ب��رُد ال��دَم ال��ن��ازف أنَّ ي��دِر ول��م م��ب��رٍد ل��ح��ُس ل��ه ج��ه��ًال َح��ال ك��ق��طٍّ
ت��ق��يَّ��دوا وع��ج��ٍز ت��ق��ص��ي��ر ب��أْص��ف��اد ل��ق��ائ��ه��م ع��ن أن��ه��م أْوه��م��وه��م وق��د
يَ��ن��َف��ُد ك��اد أن��ه أو ن��اف��ًدا غ��دا ع��ن��ده��م االح��ت��ي��اط��يَّ ال��خ��م��ي��س وأنَّ
ي��ج��ه��ُد «ف��وش» ت��دب��ي��ره��ا ف��ي ك��ان ـ��ت��ي ال��ـ ال��خ��دي��ع��ة ه��ذي األل��م��ان ع��ل��ى ف��ران��ْت
ي��ش��ه��ُد ف��ال��ت��ق��ه��ق��ر أن��ك��روه��ا ل��ئ��ن ك��س��رٍة ش��رُّ ن��اب��ه��م ِع��دان��ا وق��ال��وا
أوص��دوا ال��نِّ��ج��اي��ة ب��اَب ال��ح��ل��ف��ا ع��ل��ى وأن��ه��م ِن��ي��َل ال��ن��ص��ر ب��أنَّ وظ��نُّ��وا
أق��ص��دوا ال��ع��رض م��ن ف��ي��ه ول��ك��ن��ه��م أس��رف��وا ال��ط��ول ف��ي ال��زح��ف ل��خ��ط وك��ان��وا
ُم��ج��رُِّد ال��وث��وب وص��م��ص��اَم وراه��م راب��ٌض ري��م��س ف��ي األرج��ون6 وض��رغ��ام��ة

∗∗∗
وت��زوَّدوا س��م��َع��ه��م ف��أْل��َق��ْوا ـ��ه��ج��وم ال��ـ خ��ط��ة «ف��وش» ق��وَّاده ع��ل��ى ف��أم��ل��ى
م��وع��ُد ح��ان ق��د ف��ل��إلط��ب��اق ع��ل��ي��ه��م وأط��ِب��ق��وا ال��ُغ��زاة ُردُّوا ب��ه��م وص��اَح
ف��ي��وأدوا7 ج��اَوزوه َم��ن ��ِه لُ��جِّ إل��ى واق��ذف��وا ال��ك��رَّ اب��دءوا ال��م��ارن ض��ف��ة وم��ن
وي��ع��ِض��دوا ف��وش ج��ي��ش ل��يُ��ِع��ي��ن��وا أتَ��ْوا األُل��ى ك��ول��م��ب��َس8 أب��ن��اء ال��ن��دا ف��ل��بَّ��ى

بها. الخليق صاحبها أي ب؛ اْلُمَرجَّ وُعذَيُْقها اْلُمَحكَّك ُجذَيْلُها هو يُقال: 3
الكريم. الفرس 4

به. ليُعرف شيئًا يُقلَّد الخيل من السابق 5
الشهري. غورو الجنرال 6

حية. البنت لدفن األصل يف والوأد أحياءً، يُدَفنوا 7
األمريكي. الجيش 8
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وش��رَّدوا ش��تُّ��وا ال��م��ج��م��وَع وش��م��َل��ه��م ون��كَّ��ل��وا ث��اروا ب��األل��م��ان أول��ئ��ك
م��ش��ه��ُد ل��ل��ح��رب ع��مَّ وف��ي��ه��م خ��ط��اه��م اق��ت��َف��ْت أِن ال��ج��ي��وش ب��اق��ي أب��ط��أْت وم��ا
وتُ��ْزِب��ُد تُ��ْرِغ��ي ك��ال��ب��ح��ر وس��اح��ات��ه��ا تَ��ْل��تَ��ِظ��ي ك��ال��ن��ار وْه��ي َرح��اه��ا ودارْت

∗∗∗
وأن��ج��دوا غ��اروا ف��ي��ه ص��وًال ـ��ح��ل��ي��ف��ي��ن ال��ـ ج��ح��اف��ُل ص��اَل األل��م��ان ع��ل��ى ه��ن��اك
وف��نَّ��دوا ارت��أَْوه ف��ي��م��ا م��زاع��َم��ه��م ب��ه��ا دح��ض��وا غ��ارًة ع��ل��ي��ه��م وش��نُّ��وا
��ُد م��ت��غ��مِّ ل��ه��م غ��مٌّ ي��س��اوره��م ورط��ٍة ش��رِّ ف��ي يَ��ه��ُوون وردُّوه��ُم
ج��ل��م��ُد وان��ف��تَّ الن��دقَّ ج��ل��م��ًدا ع��را َدِويُّ��ه��ا ل��و ض��رب��ًة إل��ي��ه��م ��وا وزجُّ
��ُد ي��ت��وقَّ ردَّه ب��ح��ًرا م��سَّ إذا ج��م��ره��ا م��داف��َع م��ن ع��ل��ي��ه��م َدَح��ْوه��ا
وت��رع��ُد ت��س��ن��و ال��ف��ت��ك ق��ب��ل ـ��واع��ق ال��ص��ـ ك��أن��ه��ا ال��ص��ع��ي��د ف��ي زاح��ف��ات وم��ن
��ُد تُ��م��هِّ ال��ك��ئ��ود وال��وع��َث ـ��خ��ن��ادق ال��ـ وت��ن��س��ف ال��ح��ص��ون أس��الك تُ��ق��طِّ��ع
وت��ص��ع��ُد ت��رَق��ى ال��نَّ��ْس��ر م��ط��ار وف��وق ��ُه ت��ش��قُّ ال��ه��واء ف��ي س��اب��ح��اٍت وم��ن
أوق��دوا ُه��ُم ال��ت��ي ال��ن��اَر وتُ��ْص��ِل��ي��ه��م ك��رات��ه��ا ب��س��ي��ل م��ن��ُه وتُ��ْم��ِط��ره��م
ت��س��ن��ُد ال��ب��رق س��رع��ة إل��ي��ه وص��ارْت ص��ي��ت��ُه ال��س��ب��ق ف��ي ط��اِر م��ج��لٍّ وك��لِّ
ال��م��ه��نَّ��ُد ص��اَم ال��ك��رِّ ف��ي ع��زي��م��ت��ه ُم��ه��نَّ��ًدا أص��اب��ت ل��و 9 م��ص��لٍّ وك��لِّ
ِص��ن��َدُد10 يُ��ج��اِري��ه ِق��ْرٌم ام��ُه وُق��دَّ ال��ش��رى أس��د خ��ْل��َف��ه ُم��ِغ��ي��ٍر وك��لِّ

∗∗∗
أخ��م��دوا ال��م��ع��ادي��ن وأن��ف��اَس ل��ظ��اه��ا ف��أط��ف��ئ��وا خ��اض «ال��ب��وش» ن��ار «ف��وش» ب��ه��م
ال��ي��ُد ردِّه��ا ع��ل��ى ت��ق��در ول��م ف��ش��لَّ��ْت وال��ق��رى ال��م��دائ��ن ب��زُّوا ي��ده��م وِم��ن
يُ��ع��ق��ُد ال��ي��أس ِع��ثْ��يَ��ُر ع��ل��ي��ه��م وب��ات رج��ائ��ه��م ِع��ْق��َد اإلخ��ف��اُق ن��ث��ر وق��د
ت��ب��دَّدوا وأس��ًرا ق��ت��ًال أِم��ن��وا وَم��ن ج��ي��ش��ه��م أش��الءُ ال��س��وم ب��ط��اَح وغ��طَّ��ْت
م��دَّدوا ُه��م ظ��لَّ��ه ع��ل��ي��ه��م وب��اًال ب��خ��ط��ه ع��ن��ه��م «ه��ن��دن��ب��رج» ردَّ وم��ا
وأض��ه��دوا11 أذلُّ��وا أله��ل��ي��ه��ا ب��الٍد ع��ن ن��اك��ص��ي��ن أع��ق��اب��ه��م ع��ل��ى ف��ف��رُّوا

السباق. خيل من التايل 9
الشجاع. أي كالصنديد الصندد: 10

اضطهدوا. 11
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تُ��غ��َم��ُد ال��م��ط��اري��د أْق��ِف��ي وف��ي تُ��َس��لُّ ِب��ي��ُض��ه ال��م��ط��ارُد ال��ج��ي��ش وخ��ل��َف��ه��م
ل��ي��وج��دوا ��ْوا ض��حَّ األع��وام ب��أرب��ع��ة ب��ج��ي��ش��ه��م م��ا ض��يَّ��ع��وا ع��اٍم ث��ْل��ِث وف��ي
ال��م��خ��لَّ��ُد ال��ب��الء ح��اق ب��ه��م ل��ك��ان ي��س��لِّ��م��وا ل��م ول��و دان��وا ول��ل��ح��ل��ف��ا
ويُ��ط��رُد يُ��زاح م��رغ��وًم��ا ال��ع��رش ع��ن أن��ه «غ��ل��ي��وم» ��اح ال��س��فَّ ع��ل��ى 12 وُح��مَّ
ي��ع��ه��ُد ك��ان م��ا ع��ك��َس أب��ي��ه م��ص��ي��ُر م��ص��ي��َره أنَّ ال��ع��ه��ِد ول��يُّ وأل��َف��ى
أس��وُد ف��ح��ظُّ��ك م��ب��ي��ضٌّ ال��خ��وف ج��رى َم��ن وه��و َش��ع��رك ل��ودن��درف ي��ُك وإن
أن��ك��ُد13 م��ن��ك أن��ه ت��دري ف��إن��ك دون��ه ال��س��وء ف��ي «ه��ن��دن��ب��رج» ح��ظُّ وم��ا
م��ق��ع��ُد وه��و ُم��ْدِب��ًرا ع��ن��ه تُ��ولِّ��َي أن اس��ت��ط��ع��َت ي��راك أن ش��ق��اءً ك��ف��اه

∗∗∗
يُ��ج��ح��ُد ل��ي��س ظ��اه��ٌر ف��ي��ه ��ك ف��ح��قُّ واف��ت��ِخ��ْر ال��م��ع��ظَّ��م ال��ن��ه��ُر أي��ه��ا َف��ِت��ْه
م��ؤبَّ��ُد ذك��ٌر ال��ن��اس ب��ي��ن س��يُ��ح��َف��ظ ل��ه ب��ل ال��ح��رب ف��ي ن��ن��س��اه ال وي��وَم��ك
وطَّ��دوا وال��ح��قَّ ال��ب��ط��ل ره��َص األرض م��ن ق��وَّض��وا ل��ل��ه وال��ش��ك��ر ال��ح��ل��ف��ا ب��ه
ن��ح��م��ُد ول��ل��ه نُ��ث��ن��ي ال��ح��ل��ف��ا ع��ل��ى ألج��ل��ه ان��ت��ص��اًرا ح��ازوا ال��ح��ل��ف��ا ب��ه
وج��دَّدوا أع��ادوا م��اض��ي��ه��م ذك��َر ب��ه��ا ص��ف��ح��ًة ل��ل��م��ج��ِد «ال��ف��رن��س��يُّ��ون» ف��خ��ط
وس��ؤَدُد اع��ت��زاٌز ال��ع��ظ��م��ى» «ب��ري��ط��ان��ي��ا ل��ه��ا وأس��ط��ول��ه��ا ال��غ��ازي ج��ي��ش��ه��ا وِم��ن
��ُد وتُ��َم��جَّ ال��ورى ك��ل م��ن تُ��ع��ظَّ��م «أم��ي��رك��ا» ال��ع��م��ي��م ال��ج��مِّ ف��ض��ل��ه��ا وف��ي
يُ��ض��َم��ُد ج��رح��ِك ف��ي��ه ان��ت��ص��اًرا وح��زِت ت��ب��ت��غ��ي��ن��ه م��ا ب��ل��ج��ي��ُك» «ي��ا ِن��ْل��ِت وق��د
ال��غ��ُد ك��ي��ِده��ُم أض��ع��اَف ل��ه��م ف��ردَّ ب��ي��وم��ه��م ك��ادوا األل��م��اُن ف��ل��ل��ح��ل��ف��ا
ي��ح��ص��ُد ف��ال��ش��رَّ ال��ع��دواَن ي��زرِع وَم��ن ج��زاءَه��م ن��ال��وا واإلن��ص��اف وب��ال��ع��دل

. ُقِيضَ 12

حظٍّا. منك أنكد أي 13
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احلرب يفهناية اخلامتة

ال��ش��رَّا ��ره��ا ت��س��عُّ ِم��ن وُك��ِف��ي��ن��ا خ��بَ��ْت ال��ك��ب��رى ال��وغ��ى إنَّ ق��وِم ي��ا ف��اب��ش��روا أَال
وال��ب��ح��را ال��ب��رَّ أح��رق ول��ظ��اه��ا ذََك��ْت ب��ع��دم��ا ل��ل��ه وال��ح��م��د ن��اُره��ا خ��ب��ْت
ال��وزرا ال��م��ع��ت��دي ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ��ل��ِت وس��جَّ ط��غ��ْت ب��ع��دم��ا أوزاَره��ا َوض��َع��ْت وق��د
ِس��تْ��َرا ب��اس��ًط��ا ظ��لُّ��ه��ا ع��ل��ي��ه وك��ان ظ��لُّ��ه��ا ال��ب��س��ي��ط��ة وج��ه ع��ن ت��ق��لَّ��ص
ال��ف��ج��را ع��دَم أن��ه ظ��ن��ن��ا وُك��نَّ��ا ف��ج��ُرُه الَح ل��ي��ِل��ه��ا ت��م��اِدي1 وب��ع��د
ش��ه��را ن��ح��س��ب��ه ال��ي��وَم وُك��نَّ��ا وش��ه��ًرا ن��ع��دُّه��ا ش��ه��ًرا خ��م��س��ي��ن ب��ه��ا ق��َض��يْ��ن��ا
ده��را ع��اَم��ه��ا ن��رى ُك��نَّ��ا ب��ل ـ��م��ج��اع��ِة ال��ـ س��ن��ي م��ن أط��ول ال��ش��ه��َر ن��ع��د وُك��نَّ��ا
وال��ح��ب��را وال��ص��ح��َف األق��الَم ل��ي��س��ت��ن��ف��ُد وص��َف��ُه إنَّ م��ا ال��ك��وَن أص��اَب وف��ي��ه��ا
م��رَّا م��ا إع��ادَة ب��م��س��ت��ح��ٍل ف��ل��س��ُت م��رٍَّة غ��ي��ر ب��ه إْل��م��ام��ي م��رَّ وق��د
ِش��ْع��را أَُم��ثِّ��َل��ه أْن ل��ي ب��دا ش��ع��وًرا ش��روره��ا م��ن ال��ورى ق��اَس��ى ب��م��ا ش��ع��رُت
أم��را ل��ه��ا ف��ي��ه أع��ِص ل��م ول��بَّ��يْ��تُ��ه��ا دع��ْت إذْ ال��ف��ور ع��ل��ى ن��ف��س��ي ب��ه أج��ب��ُت
ال��ِق��ش��را ت��ح��ت��ِو ل��م ب��ال��لُّ��بِّ اج��ت��زأْت ـ��ت��ي ال��ـ ال��ق��ص��ائ��َد ه��ذي ال��ح��رب وْص��َف وأودع��ُت
ال��ن��ش��را واس��تَ��أَْه��ل ال��ط��ب��َع اس��ت��ح��قَّ م��ا ع��ل��ى ان��ط��وْت أِن ��ا َل��مَّ ل��ل��ط��ب��ع وأع��ددتُ��ه��ا
ب��ال��ب��ش��رى وتُ��خ��تَ��م م��ن��ه��ا ال��ن��ج��ا2 ب��ذك��ر ت��ن��ت��ه��ي واآلن ب��ال��ح��رب بُ��ِدئ��ْت وق��د
ن��ش��را وت��ف��ض��ل��ه ت��س��م��و ط��ي��ب��ه ع��ل��ى ن��ْش��ُره��ا ض��اع إذْ ال��م��س��ك رآه��ا ب��ب��ش��رى

طول. 1
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تُ��ْش��َرى ال��ورى ف��ي م��ه��ج��ٍة ب��أغ��ل��ى ل��ك��ان��ْت ِس��ْع��ُره��ا وأُرِخ��َص ِب��ي��ع��ْت أن��ه��ا ول��و
ال��ع��ش��را أن��اِم��َل��ه��ا ��ْت ع��ضَّ وأل��م��ان��ي��ا ن��ع��ُش��ه��ا3 ُق��لَّ ال��َوَغ��ى أنَّ خ��الص��ت��ه��ا
ك��س��را ك��ِس��رت ب��ل ال��ق��ص��ر َع��راه��ا وط��ال��ْت ش��رُّه��ا ام��ت��دَّ ال��ت��ي ال��ب��غ��ي ي��َد وأنَّ
ُخ��ْس��را ُم��ش��ت��ِك��يً��ا ال��ي��وم ن��راه ب��رب��ٍح ن��ف��س��ُه ع��لَّ��ل ب��األم��س ال��ذي وأنَّ
ال��يُ��س��را واس��ت��م��ت��ع��وا زال ُط��رٍّا ال��ن��اس ع��ل��ى ض��غ��ُط��ه اش��ت��دَّ ال��ذي ال��ُع��س��َر وذَيَّ��ال��ك
ُس��رَّا ب��ه��ا ال��خ��اف��ق��ي��ن ف��ي ام��رٍئ وك��ل ب��ش��ره��ا األرَض م��ال ب��ش��رى ُح��ْس��ن��ه��ا ف��ي��ا
ِس��رَّا م��وض��وع��ه��ا ي��ب��َق ل��م إذْ ت��ك��رَّر ح��دي��ث��ه��ا ج��ه��ًرا األف��واه وف��ي أُذي��ع��ْت
��ْك��َرا ال��سُّ أِي ال��رح��ي��ق ف��ع��َل ب��أذه��ان��ه��م ف��ع��ل��ه��ا ك��ان ال��ورى ت��ه��اداه��ا ��ا وَل��مَّ
ال��ف��ك��را ره ت��ص��وُّ أع��ي��ا ب��م��ا وج��اءوا وع��رب��دوا ال��ه��ت��اف ب��أص��وات ��وا ف��ض��جُّ
ت��ت��رى ح��اف��ل��ًة وال��م��دن ال��ق��رى ج��م��ي��ع ف��ي وال��نَّ��دوات ال��زِّي��ن��ات ل��ه��ا أق��ام��وا
األم��را ذل��ك أتَ��ْوا إال م��س��رَّت��ه��م ع��ن يُ��ع��ِرب��ون ب��ه أم��ًرا ي��َدع��وا ول��م
ع��ذرا ل��ه��م اْل��تَ��َم��ْس��ن��ا ال��م��س��رَّاِت ح��دود ت��ج��اوزوا األم��ور ب��ع��ض ف��ي ه��ُم وإْن
ال��ن��ص��را ال��ح��ل��ف��ا أح��َرز ق��د أب��ش��روا ل��ه��م ��ٍر م��ب��شِّ ق��وُل ف��ي��ه ُع��ذًرا ال��ن��اَس ك��ف��ى
ال��ُع��ْم��را ب��ه ق��ض��ي��ُت أن��ي ول��و ب��م��وٍف ج��م��ال��ه��ا وْص��َف ل��س��ُت ب��ش��رى ف��ت��ل��ك��ُم
ق��رَّا! ن��اظ��ٍر وك��م ط��اب��ْت! خ��الص��ت��ه��ا أُع��ِل��ن��ت ي��وَم ب��ه��ا ن��ف��س ك��م ول��ل��ه
ص��درا! ش��رح��ت وك��م ق��ل��بً��ا! أب��ه��ج��ت وك��م ح��ًش��ى! ب��رَّدت وك��م أذنً��ا! ش��نَّ��ف��ْت وك��م
وال��ش��ك��را! ال��ح��م��د أج��ل��ه��ا م��ن ل��خ��ال��ق��ه��م وق��دَّم��وا األك��فَّ ال��ن��اُس ب��س��ط وك��م
ح��ص��را ل��ه اس��ت��ط��اع��وا م��ا ح��ت��ى ع��مَّ وق��د ث��ن��ائ��ه��م ج��م��ي��َل ��وا خ��صُّ وب��ال��ح��ل��ف��ا
ِذك��را ل��ه��م ب��ال��رِّث��اءِ وأح��يَ��ْوا ع��ل��ي��ه��م ��م��وا ف��َرحَّ ال��ض��ح��اي��ا م��الي��ي��ن ��ا وأمَّ

∗∗∗
ح��رَّا ن��اره��ا ِم��ن ي��ش��ُك ل��م َم��ن ي��ب��َق ف��ل��م ال��ورى ب��ن��ي ��ت ع��مَّ ال��ح��رب ه��ذي م��ص��ائ��ُب
��رَّا ال��ضُّ يُ��ع��ِق��ب ن��اف��ٍع م��ف��ي��ٍد وُربَّ ش��رُّه��ا ال��خ��ي��َر يُ��ن��ت��ج ق��د ول��ك��ن��ه
ال��ج��ذرا ل��ل��وغ��ى واس��ت��أَص��لُ��وا م��ج��ال��س��ه��م ف��ي ال��ح��ل��ف��اء ل��ه ي��س��ع��ى م��ا ت��مَّ ف��إْن
ال��ك��ب��رى األم��م ج��م��ع��ي��ة ع��ل��ى تُ��ح��ال ب��أس��ره��ا ال��م��ش��ك��الت ك��ب��ار وص��ارْت

انتهت. أي 3
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ق��س��را وت��ح��ك��م��ه��ا ال��ص��غ��رى ع��ل��ى ت��ج��ور ك��ب��ي��رٍة ش��ع��وٍب م��ن خ��وٌف يَ��بْ��َق ول��م
ُح��رَّا ي��ن��ب��غ��ي ك��م��ا ال��دن��ي��ا ف��ي وأص��ب��ح ح��ق��وَق��ه ال��ض��ع��ي��ُف ال��ش��ع��ُب يُ��ه��َض��ِم ول��م
ط��رَّا ال��ورى م��ن��ه ال��خ��ي��ُر وع��مَّ ي��ت��مَّ أن وال��رج��اء ك��لُّ��ُه ه��ذا ت��مَّ إذا
َه��ْدرا ُس��ِف��ك��ْت ال��ت��ي ال��م��الي��ي��ن دم��اءُ تُ��َرْق ول��م ع��ن��ه��ا ال��ح��رب ه��ذي إث��َم م��ح��ا

139




