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 رب أشعث أغبر !                             

 ناهض منير الريس                                          
شيء يلذع القلب .. أن يتصوور الرورء الاجوال الفلنويينيي  فوي الاوا  التوي 
يصوووووفوناا هموووووار ار ..  عوووووا  ووووور. ار مووووو  .  ووووواء الاووووو  .. متووووور. ي  فوووووي 

التووراب ماوو  . الصوواراء الرعنويوو  .الصوواراء الرا يوو  ..  الصوواراء العر  وو  ..
 صابار . إحناسوار .الريح تعصف  ا اتار . اجار . أ.. .ما  الرضاف  

مووو  . وووب القلوووب . ووويق الوووذف وفووور.ا  ووو  مووو  رحلووو  العرووور . فاووور يجوووافون 
 .الرذهب 
 . عا .. 

ال فاؤالء الفلنيينيون الذي  تقيعت بار النبل ما  ر وا .هر يظنوون أناور  
اه.  الووذف  وورل  84بووا  اوووا.ن قلوو  ميوواع غوو ج . .هووؤالء  يوول غيوور  يوول 

.مصووتار هووي مصوو   وول مووؤم  موو  فلنوويي  .هووو يظوو  أنوو   اوووا فلوور يعووا . 
 عضووار شوو   يشوووم  أن يقوووع  شووعيرج الاوو  التووي هووي موو  أر ووان ا سوو ع . 

يخش  أن يار   اه ل مبل أن ياو  قلو  البيوت الاوراع . . عضوار .الوا أرا  
يلتقووي بولووا لوور يوورو منووذ  قووو  موو  الوو م    أ. .لووا لوور يلتووق بوالوواو ف انووت  أن

الايار الرقاس  فرصو  اللقواء فوي وول الاورع . . عضوار أرا  أن يقضوي تف و  
. . عضووار  وواط  قيوواع .يوووفي نووذ.رو . . عضووار أرا  أن يشوواا منووافب لوو  

نو  غ ج الرااصر م   ول  انوب حتو  مو  النوراء الر  حرو   اليواورا  ال نا
.اليووواورا  القاصوووف  .اليووواورا  ةا  النووور   اه لووو  مووو  سووور   الصوووو  . 
فشاء أن يجا في ول الارع راحو  ه صوا   .تر.ياوا لنفنو  . أ ول . هوؤالء 
الفلنيينيون  ل   م  أصوااب الروبرب التوي تتفوا.  نوب  .ل ونار  لو   ول 



 ج حا  لر يذهبوا لررارس  ا رهاب الذف يامغ     ول مو   وان مو  ميواع غو
 . تقريبا 

ف ووا ق وتنووا العوورب .الرنوولري  الووذي  ال يجالووون هووذو الفريضوو  .م انتاووا موو   
الوووواي    يووووا بنووووي أمتنووووا .شووووعو نا . يووووا أمر اءنووووا .أننووووباءنا . يووووا أهوووول الووووذ.ط 
.ا ننان     قن الاجال الفلنويينيي  فوي م وانار الوذف هور ف و  يعوانون شوي ا 

طنار .ر اور أ لور   ور  ر ووا فوط طام  البشر . فلقا  ر ووا أصو  مو  موو 
.صوولوا قلوو  غووايتار متووأ ري  فلوور يرتوواحوا .لووو ملووي  بوول .أنووتر تعلرووون . .مووا 

وا م  شوعاور الاو  . ل ور يعلور فرغهر وا للااط  الشعاور  ل   جل . .ما 
الاا  الذف يخرل    الررء م  زحاع الر يي  فإن لور يعلور بنفنو  فو  بوا أنو  

  .معظراوور ير عووون مر وو  أ. منا ووون . سوورب موو  مريووب أ.  ووار مووؤم  
.مووا انيلقوووا قلوو  اهسووواط فووي الفنووا  القليلوو  موو  الومووت الرتوواح مبوول تاوور  
ر بار الرو و  .الراا  .مت  .ما تابر.ا ماال أماهر  و  غالبوا ة..هور .أبنوا هر 
.إ ووووتار الربتر وووون ل ارلووووا معاووور قلووو  غووو ج الرااصووورج حصوووارا ميبقوووا منوووذ 

سوواور الضووور.ريا  ي ا موو  الر  ووس أ. الرؤ.نوو  أ. أك وور موو  سووت  أشووار شووو
التي حرمار االحت   م  الاصو   لياا .لوو  النوعر البواهل الوذف يفر و  
 لووو  هوووؤالء الفقوووراء الرن وووو ي  الوووذي  ال يفتوووأ ين وووبار  ووول يووووع   ين وووبار فوووي 

. .فووي راحووتار فووي يقظووتار .فووي نووومار .فووي مووا تبلبوو  أيووايار ح وواتار .أموونار 
يصعب   ولاا .ينال  ر. اوا  والتبخر النوريب القصيرج م   ريارا  مليل  

شوووامل  تتفوووامر يوموووا  عوووا يووووع . وووا. يريووواهر مصووواا أن يجو ووووا  وووراء  يالووو  
انتاوووو  هووووؤالء الاجووووال موووو  حجاوووور الربوووور.ر .سووووعيار الرشوووو ور . .يفتقوووور.ا 

قلووو  فلنووويي  الابيبووو  . .مووو  أسووورار أر  الر وووا  أن مووو   .الشووووط يوووا وهر
يبرحاا  اوقا  اال  فياا ما يلبث قال ملي  حت  تضيق الان ا  لاا فوي نظورو 

تلووا اهر  الربار وو  التوي  ووار  اللوو  فياوا للعووالري  . فلوو   .يجو  شوووما قلو  



كان أ.  بيت . ب للناس للذف بب   مبار وا .هوال للعوالري  فوإن أ.  ر ووع 
  تصاا الرحر  الرح ر ببر ت  هي بيت الرقاس .أكناف بيت الرقاس . ا

هؤالء الاجال الفلنيينيون في الصاراء متارمون شوما هر ار .لعاو تار 
.لشعبار تات الاصار .  ول لاظو  مو  لاظواتار مورار يضوا ف  أن أبوواب 
 اهموول أغلقووت  .ناوور فاوور ال يعرفووون مووا مبعووث هووذو اهزموو  التووي فا وواتار .ال

هوووذا العوووذاب الوووذف أصوووابار .هووور موووا حجووووا حجوووا صووو با مبووور.را .ونووووا أناووور 
  ر وا م  ةنو ار  يوع .لاتار أمااتار .
هوول  ووذلتار النووراء  رووا  ووذلار أهوول فووأف ةنووب امترفوووا و .أف .زر تارلوووا و 

 اهر  و!
حاشا أن ي ون ةلا مب  أهل الر ا  . .إنني لعل  ثق  أن القلوب ستافو لار 

الرابووو  .الانوووان . .لووو  يبقووووا فوووي أمووواكنار رهووو  الريووواح .التوووراب .سوووت  هر  
. رياراتار القليل  تنفذ سا    عا سا   . ق ق   عوا  ق قو  ينفو في . وهار 

. ال لووو  ير  ووووا هنوووا  حتووو  يوووأتيار ناووواز. الفووور  اه ووو ف ل شوووتر.ا مووونار 
مووا تبا وا . وال ر  الووبخس هواايا الاو  التووي حرلوهوا هحبوابار فووي غو ج مقابول 

يق ر أ. هر . .ل  يوا و أحوا . الو  ال   وي  التا عو  ل مور الرتاواج لوتجعلار 
ملفووا ر وور موو  ملفووا  ال   ووي  فووي هووذا العووالر . ال . ال . قناوور شووعث غبوور 
 عووا حجاوور . .رب أشووعث أغبوور لووو أمنوور  لوو  اللوو  هبوورو . .يجووب أن يتقووي 

 الرنؤ.لون شر   وا  الرظلومي  .
 
 
 

 حيم بسم الله الرحمن الر



ياوووول  لينووووا رأس النوووون  الري  يوووو  الجايوووواج .إ وتنووووا الرنوووو ايون الووووذي  هوووور 
مواطنونووا .شوور ا نا فووي البلووا الييووب فلنوويي  يعووانون مووا نعوواني .يترنووون مووا 

.هوووور فووووي هووووذا نترنوووو  . .يشوووواء رب اهموووواار أن ييالعنووووا رأس النوووون  .ناوووو  
   الر ا  الصعب . .حجال بيت الل  الاراع 

 

 
 
 
 
 

ذي  ها روا .م  الذي  ر .ا  ليار .. ! فاؤالء الذي  ها روا يتبافلون    أن . جبت م  ال
. وووو   رووو ء أ. . وووو  شوووب ا  للعرووو ء لووو س .مفوووا  لووو  م وووان  .ن ا  ووور . . لووويار أن 
يتاننوا  باتار  ياا . .هؤالء الذي  استن ر.ا .أن ر.ا  وان يجوار باور أن يقولووا لن وري    

 ن .ما  شفنا أمرهر فرا  ال ر ال ت شفون أمر ما لاي ر أنتر و!نعر قةا  ان لاينا ما تقولو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


