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بريطاني،وبالذات،اودربيمثقفبقلمولانه،هرتسلمنالكناب

ليستانيفيهايقالماافلالعربجهـاهوميولليبراليةخلفييةنيي
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ويمدهالكتبهـاجعوهو-انهام،لاورقابةغربلةلعهليةاداجع

ففي.مراجعهمناخ!هلماوتجم!يلتهذيببممليصةظمفدسلل!ط!يعة

خاصبوجهكذلكيجعلهاوالني،للنظرلافتةمرجع!ةتغراتالكتاي!

يقولفهو.ب!نهااستشيداتفيوافهـاضسة!قةمنالكا!ب!التزمهما

حمث،التكوينسؤلروايمةتبطانه،12!ي)المثالسييلعلى

عاما،99الممرمنالماللغالبدديذلك6ابراهاممنالالهتقدمان

صصةعليهعثرضا،بنالنيبيئمابلادمنلوهقبمورممانالذي

ذلكفي،وقومهابراهامكانالتي،كنعانوارض..فعيكثيلاص

،اهـاهامالالهوعد)بألكاداهلهايطيقهم،ممهاسبيلعابريالوف

ستيوارتالمسترويودة.الابد،الىننسلهخالصاملكاستصبحانها

حكايةعنالقديم.العهدمنخوجملأاستشهادا،مباثرةالكلام!ابمد

باتوالذي،الطيبا،لهذلكبهجنالذياليصد"نمرلةلعم)ة

ال!تبلكن،"وبينهمالالهبعهنعهدعلام!ة"ميهالناساولئكشيتين

ال!ذلكسبقماالىالاستشهلاساستفاضةرغم-يشيرمايوردلا

انبالتي!دضميهلييلاواضحجغرافيتعديدمن!ليلةبأسطر

ملوكا:كلهالالهسيجعلهالذ،ونسلهابراهاممعالالهعهدعليها

اعطيلسملكةقانلاميثاقداابراهامممالربفيماليومذلكوفى))

القيبش،.الغراتفصالكبيرالنصالى!رنهرمنالارضهذه

الرلهانيين،و،والدزيين،والحيثيين،والقدمونيين،والقنريين

.(1ة.(،ليبوسبتاو،لجرجاشيينوا،نيينلكنعاوا،و،لا!ين

بالنسبةبظاهرهاالامورياخذلمنيراءىقدكما-المي!ثاقفليس

كضانارض!هقاعراساليذلكعنستيوارتالمشز3ل!ديت

العمبهامرارفيبكلبل،وحدهمامنعانييننسلاوو!عاالمسكينة

الذينادعاةمنوشعه(السلامعل!هابراهيمسي!نا6منرة)ابراهم

كانالارضافيالبملان،ه!ناكليتغربممرالىبهمانحمر"فد!ن

منوجم!جوعهوالشبعواابداالطيبوناهلهافاكرمه،)؟(،(شديدا

ململكيراسعلىجلبعبرانيا(،لعوبا"عليهملعبانهرفممص

خرجاجم!منهارباجاءهمانوبعد،)3("عظيمةفربأت"فرهون

وهـ!.)4("واللعبوالضمةالمواشيميجداغنيا)ةبلادهممن
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،ويكيرودهبريص،الالهلهيظهراي!اميضعةوكل،وترحالهحله

بأراضوفومهالسلامعليهابراهاممر،اليهويقرب،المغرياتمنله

،واضووابطمرواارض!لقومهواعينعينهفاكراقتكثيرةواموا

يعورهالليبالالهوادا6بأرضممرواقوملكلالل!اءوسفكالننل

بنغسمايخمن،السلامعليهابراههـامباذيالمننمسحاالتكوينسفر

حرصفرطومن،وطنبلاكانواالذينالرحل!!ونموسابراهام

يحق!بأنعهدانفسهعلى!ع،ومعهما!اهاممعحلفعقدعل!لالها

بينالتيالارضتلككلابراهاملنسليعطىوان،اشتهوهمالهم

.ا!بدشابدلمح!ملكالتكونوالغراتالنيل

سنلذلكذكركلاسق!ستيوارتالمسراننفوللاورنحن

المسكيهكنعانبارفيمتعلقاكانلوكماالأمربداب!ت،استشهاداته

نودالذىلكئ،اللهمصرلا،مويةسوءاومصدبسوء،فهـحسب

مددايمما-ست!ارتالمسترعاناتواجمككمانماانهمقط!له

يوردان-المهلكةا!ومياتهؤهمت!ميالهـفيعلىالواةواتته

الال!يشخ!صيةلسانعلىالأحباروضعهالذيالبارغاددراميالحوار

الىقديممنشعبهمظلعاتعنتعنراللاه!تمامالمثيرةآلمممرحيةهذه

منكانمنكللنفسمهيضنا!دغيبالأ!ر،الشعوبتلكاراضي

القنزييئ:؟والقينيينسلألدةمنلاناوالفراتاهلاوالنيلاهل

وضيالشالسوداءالقايمةللكشعوباخر،الىالقمعونييناو

كبييبضير)ذلكفعلقدستوارتالمستركانولو.قديممنالاله

والعهدباللهمؤمنمسيحياوروبيرجللانه،نظنفيصاضشي!ة

بالحوارالاسشهادفي-لذلك-عليهحرجولاالجديدوالعهدالقديم

قدستيوارتكان،لو(الألهتصالهلحكالمقدعه"الاقلاماجرتهالذي

وال!رعيوالليبراليةالتحغريمليهماتماماحققورلكانذلكص

منيحثيضرراجماانثونالعلياوالاخلاكيةالانسانيةالفيمعلى

النيملمنحكايةلان،تذكرالآئدةضحاياهميفهاوبايىهودمفبته

فيماالباصذبالنحتومصورةومعروفةوذانعةشانعةالغراتالى

مؤسسةبوصفهسالانوراقبالذيالكني!تجدرانلىنعتق!د

تلكبنودشفيذسالحرالمتحضر؟لعالممؤسسماتمنديمومراطية

غربيةوكفاءةبهمةالالهمعالمعقودةالنطاقواس!مةالد!وليةالا-لفاقية

المروفةالحكايةتلكذكرمنسيميدكاىالذيالوحيداما.عا!ية

بالاقلسيخهـبر"كيانذلكلان،وحدهتءوأرتفالمسترالسيافىكل

الننمسكؤءالمستميتينالمتحغرينالكتابمنأ!هب!يراًلعهشدمن

تلكضحاياعليياخئونالذينالعلياوالصضالىيةالانسانيةبالقيم

تنفيهفىالمخهـتارالمختناالشعبمعتعاونهمعالمالمفدمع!ةالمسرحية

ذلكمنستيوارتالمسشروبخروج،4الالوضعهاكواالالفاقبنوس

كنابهكان،المفتاراللهشعبعشقؤ!جوىالذائبالعميمالحشد

ليمصديق.مدعاةاكثرسيصبع

ويطالبهسفوارتالمسترعلىيتجنىانيجبلاالمرءفانذلكومع

الكاتبيسعالتيما،بالحقيقة،لانه.يفعلهانبوسمهيكنلمبما

الن!يةحسنالفهـرمتحرركانم!ما-اوربيااوبديطانياكانمتى



؟لعيمعاليضلثومأيي.لا-سلقينطر!يكم!هانسألضميريعص

ئيه!مريبة!يهكيبسرىيث!با!يسمحعحىممهسطألصهريه

بمان-الأمرمبدامن-ءلحجاهرهمن،لصثد،!يصمهربلألاله

وأسمعيداتانزريةاـ!!ديبمنعنيوصرحظىت!كث!اللعيه

الأباثهوهتهددهمالمناءيتهددهممنبينلبردلاثناوان.المسرحب"

الصرحزلكعريقعننعماليفهآلييومكرانيهوديوص!ب!!

منمتلاألعرباللنابمننجدلأ!لنا(ن،والتلاليداتالحاذيبمن

!كيف،وألشكالسعاؤلموضءالعوراوىال!راء!أ!عععلىيإه!

سبيوارفثؤموتدفيث!يع!،نلمو!عأنئنس!يمثن-ياليحمي!ه-

ءلمديمالع!كنسكنىالدينإضرلبرربهعنس!يوأر!لرموع!عيراو

الدراانلنعنغدواننا؟واثتالاكيالروئييرالهممنيجرالأجز*ا

اليهوددكلاويدو؟جههلمحيعجزسألانحىبهآلص!الناعماكيير؟

انفتنا-ور:ىبينناهحماحتى-ا،صاكمرهعنعجزنشالىرإبع

!ور؟نيننعيلأصرنجيلعب،!!سه!،للهال!رناسع!ممرابمان

طخد،أفص!رارهكي،!نحن.لضحك9سممهالرى'فيالنمسس

ينعهل!محرأعتلعاليك!لربط)ع!طى!كياـلرلم!د!حدلوود2

لمتمسكل6يىهودة4!!زوصي1اركيثصش!لسعون!الاشاسيهف!مص

الألهبنالياـلايم!نكلاتروحي.مبمكيلبحو!مسطركت!بمن

اكهلمص،نو،ك!أ!ألمأت؟رخ!!كأأ؟ءخو*لمح!وص!+عثدلس!ب!ركأإي

كييمهورم!مطركهاصليمبم؟وأرت-5نس!ر4اليهينمميأ!يلم

وحطوس..و.حدكظبلجديدالعهدلم3العديرحدع!!،فىالمبدلك

تواسكسبالىتوصلو(هدالمهودىندا11الهسطن!هالختم!تله

الصهيونيهبمصااخمصادهم"رلبطتممنألعرباوعير"لمربميأليتر

ارضهولركةالعلسطينيالشعمبهوباكملهسع!باععدلىجركمههي

6!اههيممنبهاالمحنارننسعبهالالهوعدارضالارضالدكانبجه

الامرلهميسنبلآتبعد)مستالبلاءليهي!وصدواأنيمثنهملاالذي

،احرىتوراتيةلوثبهمنحفزين!اعدهبمبيويعزنوا!سطيئ!

لأالديماأمظ!بتماوىبالضلتاالاعلونمضتهلمالهمالأنبملوك!سا

الاحوىأالمناطقتلكروئربالنسبهمستفيلااليهينوصلوأان!كنهم

لالىأانالفر!ذلك!،(الامنةحمولهـا،،تصتأملتي

علىانتؤل(،للظيةاهـمتحضرةانجليزيهص!كةكنبتالاممنذ

اللماءلعرب1لمحاولةاالسو!ييتاي،(وراءهميععونأ،ومنالعرب

،(،المنطقةفيالسوهييتيللمفوذتفلغلا)،بأعتبارهاتصورانفس!معئ

بألفالبشرلووس!و!تننننمقىسو!ذات!السماء"انيمرك!الن

حاولواماادا(،يشربيالتخصلا"وباسا!مواضع!ي،هبصدءر

اولنكارنياطكانمان.)ه،الموعودةارضهممغاد!و!اخرابمصا

؟لشعباكبلىجريمهةبأستمراروالتزامهمالصهيونيةبألدولةالنالس

التهديد1هذبمثلالمجانر!ةمبلخبلخعدارضهواغتصابالفلسفييني

مااذااننالنايضمنالذكبممنذا6عالميمةنوويةبحربالسافر

هسذهمهيسضولونابهودوتركنا،"للسلام!ةابننغاء"ةخفسنا

لهمن!هدالتيالموعودةالرفعةكاملمنتلكاوالأرضمنالق!طعة

تلكانباعتبار،جديدمنمعهمالهـناساولئثيموا!لن،ب!الاله

كمابها!وانخالقوعدهمميرات(الفراتالىالنيعن)الارص

ال!هد"،اثلاولجزئهمنالاولبالفصلالمقسيالكننابضعسصهو

أالمختارلشعيهالالهوعدلننقضالبشرنحننكونومن؟"القديم

المقمس؟الاكتيالذلكم!ثلمنارضنهـالن!ايؤمنالنيمنلاض!يقة

الىلاجمينايضانح!نألالهاوعديحوتالاكايضمنالذيوعنذا

مثمكلتهممنويتخلصليغ!لهمعلي!مكلهالعالميجتمعخيامفي

العلب؟والانسانيةالاخلاويةوالقيمالحضارةعليحرصاالمزعجةالكميبة

لناوليسممح-الرهيبةالصورةمنجزءايأغفاليبدولهذا

العظيمونحضرهونبلهنواياهب!-نايما!نارغم6ستيوارتالمستر

الانزعاجهلى،بالاقل،باعثاسالمتسعامحةالبرجانيةوليبراليته

ا-؟791ا-62،عددالافتاحيه،"تلغرا!الديلي"51،

لثنلبمانالذي)العلمذلكمثلبوسعجعلائديمالاله.!اتسطوق

بشمعىالجرالدهتلت!ياجم!تاليشريهدران(مسعورىكه!جورأ

مسترداىأحد!ور!ازاموصعاك!كيلوهـسهمكو!اسصء

ما،كلسدينشعبح!وىمنحمطيمسر!ا!ك!سمينارصمنشيرا

محموعه!لافيلكيالوفىانالمسعوراوا!جورالاللمدلدبوسعجعللديا

بالنسبهانواطؤاعليهااميمافي،،!الاسطليهالاضلاكيه"المسلأ!!

انملمويهحرأمئ-محالهلأ-بعممطييبسو!و!الراهينةللجريمة

والأخ!لا!والممدلنوالدتأنلهباسم،كرفهابسعوبهيهانعناو

لمذلمه6ممكريناوستيمارتللمسرظالهينلندو!لت!ووءلفمطره

نذكرانيعسن6الملفومهالأرفيهده!!السررعدىجروالديوهو

صاحةالنظرامطنعييىنجرونلادلاالمننمكلهاصكحابفحناون

ومظيد"كتيرةافسياءلأن.نجرقلالاننا6(لحاليقيةجثورووص

ميرغنتنا!راءننسافىمافناولذا.المحاولهثلكمحترضطىتوه!

بانانعانلالوهمبالعبارلياحوننالبلا!كا،فى!دلتمن(دعحروبم

.طيب.االصهيونيالفولربه!آلالهوجودلأالمسمومالجريخمهلبع

اسمهااس!توممأالصلإونيةننعتايىمنولعئ.بدلتلسنم

التاريخمةثثاماتهاةوالاخطروالأهمومراميم9واحلامه!وء!!ما

(،يهوهياثونحببالموتعليناالمحومالنحنك!دانأوالأححيه

"لحيونالرومائيةالأدطبهـاحاتكيبالوتعإهم1نح!وم!رثمالم

لجرؤلأل!نفان"،ممصيرهململاكلهاهيرعهـبمااتثب!لوماتالعب

نيابه..بجرؤانغيرهاوستيوارتمننوىعاننناي!لمحلاي!

عمنهيعبرءلذي)المننمكل!ةالىالنظرةاخ!ملام!فين6ذلك!موق؟عنا

(،(النارمييدهكانتكمنلشيالماءكييدهسنتمن""ل!للالمئل

الكتابميهيأخذماالىالنظر،حمنامنويجعلبل،يصلنا

الف!ريالالقواتساعوالموضوعيةه!ة2للنؤاصطماعمن،1المتحفرون،ء

وتعصبا.ولممميةريياءباعتبارهبفائنأاوفناننامسانليناهشونوهم

ب!ايةمن6،لمشكلةصميم،يالالوالحق6ستيوارتمس!لفد

بفولههرلسلالىاشارعن!ا6الاحدفمهح!ي!!،انميمكعاجمه

واحلامللمولةالنربيالم!فهومبينالدبطالىتوصلالدي"الرجدال!

بععبمبهمةتكونفدالتيالاشارةههـذهلكئ،(المسإليمةاليهود

كالنصل،ينعذبجلاوننحددشضحفىجماجعلىمغبشكرسم،الشيء

فمهامواريةلاكلماتفي6منمضهتظلانعلىالمصرةالعمئفيالبارد

الكلم!ةكشه

لليطولةاليهـد!ةاعاتمد..الاسرابلمية"الم!ماع"!اتان،)

يشوعاياممنذفبلايتضقلململه،بشكلالفديمةامجادهاكسل

5).،(داودوالملك،نونابن

ويننعوع.الاولىسيناءصمنةبعدجوريونبنلديعيدوالكلمات

الالهكلمهالذيهوامجادهالاسراليلةألدفاعفماتاعاكتاللي

طلعاوبالفر!رة)لموصىخاثعانونابوهوكسان،موسيموتبمد

له:أ،فقالاسراره!لهعله

وكلهذاانتالاركنه!ذااعبرقمفالان.ماتفدعبديموسى"

موضعلمل.اعرائيللبنىايلهممصييأناالتييلارضالىالعثب

البريهةمن.موسىكلمتكمااعطيتهلكماورامتىبطونلدوسه

والىالحيثيينارضجمععالفراتصرالكبيرالنهرالىهذاولبعان

.،*."خمكميكونالشمسمفربنحوال!.ثرالبحر

ذاىالالهفيهاتواطاالتيرمطامذب!حةيشوعامجاداولوكانت

رجلين"ذاكنونبخايشوعارسلفقد.مخجلةلحقيفةامىبطريقهة

ودخلافنصبا.واري!حاالارضانظراافصافائلا،سراجاسوسيئ

صبالهما..همناكواضطجعاراحاباسمها"مومس)زازقيامر*.بيت

7"،م!"+ول؟7-9م؟'،*ع!لح!3أ+ه'3هـ2،أ-8لا؟مء14"61،

لول؟هلأ!ا؟*مم!3+ه؟'*.3.-ا!8!يا3!.أ.!م!7؟+لى

3"كوو'7401'ء.؟4'

.1/4-الاولالاصحا!،يشوعسؤ،القدجممإل!)"



!كبكمفوأن؟لاهـكل(عطحمقدالربانعلمتلهماولألت؟لر؟ة

فدلاننا.اجلكممنذإبو!الارضسكانجمييعوانعثيناوقع

معرمنخروجكمكلندفدامكمع!وفبحرعيأه؟لربيبسكيفهـصهعنا

وعوءسيحونالار!نعبرفياللذين*موريضئبطكيعملتموهذوما

!بكلولمق!لوبثافذابتس!معنا.(ذبحتوهما)حرمتوههمهاللذين

من"!مسمأءفىاللههوالهكمالربلان.بسببكمافسانفيروحبمد

ط!مة!افة،وإعطيا!بالربلياحلفاقالان.ت!همنا!رضوط!ىفىق

بيتمسعأضمهائتم!اتعم!بان.مووفامعكماعملتفلألي

لهمماوكلواكوازءوامم!جمط2(عدتبقيا)وتشحييا.معروفاابي

النحاةطالبةالانالاممب!فيت!لهفماول("الموتمنانغسناوقخلصا

المومسخهـباتانوبعد.!!ماكارهـح!بالمومسكطتهكننسها

صشعوء"لىعادافيامخيربمهتهماالقياممنومك!نتهما!!جاسوسين

مملر!ياوكدكهماالارضبيشادفع!دالربان"لهوقيالاالسفاح

2ـلهيةو!عيبوهـو؟حضووب!.)9،،ابسبهـبنا،رعبا)ا!رضسكان

!!تهارشعبهلحالركرإماالبحرمهجفافمعجرة!!االالهيقرر

بعيداواحدان!!وتقومفوىعن،الار!نبنهر)أثمحدرةالمياهفتقف"

يعبركماما2.تجطعتأمعأكبحرالعربةبوالىالمنحدرةو"كياه.،جدا

تابوتحاملين(اقدامهمكمبترولم)الكهنةويقفاريحااليهوهـمق!بل

عابروناسرائيلوجميعراسخينللاركقوسطفياليابسةعلىالعهد

وعن!عا1011(،الاردنعبورمنالشعبجميمانتهىحتى2اـيابسةمحثي

بطونواجتذبتالنهروسطمنالشهادةتابوتحاملينا!نةمرر

الىقبلمنكمامكانهـطالىالارهنميياههـجعتايى"بسةالى؟!دامهم

في!ركقمن(اثمسعورهكاانئ!اب)الشعبكلوص!د،شطوطهبهل

الشرصاريحاققمميالجلجالفيوحلوا*ولالشهرمنالعاشيرااليوم

فرصا*ردقعبرقيأ!جم!ن*موريينملوكجميمسمعوعن!عا..

*ر!يفنمياهييسالربانالبحرعلىالذيناتكنمانيينم!وكو!ميع

منروعفيهمتبىولم!لوبهمذابتعبرفامتىاسرائيلينيامام

فشو!فديممن،لمختارشعبهعلمفالالها()11.،(اسرائيلبنيجراء

بعضاخراجفيالثمعبذلكمعوقعاونقرىكماالنفسية؟لحرب

،(.اسرائيلبئيجراءمنروج"احدفبمتعودالاعلىدولض!ولها

مجانا.المع!زاتلهويصنعأدسفاحشعبهمعيتعاون!كنلم"لاله!ن

فهيتدلهالذيالشعبذلكغرلةبلحمالقديمولعهالالهعاودفقد

المثمر-التعاونذلككليثذوعمعتعاونانبعد-فانهولذا،حبه

فطتمنأجاك.ماذاانظر.حقالحقيشوم،يااسمعلهو!الجاء

تضعلنفس!كانعببك.الضاانتمعروفااًجلىمنانتصنععدثوالان

ويقولاردهن.إ،"ديدمناسرائيلفيبهاوتختنصوانمنسكحينا)

يثعوعتختئفيالسببهووهذا":الهذيانهذاكبالذيالمحموم

الذكورمصرمنالظر"جنالشعبجميع؟ن.القلفضالرائيلبني

(منمصر(،00121وجهمالطرلقبفرالبريقكللىفيملالواال!ربرجالجميع

ستي!ارتالمسترلناويصول!)صوانمنبسكاكيناليهودتختنانوبمد

حراءمنالمسحينعانوهالذيالقلوبنياطيقطعالذياًلالم،ءهنا

،وعملوا)13((،الالهعهدعلىمنهمحبرصا،صوانمنبساك!نتختينهم

.1/12-الثانيألاصحاح،المجعنفس"8(

.92،الا!حاحانفس6الموجعنفس19!

.16/17-الثالثيلاصحي،المرجعنفس)01(

والقميس.الرالع*صحاحان،المرجعننس)11(

بعد!ما.وما2/4-الخامسالاصحاح،؟لمرجعنذس)12(

.("!سدهر"،صبمبوارتثؤعوند121(

!ى*!ل!ا،3هل5،"!ل!5!'3،،!ء83،3؟أالاول

؟*أص!هـ4ول3كاا+!85!8ء!ياأ؟*ي!ة!أم+9أه8ولك!أأءول؟

13!4\أ.-*ث!*99أ9؟ء3حا،*.ح؟ا*"151،!\*915!*أأ*ه

؟رو*!!57'7ءياأ!97!لا3هأ33!م+.!؟أكا!،حا؟هاألا!ي

هـ!هـ*119*،4:رروله،+!*8لالما815!مأء*لامح!3.ح3كي+أ

ء.*ءأولأ،،أدا3وللأهدا94؟ولأ'88ح.،أ.!14ل

3!

وكو4،ا!جامنبا!قربعاءالشهرمقالرابعاليومفيالفصح

م!سولىمن6!كلواو!يكا!يراالفصحب!كالندفيالار!يفلةمن

برجلواذا،"ونظرعينيهيشوعرمع،السنةتلككلكئصهك؟ركي

هلازردهوقالاليهيمفوعفسار،بيدهفسلولوسيفهقيمالته!هقف

شيئا*يفعلوالمالذينالمسعاكيناريرحااهلألأونئنااولن!ما

الشاهؤالرجل(فقاليشوعالعماشتهاهاارضاصحابكانوا71يم

علىيشوعهـقب.اتيت.الانالربجندرئيسأنابلكلابيدهسيفه

يمافىالهوفالإ(واووثوعالتقوىا!اانظر)وسجدالارضالىوجهه

رعلكمننملكاحلعليشوعالربجعدرئي!سفقالهأعبدهسيدييهـلم

ا"(،.)4ذلكيشوعففعلى.مق!سعالهوا!كل،كتال!يا!انلان

لوهـممرورمالكثرة.المكانذلكمقلأسفمولمينيقليلىعماوسعمرال!

أكم!الذكي19لممويالسغربهثااالنقطةتلكمنهابتداءةدممنقيه

متهكقواحدمؤلمباستشهادعليهيحسدقكريبتانقستيوارتألمسهـر

ال!ايةتتحول،ال!خهـتينجراءمنالمس!عنايهوداعانا.الذبرالالم

بامر،الممزقلحمهموشواؤهاالبشردماءخمرهاقصفحفلةالى

8ىفقرره،لتهملحمجديدمناليبوادقطعلماوهداارتاع(للبما،لهمن

الرهيبلأاالوليمةبتلكلكافئص

جرلآاحدلأ.اسرائيرنجنيبسببومقفلةمفكقة؟ريحاوكهـاكت،أ

فذأبيددرفعتلقد..انظرليثسوعالربفقال.يلفلاحدولا

دالمراكدورون.الباسجبابرةوملوكهيااريحأ(يمينكملىجعلت

كفطودمكذا.احل!هوأمرةالمرينهحول.االحربر*إلبمميغ؟!بعيه

التايورو.امامالسبعةال!تالىابوا!يحملونكهثةؤلسبهة.ايامستة

يفربوفىوالكهئةمراثسبعالمدينةدائرةثثورونالسابعأليوموف!

مسو*است!اعكمعئدا،تد!1ثرقصوتامتدأدعندويكونبلابواد.

المديئهصسورق،سقبعظيماهتافأيهتفاألشعبجميعاًنالبوق

محةيعيعفالرب.)15("وج!ةمعرجلكلاثمبوبصهصدمكانه

وئمبهسمالاخوينارضالىالجائعوشهبهالسفاح،شملإع؟فلىبحة

ازاءهه.الخطةزنفذاثتبماالمسرحب،اخثفيةاايضالهويضع،"وفضتهم

واب!بلدهمواكاهـ(:بحبم-فب!هالمبومصشكهينفثونهالب!ددالماوهو

4ب!الثوالممبيكلوالمعثي،تالشثائرمؤ،واااكتا،4!عابارفيمامثل!ااهـض

هعب،اثتباههوش!تال!!بمركبرعظءهـماص(باحاوالتوجموصاحلإا

اهـ!حاأرولهم.وا،*؟1اء(الاف!اررولاتوقعق!،ثدالمذر!"-طرؤ

رحعم"؟ءكمة-دءا!*"ر؟سدكانار!ا"،وممميصبمنن!"للبشهـء

ياعطحيأءالا'.'اوو"،!كا*؟"ادصا:(1-لشعه،؟6؟("يد!هع!هس،،س

،للربسبرءحح!3،م!صام!-"ة-ورسم!؟كوالمديئة!لإن!ريص؟12

حباتلا،!حاالميتف!م!هامنو؟لفي5بص،فقطالمومسراحاب

مئيلوذاءجزاققع!ظروا)ارسلمماهمااللذين(الجالدوبين)اةهـسلين

وآ.ليةالنعلاساووصة،كل..،الذبحمقىينجو:المخمارالشعبباهاب

..الربخسزائهفىمماوتالخلللربقدسامحوناحديدواوالسذ!ب

المدينةفبمماكل(ذبحوا)وحرموا،واخغوها،لمدينةا(ودخلوا)

بعدالسيف.والحميماهنمواالبقرصتىوشيغطفلن5وامراةرجلمن

نرية3ووالذهبالفضةان!سا.ببهاروطكلهـعياكادا!يدورزواًحرقوا

معالربوكان.".برالبرببيتخزانهؤكيءملوهاوالحديد؟لئحاس

لمجورلونبز،النابأفيرق9.الأا(((،اً،رضجميع44،لأخبرهوكانيشوع

ائيلي،الأس"اعالول"جبمثس2عادهاا)تئحامجا!ويشوعيذكو

هايملكبببمكمت9دور"يىمث!،؟ح!ادباقال2،*،حابعد!لهءاعتباطا

باريحافملتكماوءلمكه!اًورايلىفض!ه،وارصهوءريىت"وشهبه

ك!ءضااًحعر.لالة!كهتنهبونر!اور!،ئو!اغنىش!اانغب!ءوملكها

عايسكازجمبمتلىا9ءئاورلالمهاانت،"،ول7،نو..ورائهامنلثمدربة

حتيالسيفبحدجه.ما؟قطالح!؟هىحبثالبويةكىاثحقلف!-

هاس/لم13سيىوع-فرمنالء!امهرالاصحاح،لقديماالعهدا()؟

.هالم-السهادسالاصحاخ،المرجعنفس)15(

95-الاصحاءا!ثالث،اخثفيةالسفر،ءالقدتأههدا)16(

27.الم-6ال!عالصألاصحاح،يشوعكغر،؟لقديمالعه*؟،



فكان.السيفبحدوضربوهاعايالىرجعاسرائيلجميعانفنوا

الفا،عشراثنيونسا،رجالمناليومف!وللك-!قطواالذينجم!يع

جميع،ذبح)حزمحننىبالمزرافىمدهه!النييدهيردل!مويشوع

لانفسهماسرائيلنهبهاالمدينةتلكوعينيمةأالبهائملكن.عايسكان

مدنوعاياريحاوبعدا"0أ8،(يشوعبهامرالذيالربقيلحسب

والسهروالسؤح،الجب!والجنوبارضكليشوعفرب)،فقد.حيمكلة

الهالربامركمطنسممةكإهلأذبحأحزمبل،شاردايبقولم

ستيوارتوللمستر،دمويسفرانهفالحيقة)91(.."اسرا"لي

الىيشيربما*،بشيءالسعرذلك،عنهالاستشهادعدمفيغره

وللمستر.الثانيالختانجراءمنالسرائيلعاناهالذيالشديدالالم

عينهالدمويالسفرذلك،اليهأيلاشارةكلعثوهكذلكجوريونبن

مسشرست؟وارتوحفقةيا.الاسرانيليالدفاعجيثىبامجاديتعنيوهو

(وبينالتحفرشديد)الغربيالدولةمف!مبينهرت!سلالمسترجمع

هي؟احلاماينشساءللانبنايجمليكنالمومن.اليهودا!م

ا!عفةو*ش!رطة،وأ!رافل!،وإلأ!كف!،لإحلام

لقدر.اذلكبكلساذجاليشستيوارتدزموندفان،ذلكومع

سيدانفيالغرنسيينعلىالبرو-!ي!نانتصاربعدانهيخبرنافهو

،ثالفالل!ةتلكمنث!،دوتفيتؤر)ء،ا(ثالثارولححوزاسحسلابمو

تيفاداراسمنرىذاصكبعسدنعسودولن،تيودور

كلسيصبمح،مراهقتهنهايه،خىاللح!ةتلكومنذ.الهينقاري

باوولد،اما،الماز،،افكارهخلالةمماءنتنطقالتبم1اقهنهتاو،ارطاله

الىتلكناظرااوراءاالىاتفت،عضلمابعدو!يما..؟لع،،دواما

ياومن:قال،حياتهمنا!لمكرةاتالسنوإمعواكبتاليالاحداث

والاغاكأكأ،،اًلاحممن؟الالمانيةالام!براطوريةتلأكصنمتش!ء

"لشجرةهزانهبسمارك!لهمافكل.الملونةوالاشرطة،والفرافات

كانولقد.)02("ثمارهالتتساثطالرؤىاصحابزرعهاالتي

فكانالاولاما،هرتسلتيودورالفتىخياليشعلبطلثانيبسمارك

هذاساوستيوارتانئظنولا.لسبسدفردينانالفردسيالافاو

،،3!م!*اءأمور،)ألامبرزاريوذلكالاولبطلهكانملاءاعتباطاالقول

التي1هذه"امبرزاريو"لفظةانوالواقدع.لسبسدفردينانالصيم

الحاللمقتضيمطابقةلسبسدوصففيبشجونالشاعراستخسها

هرتسلتيودورذهنعلىانجافىاتهسبطوتالتيفالرجل.)21(تماما

اوكثلمفيمتخصصايكنلمجبالهمن!ولىالتسعالسنواتخص

للرجالمثالاكانفانهذلكومع.خاصبو*"الهنسعةعنكدع،بعينه

كانانلسبسفد.عشرالت!اسعالقرنفيالعالموجهغيرواالذين

العبقريةالى1يفتقرلم،احاديهيةوا!هلاتالعلمالىافتقرقد

لممعينةرؤيةباهدابالتمسكفيعبقريتهتمثلتوف.الموهبةوا

جهـطتالهـتى(،الدبئوماسبكأ"الوسلاللفيموهبتهوتمثلت،عنهايتحل

لأالرجلكانودقد.ممكناامراالتنفيذموضعالرؤيةتالكومم

.(؟3محاأ.".ملهماانتهازيا

،صبمطلع!،هرتسلخيالالهبااللذينللبطلينوبالنسبة

عشروعكان،"لسبىدحالةهي:ها!منينعنصرسفوارتيست!ص

فيالضرارسالمتكوينلتف!متطر!انسانيتدخلاهمالسويسيقنلا

هالوالرحلكان،بسمارل!حالةوفى،الصفحةتفس)ا،كلهالتارلبئ

صضفالعةببراعةالحد!دقيولدوتهالم!ز!دةالملأليابحب!ةقامالذي"

ثواأكاماى*ص)"معاحيكت،لتياهـقمعاللإتآلممكر،منيعدلم

.27-الثامن*صحاخا،الموجعنن!مى181(

.04-لعاس2*صحاح،المرجعاكانفسى)9

.*ص،هرتسل،ست!يوارتثرموند1.2(

ياهل+دا!4*لأ،'"؟كادا:4!94فى9"كع'!ح5!ا!*(12)

*لا+45'3*هـه'ا888'".02'!؟لأ؟كله*!ه

للا؟ي!8!".2؟.

ول3

التدخل"انطبعاوالواض!ح.الكاملةيوميلالهمنته1ذلهرتسل

اهصتهمااكظليمكنلا"ممزقةاًمة)ءلفملولم"جغرافياالمتطرف

هناكانايصاالواضحمنانهأ*.هرتسلفكراليهانتهىلمابالنسبة

الاهمية(البالغأالمسرحيللمنصرسببوارتجانبمنيخفىلااثراكا

،واختيارهلسبسد"الامبرزاريو"قولهمثلاوخذ.كلهاالحايةفي

بابرتهبسمماركححهاالتي)الالملأليةالامبراطوريةانهرنسللقول

والاغانيامأ*!"8ءهـأاوالغرافات6*!ممنصنعت(الحديدية

الملونة.لاشرطه

هتى.فديممنلاه!مشهاليىدتيقظاعتبارالمسرحيوالمنصر

بهافامواالتيوالاغتصابالسطووحوادىالكبرىالتاريخيةمذابحهم

منفيرهماموالمنخزانتهومل*الالهمجدسبلىفيالمرةبمدبرالمرة

اخرجت،القديمالعههصفحاتوتزهوبذكرهاتحفلوالتيالشعوب

اللصويالعهدذلكيقولهفحسبما،غروولا.بارعامسرحيااخراجا

يشعالسفاح،مذابعمن،السنينعبرناوان!ذاتهالالهمخرجهاكان

الي،للي!هودزعيما،سيدهخهـباياعلىابيهوقيفجملهالذيلخالما

ا!ولة"بنعاء"كلمات،الىوالاعمالا*حلامهوتسل،رجلدورياحلام

الدفعجيشفزواتمننمزوةعنلهمقالفي،جوريونبنديفيد

فيوملاللاحياالمسرحيالعنصربقيمةالوعيذلكلوجمنا،الاسرائيلي

رى2ستيوالمىمرقوميتمسعالشعالذ!ذلكدرتكبهاجويمةكل

ومس!ن:مضطهدشعبلانهبيخرته

..لعالمفيااسرائيلمكانةرفعتقداأ56191سيناءحملةان"

بوصفلاالعالمخرطةعلى،ماثلةمرةولاول،الانبلالتاسرانيلفمولة

منقوةلسنااننايدركالعالمباتولقد.وزنلهيقهـامهاماعاملا

والتقريظالمديحمنيلقىجيشاهناكاناعتقدألاواني..المتاعسقط

كيلي"22(.الالرالدفاعجيشالانيلقاهماالعالميالعمالرايجالبمن

الدفاءجيشانقولهاعقابفهيذلكجوريونبنفالولقد

وذاكهذاقال،وقدداودوالملكيشوعامجاداعادقدذاكالالرائيالي

بريطانيامعبااـننواءاسرائيلبهالم!امتالتيشضماءحملةعنمتحدثا

ضتهابسببانفسهمعلىالبرطانيونوانقسم،5691سنةوفرنسا

مئيل.لهيسبقلمثوليمستوىعلىسفالةمنعلإ"انطوتوما

كتابهفييلاستشهادين،وردالئكباتكنبماليهودياملالبويقولى

:جوريسونبنعس

لخيالعسيياكمريضقهالليامسبعنبظفللشيفص"

ول!مثنىيود(ولذا)اهامةا!والهالواقعالامرس!اسةمج!

الوجودمعوصلحلقةخلقاعادةفيراغبا..القديمةبهلامجادالى

بلالماديللغنمطباقلالللماهـيابابراهامباثئا،ا،ستقلالاسرائ!لي

القلالمةالتوراقيةالتجربةمراحلبكلمارا،!مهحمايةعلىصلا

لشي،مثلاو*!حغود،.*رضمنافىالمماوأاقحيطاعالبلدانغزوعلى

اليهودية،ملوكلتقاليدخلقاعادةبل،السفنمنتشكي!مجرد

وجلبالدفاعلافراضالبحريةاتالمصحماية!طليستومهقه

و!علهالصحراء3استزراعشتقللااضىببمةلهان،بلالمهاجرين

وحرسنة0016عبرالوراءالىامبرىالوثبةاًنفالوا!م.تزهر

بالبطولاتوالصفتحللتالتيالتوراتيةالمرحلةتلكالىالتاربخمن

المسيافيةوالقخرة،ناحيةمن،الاجنبيالفومنوالتحبررللاستقلكل

ينتينلبوصلتهالقرالحهتينتمثلان،الاخرىالناحيةمن،الامامابر/ا

عبرليس!فينةاكيادةمنباستحد2مهاجوريونبنتوصلالتىاتاريخيةا

يتمثللنالراءسلل!ومالاع!مالاختبارانفالوثعدالحاضر..به

فيوكلكهذهوقبلبل6فحسبوالاخمصاديةالعسكريةثقيفون

.+2""مواطنيهاعلىتضفهاالتىالصورة

دولةتضفليهاالتزوالصورةالعامةوالعلاقات؟لمسرح،-فالعنمر

"لمرممعالسابق،جوزيونبنصكتابه،ه!سآكلافراهام221(

.3،ص،اليه*شارة

.5؟س3،عي!ي،ادجعنفس+2"



وتذهلهمسالبشرعيونبهالتعميمواطنيهاوعلىنفسىعلىاسافيل

الاءمأعنماذاولكن.و(لانيهفاثهوض2الملون!ةهرنسلشرطة2هي

:الاحلاميخعىهيما

لسفر"الغروبمهالدقيقةبأ!العةينصيانماصريونبن..كان"

اننعلقضاستيطانيح!8اطدوبناصة،الصيمةالسياسيةللحكمةطبا

هيالعرباي)امنعلاصيونمنهايخرجانبعدفليلا!ليلاالارفى1

وضمرصاتضبانمن*رضعلى،ضفالفعاتعلىلم،*يامهده

.24(.ة..يرحوشا

السي!سيةالعكهةبتعغور!-لونبخايصح!نالتيو*يات

تصله:منها!دصهة

مليهمتاىالذينالشعوبجعيعوازعيامامكهيبتيارسل"

الصيينفتطردالزنابررلامامكوارسل.مدبرين؟عدا!بميعيرا!يك

سنقواحدةفيامامكمناطرثعملا.امامكمنوامنعانيينلأوالحيثييو

هيلااكللهعمقليلا.البريةوحوضعليكص!رحربةالارفيكصير،لنلا

سو!بحرمنقضمكو!جمل.*رضوتملكتثمرانالىامامكمن

ايديكمالىادفعفاكي.اكهرالىالبريةومن،فئسطينبعرالى

لا.عهطآلهتهممعولامعهمتقطعلا.امامكمنفتطرثعم*رضسض

.)25،(الي!تصيءيجطولدلئلاارضكفيكسعكنوا

واض!ح.واصم،السلامعليهمودىاللهنبئالىموجهوالكلأم

تخومكحلودواجلالارضوتملك،قمكلالر)تثمرانالىظيلاقليلا

،فمولهميلنسوكثلا'رضكفيمضيسكنواولاكيتالىكذاألامنة

وصالعةمزروعةعنهمالارضتستلمحتىظيلاقليلا،لاجئعن6!ىكلهم

خربة.لافلاستيطن

!تولكم!ا"و،القديما!عهدالىعدوالغرافت*طلامضن

التاري!خمنواحعرسنة0091فبلما،الىامنيصياليهودي؟لكلالب

ذلكالعهدامرإرالىينفذانيمكنلذى3منذاومن.المجيدليموديا

ارضه.فيستوفىيصداذالم!تار*لهشعبيلاالرهيب

بصورت!ويمربمجديدمنارضهيستوطنلألذيللشعبفقص"

العهدالقديم(أ*سفارسؤصفح!منص!ةكلمنتشعكما

بعلم،ويحلميفهـربهاالتي،لطمبيعيةلفتهاحعابذلكلغةولصبح

اسرارعماياعن1!عابسيكشف*مةلهلىهفقص،علمبفبواومنه

بروحالكعابل!وحتتوصيدسورذاكواذ،صوحهواممادقلبه

.261"ا!معب

يرونلا6كهملىالملرستيوارتالمشروفيرستيوارتفللمستر

وملم!ؤيتهم!ممبجريرةنؤخذحتىنحنذتبناماومن،نحهـمون؟لا

ح!تىايقعاممبا)ئ!اريكوواانالىننتظرانبنبغيوهل؟مهمهم

وكمم!ابصارهم'ضولهماليومظهس!اثساوةاثرفشاوةوتنجل!يخقوا

اللببراليوناتحغرونفيهيصوالذياليومذلك؟فتظرنااذامنا

ذكرىيلابتناسكونانايضاهميحر.ءتهموا!ود؟ثمسامصن

الاورجمسونالسادةفليعذرنا.امرهالقضىوباثتثسصبجزينة

لان،؟لمتعايى*المهذبةاثعلالقةثربكلعلىنسرلمنحناذاالمتضرون

لناوليسمح،فحنببقلاشاميتعلق،المرطةهذه،كلالانالامر

ا!سيكيةوموسيقاهحبهحمىليسستردحجالسوهوشوارتالمستر

ببريدهغليعةعربيةيدكعبثلأحعثالالق"البرجماسو!رهوقليوفه

فيهاالندرونمعنلمةالجهالمسسانية*!مكلمةمنهناظاناكلسى

هفى!دعردةا!ط!مايلنرة!متلأدقةغيرعردلألغلت

القديمالعالماممكلاعينكانتبينما"6مهجرريون!،شول

ابدامشدوردةاليهورىآلشعبآعبنكانت،المفىالىوراءشقلبة

وهـفةالتاردخحكاكةفص.*2("منر؟لزخر2ية4ر!ار،الامام

.45ص،افىصعنفس)24،

.33لم27-23،الاصطحالضوبمسغر،القديمالمهد251"

؟6،صهاي-آلىافراهام2،)حلا

.94مي.المربعنفس)27(

93

القديم،العهدو!يى.الزماناخرفيالارضيالؤالوسوحلمأخركهمرة

له:فيقولى،بذلكالمختارشهبهالربيوصىالنبياشهياءسفركل

امراصانعهافذا.بهاتتاملوالاوالقديم!،،لاولياتتذكروالا،ء

فيالقفرطريقاالبريةفي6جعل1تعرفونهالا.ينبتالان.جديدا

الذيالجديدهوفما)28((،0لنفسيجبننهالشعبهذا..انهارا

خال!قادبأاللهيؤلهكذا)،لنفسهأجبلهالذيلشعيهالرب!ده

بألبرث!كلنكفالربانا..وفتانجطالارضبا!س!ونامثرهاالسعوات

يونلتفتحللاممونوراللشعبساواجعلكواح!بيدهفامسك

فيالجاهـءصالسجنبيتمنالماسورينالحبمىمنلتخرجالممي

تسبيحيولالأضراعطيهلاوم!دياسميهذاالربانا.الطلمة

ناقبل.بهامخبراناوالحديثات،ءلتقدالاولياتهوذا.للمنصت!

لتبمرواانظرواالعميايها.ا!سممولأالصمايها..بهااعلمكمقنبت

.اذا)!فانتبالسمكثكوقك.فديتكلألي،اكرائميليا)خفلا..

الن!فيمشيتاذا.تغمركطرالانهاروفىمعكفالاالمياهكلاجتزت

اممراثيل!وساللاأالربانالاني.لحرقكلاواللهيبتلذ4فلا

فاليمعك.تففلا.عوضكوسباكوش،فديتكمصرجعلت.مصك

المفصربومنبنسلكتي3المثررمن.عوعك(شعوبا)ثاسااطي

منببنييلإبابناث!ثهائت.تمنعلاوللجنوباع!للشملاكول.اجم!

19842،،*رقيا!منوببنلاليببد

.واكننطنبماالشيءبعفيالمسبانيةاليهوداحلاملنايفسرهذا

نايحسن،والخرافاتا،حلامحكايةعليهانطوىماعثرنفممي

هيثم!ءاي3)يتساءلوهوجوريونبنسيرةماتبجدإدمننصغي

.)03!(سبعلف!منماخورةمسياليةولفعة)أ41سيلأليةالررية

ذلك6المنتالواهـبنشخص!!المتمثلىالتحسيدمنالرؤيةمرينااذا

فالثا،؟لوقتبعضوالمسبحيةاليهـهودية!يهاشننرممتال!يا)ضور

الىبعودتهصمااليهـوديال!حسمبكلامريكونلضبةرر!ةكصبع

القدلى(1.فاورشمليمكلهاربثرىيم؟فىخلاصكسبقبدايةارضه

و-!م!كص!بونالهالميةللاخرو+*مليم!ستصبيهمركر؟جديدم،حومالتي

امةأمودفئن"؟لابديالمالم!سميسودوو!؟.ا،الربهعلمة1)لؤرة

بمدالص،بكتملم*مممزم!دول!ا،و"!!احغوجهفي!الس!ترفم

اإحربكصبملن،كلئرخرارلوز،جمبوناوضحكماأو)ا*"ذلك

".)32(م"؟هلالةالسمكيالطلإموسهضب!،بلفحسب!انونامحرمة

نابعد-المفتاراورهبمصلحةمنسيكونلائه.طبسامروذلك

نا!لهروحبةعاصمةالقدلىىمنوبجعلا!المعلىسيادتهلبسط

فنوفهاتعلماوالحوبممارلسةمنالمعشعمدهالام!يةاثهوبلمن!

انجووايونلنولقول".اق:"لرأمغانسفيتهاكستردانتحلاللئلا

واستعادةمعهااسءردتالتىاسرازيلرؤره،اكسيانيةالرؤبةهذه

القت!لىاوءس!،هيالخلاثلاالقدلمةاكوراتمة*مجادواحبتس!ا

صوكان؟انهحلتهـعالرازبلا"ىمها"كلىواًصلمتذ.ت،اء"ءالبهود

منلاهـ1فيهمفضاكانآلذىالمكانسبخها-بر؟دالوقتفغس

اضط!هلامنلاهرالعوا.و،الم،لاتراًلمة"امهود+3(.ـ،،الامعظهاد

الم!بةاووهإمة9!جة؟كلوو؟لا!ارلتئ!،-كوامابقدرأ*و"يينالاس

*2االم8س43الام!اح،اًشب،ءسص،رلمالقالعهد281(

والاصمح!سا185وا.لم5س2؟جاح*!،ا"جعنفسر،)92،

.7الم-43

ليث!اثهوالمفروض،ا&هودبهحإهمالليالمنتظرالمسيح1.3(

!اثوعودة،*رضالىبمعجزةير!ملم

دورةامامالقاهاكئمةفيذلكجوريونبناوضحوقد311(

يو!يو23فيالمحتلةبالقدسعقدت،اليهوديةللوكالةالعامةللجمعية

.7،2وعر.7(ص،هير-افي(!راهامانظر.لأا71

.647،لمصي،صالسابقالمرجع،ماي-آفيافراهام)32،

.7،ص،السابقالمربعففي+13



وعوهالهمف!اء"بموجبهاالامممنممرو!يرعمرتصببمالتيبالدم

مد:حعلىعردااكضملتقدالضحاياكلونوعندما."نفوسه!عن

6"ستصبحرمائهامنالمن!وبةاراضيهاشمب،وارنوتبعر،شعباالاله

وخلاصاللعالمنورا،الزماناخرفيالاتيالفرثوس،فياصرائيل

."لشعبهط

نالنايؤك!دبأنخاصااهتماماستيوارتاهته"لمسضرولقد

137.)صالدينمالمدةفيسيثةدرجاتعلىي!صلمننهوتلكيودور

السويسبقناةهرتسلاهتماميرجعاللطيفةالطيبةلروح3وبثفس

،للخيالالمثيرةالعلمبمنجزاتانس!حارهلىابحؤرهاثامالت!والافا!

نوعمناتيصولفيرنلواياتبثهمقرأتيولورانذلكعلىوالدليل

لىارحلةو""،منطاد!اسابيعصهسة"مثل"،لأالهلمبافةالخرا')

فرسعخالفعشرون"و،،(القهـهرالىالارضمن"،و"الارضعركهز

كافتالدرجاتلقدو":ستيوارتالمستريقولو."اًلبحوسطحتحت

فوءفيمعزىذاتالدينإمادةفيتيوثورءلميورحصلالتيالسيئة

تبدومتوقع!نشاب-عصرهفيسيا!ايىهـ!نظرمااًذاسوهي.مستقبله

."ماركممرودارونعاصر9+أ،+أ،1!!مأمتدينفي!الفكرمتحرر

ا،يضهـا-ءسبهلىعلى،اوربماالحرصسبيلعلى-لكنه(37ص)

ية-بالانتوو(قل2لاهرتسلوهو)سيرتهيكضبمنيتهمن2بفير

!نلأها،ب!د،فيهصاانهالا".قوأ"مباكثرةالة؟لىذلكلعدبضجمف

ذاتب"سيرة،فى،اعطانا،دينيةمضامينذادتبقض!يةملتزها!ات

موففسنعنتروا)4،ثلاث4حواريرهاحدمعمصادحاتوأبدصيرة

ماخذاتؤخذانيجبلاالحكاياتتلكلكن..طغولتهفي/الدين

ناوال!يقة.يقولونما3شدفهفيولسلالهكفها3نه،حرفيا

كانكماكثيرونلتلإقهلمالذاتيةهرتسلسيرة!يالمستدق؟لهيومر

مضكافئةنجبربطريقةممز!!االقنىكانولقر.ءيتذوفوهانا!مينبضى

()ص37ء3ا(جوتهالىنسبةأالصتويوترائهالموسويتراثهبيئ

هرتسلموقفحنيقةالىشئنااذايوصلناانيمكنمايصينا،إكي

لأال!ىء!الشخصتصوءسف!!"جاهدولستيوارتأالدتبيهترافهمن

تهمهلاالتمصبعديممتحررليبراليانسانكشسخص!يةخطو!ايرسم

متس،مبمبروتستا.ضيبريطاص!كايكثبرابالخنيقةهذهالديسهشحكاية

هرتسلصلاكاالمجاليحتملمماحيرطويلااسمنث!هلاايسو!،مطب

بينممزقاالاخرهوكانمماعويهمنيهوديشابعن،بلذاكه

حيلاني"بعنوانلهذاتهصهةسصفىيؤءلكأ-"(لمممهكيقوجوتهموسعى

مادةسارة.تكنأمالاا،نبةلالمرارسالديندةهـ6ان"والمأف!كيهودى

ي!نىولاإزمانمكانفىكلرس1المدقيصبكليحسهامروذلك

اثسالهكن.الكرةيك!لبونخارجابكونواانيغمسيرزانهمالاشيئا

نابدفلا،فاسرمانويعقوب،بعقوباسمهبمثمخيصمت!علق!ةهنا

)!حدنا!،ئلافالرمانالعمويضيف.وزن13وبراجلايق!لههـا!كون

ثرسان(شكولابمعر!ت"الدونمعلممعا!اص!ةافلا!ودةتجربتهمن

لكونلالدوسواذا،صوعبلاعجوزبتمريسهيقوم!عبلا!رلىالدبن

لاذلكانغير.(38ص1اأخالخ00((ومحينطا،مببتا،هزدلا"

لا)،.عيهصلاحيةذاتمماومةاي2ممسل،و،لعطورالقا:3!ءبثملهشان

ستيوارتالمستنوجدذلكومع.ا-وثخمىروز1هموالاستشهلد

ع؟د-صر،انعلىيرألامبىألمنرريلابهيضشرانالضرور؟،من

فه-!ةفىانهستيوارتالمستريرالمولكنأ.دينبباشمم!يماي!تلم

لهذباالا؟ربر!صورةاى)هوصورتهعاء،هركسلبرحمتصولماهتمامه

فيلكالهكأمص،"أجمبهاومااضعصكا،،شاهذه4حبلأاذىا"

لثامهـمادكنلما%،،4دلاتلاسضنص9لال!ة!!غ!لى!ش!"

انت-،4سياسيمذهبا؟"مةص،؟ارتفى"ستو!لحدعليااكثعر

اساد:لككلانافرورىاو*لهمنرلك!.لىو!كل!هـما،اساس؟عليهما

الضي،اشلاثالاتموا211قاكفاءطاه!(نيةالاله!!قدداتهلحص!ما

نادقولاائهاوت!صبما!ب،د4لمفثل4ستبوارتا("ضرءهنهاشحد

ن!لهاد؟؟وا.نظ-شلا؟وافاو!اوسياسبارفييا"ازياا*لأكانهرتسل

لاورطةفيواقعانهوجر"لثيهونف!مهستيوارتالمستران

-كللرماجبيرايعلموكأننفسهمعمتسقساكانفالاحسر.هرتسل

هرتسلعنفيكتبستيوارتالمسةراما.اليهيتوصل،.فويعرف

الريناستخرامااوالتعصبعنالبعيدالمتسامحالليبراليالمتحضربروح

عنيصدريهوديامتعصباأ،بطله"يكونفكيف،سياساليةاغراضف!

التيالقديمالعهراهطفالىويسىالدمويةالقديمالعهراحلام

فييرخل-بالمحن+كةسستيوارتالمسترفانولذا؟فيهامواربةلا

المىجاءتالنورمنومضات."عنهااغناهكانماوتخريجاتتبرررات

الجرير.العهدمنجاءلهممااكثرلريني3*صلاحعصرمنهرتسل

ا!لمانيالقومي،لوثرمارتنحولالمبهـرةقصائدهاحىكانتولقد

3،.("!ولالكاثوليكيةالكنيسةضدالثقافيالكفاح!بسماركوسلف

ستيوارتالمستريرىالا؟دأكيثبتهالذيوما.الحالبطبيعة

اوروبافيالدولةعنالدينؤصلالذيالدينيا!صلاحعمرن2

لبزوكلسمسونمهيداوكفضصةثولةالقديمللنظامالنهايةبدايةفكان

نايقولالذبنلليهودضيرفاتحةكانالجديدا!الرأسماالنطام

قيودور،الفتىجرحي!ةفيحولهممنتهاوتقدك!كتالجيتوحيطان"

بعدالوحودمن،فىال،جيتورروماعشرالتاسعالقرنفيجببواخروان

ذلكستيوارتالمستريرىا!،ا()صه"قليلةبسنواتتيود!رمولد

ولبزوغلليههسدأوثرمارت!ناهميةيرى!!اي!ضاوحقيقة؟حنيقة

وراءمنخرجهمواو!قبل!حررحمالذيوا!جتماعيصعاديا!فونالنكلأم

تمثلهالذيالصر،ستيوارتالمستر،ايضايرىولاأالجتواسعوار

اقامتهاالتيوا!جة؟كلهالمدارذلكفبىالكاثيوليكيةالكنيسة

عصبةهـعالفاتيكانبابأتوا!زحولكتاب!،بطونالصصتيون

بهصىما"قجترزالتماالبرطانةا!حفوا.اً!ف!ان5،م!للهـة

عصبةممالفهلبكانبابا!اكوءحولكتاب!ابطولىالصهـ.ونيون

بعملياتتليتطقفيماالث!ليةالعالميةالحربابانالربريةهتب

خداععننكونماابعدونحن.حيالهاالصمتكلؤ!،اليمود

واالف!لبيكانبهااقومؤدائيةبطوثىحولاء8بااماليايةاكفس

واقر.اوفك.فنا.سا،أوبقائنالقفايابالنسبةالف!ليكانغبر

يصعرايضاوهوفينضويجميسلاانبهبصرأيسىوقتمنذالفاذكان

العهرانيقولضمنيباعرذلكسب!يلفي،مجا.رفاايمودتبرئةوثيقة

اخبرالىاولمنكثب-الضعوصفيلككلبكددامما-الحدبد

واكلمئعيهالتذكرةإسبا،علىدمشبوارتالمممقرفالصضا.في!امة

،فم،ومح!مةلحايةهـحضرةلطانجةءببراءة،سادراوردو!نه،فقط

الهـ!وس،ساتهها!لأ،ممر9ذ،صالصهبونيةا،صلحةارتعاطاتت!.4ء

عهد!ا(لخن6،"الهىهة*سطمهذه؟م!نسثخهالىتء1معان!ءرعادأة

ودور،فىللفتىدا)ض!مممعةىع*؟؟!ولأ**،اكعر؟دكأالتثءض!م،لهحا،

الدرووة،بطاكات!(اأ،+كهمهء+هااور"؟!حيةاللفطةابواهاستخدم

ثدكاناالحدوسمنالثوعينكلالان،الحلالمقتضىمطابقاذلكوكان

ا!نوعبذلكيمرالذيالمسيحيفالفتى.ا!ولىقوتهمامنكثيرافقدا

وهو!يثبتهاذيااالاسقفاماميق!ثيابهافضلمرتدياالطقوسمن

فهـيالمناسبةتلكعلىمتقطعةعابرةلخإاتهـ!*انتباههشتيكاد

الفجيعةهزتهابقلوبالمسيححواريووكفوقدباورشد!البببدالماضى

!،ي!حمتملقيما،كانواعشراأاسعاأقرنيهودفانوبالمثل.،

ا!نتبطهذلكبمثل*-المقابلةاأيهوديةالط!ساثند-كروند

فو!منينزلوموسىسبناءدراماعلسىالمشمت!تا؟ص!صه

تعقبلم!!اأتىاأوسطىاأعصهروؤى،الناموءول3أوحاملالحصلا

القىكالئا6ا(ممالاثتالخاصةاليهودبةاطقولروراتلكلدالة

هي-قاعده613لمراعاةاًمهالرمعلنالقفالطقوسيلقاث6"داد؟،ا

؟هـاورطاةكانتهرتسل5!ت!ف!ءانهض..3،ا"لممهالقاؤ!ن)،اعد

إكا،،.،لساضامهامز،لالعصر-،زآي!شالضمةد!دى،عل!ة؟؟صصرا--ت

ل!امالذ؟،الحولى،علي!هءمالاتكدافىأكساتترثمثا،!،الا!ت!سام

هرت-،لاآرلدلىكاشهاليبتو!ي.ا!تافىء/اث!جمدح!ءـسى،ك!ت



متعلقةمحمليةفيثروته6*ب،هرتسليعقوباستثمرمقد.ممعماظهم

93-.4()ص.."المصمساحةربعمنكثرتصيكانتالتيبالاخشاب

التدينبحكايةستيوارتالمستراهننمامفيمندويلاافناوالحقيقة

تدفعنه،انيجباتهمةمتديناالمرءكونوكأن،الاهيتمامهداكلهذه

بطله""حالةفيصاانيرىسبوارتالمسترأكاناذاالاالالهم

لآقان(وهكذا)،(.انسانايتديئمودمناخطرمغزىبالذات

للكايضايطإوهلمكإنهم،الدينوبينبينهممايقطعوالمهرتسل

لموفسعاذلكالدينوبوضهم.يتطلبهاكانالتيحياتهمكلامانة

بعدمااحبارمقاصديهزمونكانوامعقدةحفريةحيلاةنسقمنالمحرود

الابسإارابرز1فقد.الموسويةالشريعةبتقنينقامواالذينانإفى

اهـتحيإلمنتبمالتيموسىثرإيصإهمنآلمحرجإةالعنإإمرتلكعمدا

ناعلىعملاالصدارةمكانواعطوهاالامميينتقليدلليهودبالسإبة

علىالملقاةوالمهمةطبيعيالفوقىايىهودبمصيروشعبهمانفسهإيذكروا

.(؟اص.)(،صاتقهم

أالصيفيراالفيارلس

للمؤثراتالدكهفةمتابعتهمعرضفي،ستيوارتثزمونديخبرنا

الشاعرانا،ومواقفههرتمىلتفكيرصيماغةفيفعلهاباشرتالتي

الثالثةالمكانةاحتل،هاين!،هينريشالمسيحيةاعتنقالذيال!هودي

قويا،هايىإتاليركانولقهـد":ويقول،وبسماركلسبسدبعد

يهوديينلابوينهماينيولدفقد.تيوثوروبنبينهالتشابهلاوجهنكلا

مولدسبوإومثإالما)..(،دسلدورففي،لمتوسطة2الطبقةمن

شقت"(..الصن!اعيةالثورةاعقابفيالجيتو!صانانهيارتيوثور

التيكانتالثويخةقلب!،طرإيقهاهاينيصبامىإ،نابوليونجيوش

،والقائدالفرنسيةالثورةزلزلت(ذلكخلالعنو)،المافياعنهاتتالف

القدمفياضاربةاالاسس،مبعوثهاكانالذي،نابوليون)الشاب

علىمغروضةكانتالتبمالقيودبينهاومن،الالمانيةالحإساةلطريقة

مصرس!4بدخولهخإاح!مةبدايةهرإتسلحياةبداتومئلما.ارإهود

فيبدخولهخإطيةبدايةحبباتهبهافيبدأ6الهنرإةلدرإاسةتعده

الخطأ1ذلك،ومنافسستانلبثتمااعمامهاحدمعتجاريةثركة

جوتينجن،بجامعةثمبونبجامعةفالتحق،اخرخطأالىانس!اوإ

الريافياتيدرسكانالذيهرتسلمثل-6لهرغم،القانونلدراسة

فىوجه."القاؤونبدرإاس"وليسوالادابالتاريخبدرإالسةشغوفاكانس

الطبق!ةمن،يهوديينالائإينكون،فبىترىكما،ماثلهإالتشابه

حياشثعنه!اكلزبدأ،المانعيافىعالاث!اقدوكونهما،المتوسطة

،الادبوهوحقيقةبهيهتمانكاناهـ1مغايرةاطتماماتلأ!بالانخراط

هرتسل-،ودورمولدكبلهاينىإماتورإ)زملألهفيكل،وكونهمإ4

ئجمتالتي!اتالتفادتإ؟ورب!ةانقلاباتعاصرا(ثلائلتوات

ناذ،مكبعدست!رارتويخبونا.اليهوداوضاعتحسنالس!عثها

تيودوركانطالم!اخطوةعلىجوتيجئجامعة!ىاوهوادإهاين!

او،،"س!بحيةفاغننق،،(بامعكفعهااف!*اأعملقد"هرتسل

والابنلأالابباسمالعماداستسلماوخضع"ستيوارتيقولىكما

لا.عملهذلكالىدوا!عهكانتولقدء)؟ويضعف6أ،القدإرإوالروح

لاغلبيلأادء،"لحإاةاو!ميإقة،للعإةاً،،باللباسم،،)عبامصتوكإإن،فقد

خضوهـ4يعملنانإ!اهـصحيإةلدخوا")قيلو؟دفانهولذا،الالملألبة

ا*عاالتق!ممناكثإلهوللبم،ا&ء"ءيدوولوءصةالميثمانهرأىأاظاهرا

ورغ!م.فبهدعبشكانالذىللهـمجهيممكبفهمراحلمئاخوىم!وحلة

لاحظها5شصنقادانوالحقمقةالإجملاءددة.لاصولهيتنكرلمفانهذلك

اطسإهـى-لمةاللتإء*!راتاستحداماتهالعنرحكلووثإئبم-حازلاتداءها

هءث!ا-صفد!ةما،لهاافبسم!قالصماء.اث"ءالشخدامات"ستو

،3اداا"لا)مدا/احمحصلا؟،اللى!ل!معوا9الماحصؤ!ءا،-را!ض"لذلكدضهاله

طملة!؟ر:ء:بهانهواقد"..المه!دء،اًأحنسر!نرع!،-"ءكا/فهشث*؟رك

أب،ا-هـد؟،ااصله،-ببلا،المانياى9اطنالسمونمكروهاحماته
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،(للثوريةمرادفةآنئذاعتبرتالتي)الليبراليةافتطءاتهبسبب

فيفرنسا،بانقلابلاالموإسطةالطبقسةقامتعنعمإافانه(وهكذا)

،وقدإمإرنساالىهاينيهاجر،ملكاميلببلويإرإ،وجات0183سنة

تل!كعلىوحصل،الغرنسيةالهـحكومةامناعالةعلىللحصولطلبا

البوليسلدىمبلغا،الامرواقعفي،منهجعلتبشرو،طالاعانة

فالزمهالفقريالعمودفيمرضاقعدهحياتهاواخ!روفي..الفرنسي

فيهايعلنقصيثهكتبموتهوقبل.مات،حننىسنينثهسال!راش

الموتىصلاةموتهبعداحدع!لإ"يقر!فلن،عنبوذااسيموتمونهحزنه

الديلأنةكلانتولمأ.المسيحىإالموتىإقداسيقيماو،الكاديش)الي!ودية

مثلما،العالمهذاصإي،هن!اعقابهاتلقىالخطيبةانتؤكداليهـودية

بالنسيةالصعبمنكان7فهبدإملا،الموتبمدالاخرالعالملخيتلقاه

الغراشهاينيالزمالذيالمرضف!ذلكيرىالاهرتسلتيودورللشاب

ابتغاء..المسيحيةاعتناكهعلىلهعقاباموتهق!بلسنواتثمافي

.إ4؟-43ص).،(لنيوي!ةلمكالسب

هلىهاينيبالثرهالذيرا!تأىستيوارت!ي!ثرلا،2لاثاضةورغم

الله؟الفكو،في!بقي،الشعرفيا!ليراكانهل،هرتسل

الشاعرورطةقيوجدهرتسلالفتىانه!نالكماكل.اعلم

ناتستحقىانتحال!ته!طالمأني"،لفظظ)انحيثمن،لورفنهصدى)ء

؟لىيفطن"هرتسلتيودوربدا(فق!د42ص)،،كوسينبينتوضع

محنفلم.المجتمعو!ووضسه6ومزاجه،مواطبهيخص!بماالواقع

وقد،،مهئلساليصبعاالعلومثراسةفيالالشمر(ارامكانيةلديه

مححاتهما.الىالتوصلالمستحيلمى3،!دفيوبسماركلوثراناثرك

نافىإياملىانبوسعهيبيتلزالمسبحهـعةفيالدخولقبلانوح!تى

السياسيةاوالديئيةالحياةمبرفىف!بدورامحيامافرصإةلهتتاح

فييريطانيا.الوضمععكسالملألياىإالوضعكانولقد.الالمانيةلاوروبا

وعما،للوزراءرئيسا!مااصبحقكهزرائيامهبنيامينكارز)الش،،

اصرإاطإرةللعإئد.فيكيورباملكمهايعلنلىسه،18ثلاهـص!،؟ىقلإبل

كإإنالذ!،دزراثيلىإذلكفيعبما)واحدايطانإ"ب!يهلإد؟فانذلكومم

مكاكةاعلىاىايصلىانبعرلهاتيبمقديكنلم،الروالاتيؤلف

دزرائبلياك!رممانوشما.ئ!سي،الم،طمالهـ،الرالفق،ا،ثبفى

البهوركافى،هرتصر!ز،لاامراالالمانيةارر،،سم!ةعال!فه،اخ!

.إ"2!ه".ا(*ولفيةال!؟ن!؟الم!ات!أاءهء1ا،1نكصه*بد2واكد

فيالسياسة..المراتباًعلى.نظنفيمإإ،واضحواًلكلام

بانسإمالي!ادديجولالجئرالوصفولقد.الاتإلصادفص!.الادبفبمع

اندريمسيجغريد:عنهموثال،)33"،(ومتسلط،بنفسهممتليء"شعب

يخصقببهـمماص"رخوبشكل،متشائمشخصايرضاواليهودي"

*نفصامذلكوبفض،فيهاالهليشاىاقدرإهساثهالتيالمجت!معات

الصفاءينفسآلمصيرذلكعلىالاحكاميصصرانبوسعهيبيت،الفكركط

المجالى.وتحضإنيفىإهذابالامرلهعلاقةلامنبهتصفادكب،االبارد

لامببرازمولا،التيبيكودش(51930!لباريهالمشهورةافقرةاتلك

لاييمكناعظممشتركاإسما)ءهوديةالعقولبينيوجد؟"فسيإإيقول

انهم،وهواالاسرائإيليمينمنيعرإفهملخيمئسإلةللاحظهانشخعرا

الئقودرزمالصمارفةبصإايتنا،لالتىيقةالطإبنفسر،الافكاريتئا،لهن

هيكما،تبلولا،بخصهمفيما،فا،فكار.والسندات*س!بماو

72يومالصحفيمؤذمرهالي،ديجولشارلالجنوال)33(

نامن(اسرأائيلانشاءائرأالبضتوجسولقد":6791نوفمهـمر

طيلةوكللوا،مثتتينذلكالوهتحتىظلإاثدواكاالذين،الي!شد

ممتدئبالفسهم،هعبقو!مختاراشعبااي،دائوسااكاز!كماا؟قتا

ظلواالت!الامال!بحولون،توحد،911-،ونإقليون،كدم.'رمتسأإ*

فيالقاده4ارر:"":كرناعشرتس!ةصورلزما"كا!ل4!؟ؤالتممطقيه

8"للضومشتعلضمهجالى6،(ا!لر،ا



عنبهايعبرون،كصيغالناسلسالربالنسبةيحصهافيماا!عالى

يفرزونهاذقودكقطع،بللكيانهمالحميمةالتحركاتوادقفوافىعم

ينننقمدالتنليهيودي(6انلاحطناولقد.باردرخامم!لوحعلى

،بلمثلاامهينتقدكانلوكمادلكيفعللانجبهيعيشالفيالمجتمم

منوبالرغم.والتورعالرحمةالىالافتقارمنملحوظبقدرذلكيفهل

اليهودييكاد،،بالعكسبالاعتقادتعريقدالنىاماهركل

الذيللمجتمعبالنسبة)ئوريا،بلتقليديااومحافظاابدايكون

ضط،الي!وديفتراثهمحافظافيهافىييكوناالمجالاما(فيهيعيش

الرخاملوحفوقهتعاملايعودولابحرارةمحافساجمونذاكواذ

.341(1،ارننجاريةالسو!فيالثارد

صدىلهاوجدالتيهرتسلليودور"ورطة"عنحديثهورغم

يرخصهما،فيما،المانيلف!ةوفعوضرورة،هاينيورظةفبم

والتحق،مدفىستهفيرعندما،هرتسلانيقول،قيسينبين

للقيممعقلاتعتبركانتالبروتستازتيةبالكنيسةملحقةبمعرسة

ويضيف،يهوداكانواالمدرسةبتلكالطلبةمعظمانوجد،ا!رمانية

اليهودكانفقد،تذسيرهايسهلالعاليةالنسبةتلكومثل":!*

صغيرةكانتاننيالمجريةالمتوسطةالطبقةمنالكبرىامنلةيضكلون

هرتسل،لى،منهمكثرةوكانت،وبسرعة،صاعدةلكنهااوث!نئذ

يرت!بغيكانولطه(5؟ص)(،الألمانيةباكيقافةالالتصاقاث!ديدة

النغافةقوله"الى((الجديدةالبورجواذية00)1بضبفانلستوارت

وامبتورةاصسورةاقيكدائمافهو،الصورةلتتضح"الالمانية

فليىلملأ،يلويهااحياناوإ.سهوعنربى!.لمتدريلا،منيقوصة

ال!عمامية.لمعاداةومعاديا،ربما،متحرراليب!و.ايضالمندوي3

التيالطبقةاطارفيوالبروتستلالتايهودابيناث!فيفسرفهو

علىطرآالليوالتغير*خصاديةبالمصلحمةلالادارتها!نمعتسعت

اليهودامىكانولقد!امائوليكيةبت!سببل،الاوربيةأجضمعلاتلأ

الىمنهمللبروتستفتاقربانهميحسونيجعلمما*سبابمن

حتى،اكية،كاليهود،كافواالمجريونفالبروتستازت.اكاو؟د!

والادم(.2لمسيحية)الحعمةالعقبيتاطارداخلاكيةكالواوين

،بوجمعام،كانوااوربافيعشرال!ماسعالقرنبروتستانتانذ!من

".كذلكاماثوليكيةالكنيسةدؤساءيكنلمبينما،ليبرأليين

رؤساء"،بلاملالوثيعكيقللمانهلقاريء2ويلاحص(ه،صأ

نايقولقليلةبا-!ذلكبعدافهيفلكلوا".املايوليكيةاحمبثسه

همالا-ال!ميونض!حاياهاكاناوليغاركيةوتستنهاخكمهاكثتاص

كانستالذين(والبروتستلالتاليهودأالدبنيةيلاهلي!لا6ءال!ر

كانتمهن!نايقولولا(46مى01كثيراتحسنتقيدصالهم6

واستف*مطلقا!ما،المستغلةالحثمةالثريةالقلة-طك"ندون

ربما.المثهمب"نالاعثمالسواداي،الةتراء1صء!اهماكانمطلقا

افيؤهمكانيناللىالمس!نالمضطهدينالي!ودوالممولينالننجارممبارمن

لمالذينا)بؤسلاهبرثسلكال،يهوداكو!هيملآور،منيععون

محنه،.يقوللا؟فقطالمجر!الاتربعمنمم!شراءالىيلايتوصلوا

يقولفهو،ئمادالنفسه-بال!يقة-يحتاط،ستيوارتاالمستر

الامر،مهكلم،فى؟ستشهادابل،هو!رندهمنلاا،مبا!ثرة؟لكبمد

ابيهوداانلم،بالولكأبالهمبيتهماواهرميكونلا،حتىاضكاثبمن

1867.سنة،منذلانونية"عاهات،،للأ2منيصالونعادرا!ديركرنوالم

اتىلغيرة2منكمببربقلرناجمةواجهت!مالتيالمعارضمة!لانتوثد

اح-هـكب،كمطاههيتويمكا"لتو)ـقد.هـالاقننصادللأ!يو-8ا،رتها

اةممحثمن،عددهممعا!قسامونخاورمةءبملعدفيماالمر؟كبيي؟

س!.اًءو*ثانههولاتوا،كحاررىا2النشاط،فياكسبم-،نماوااصعنك

مال-لمأف!لتحكملأا،)!،؟(?"ء؟ملة4العللمدمس!تخرهىعاك!ر

،اأ"لملأ،صحار!؟ملااحم!هآنش!منك!؟؟لحرفى-رلل،!!ااصلاد

6ل!*7،"لأ8"!مكا!اـح!1،389عه-")4+"19"13'!"لا

ل*هث!لآ*8دكلثا!ول"حلكا!5'هلا*4*'".ا؟5ئماكار

الفلاحين،وفقر،وسفعمالمجريينالاراضيملاكلت!بذيروفتجة

(!لا،).ايديمالىنمويرجياتنتقلالاخرىهيابمصتربةبدت

حكمتالتيالاوليغاركيةتلكمنهمتتألفكانتمنالاننعرففلعلنا

يفبرنهافيما،ذلكومع.شعبهاواستنلتمطلقاحكماالمجر

القررمالتاسعثرنهايةقربوصلاليهودعددانورغمستموارتالمستر

لشعمبيةاللكراهيةمحذايكونوالمهمفا،بستبوولسكانخمسالى

يتجاوذلا!يهاعددهمكاناتيفسنافياليهودعلىاءنصبتالتي

الساضةالمسيببةالاظبيةكانت.ولقدالسكانمنعثرةالىواحد

."المدنيةالخقوقهابسبورجآلظلفيالمجرعليهاانكرتالتيمي

اس!تجاب،ستيوارتالمسنتريخبرنافيما،كلهذلكو!غم

الىواسرتههووتطلعبالرفضاثعريةوالثقافةللمجرهرتسلتيولور

لكن.اعظمك!يتفيهاوالاستنلكلالثراءفرصانيبموالتي،فيينا

)الذيفييناالىبودابستمنالرحيللذلكيعط!يناستيوارتالمستر

سامياتفسيرا(بالنننفودبولينا!عرةابنةماتتعنععامناسبتهجاءت

مااذامفهومايصبحفييناالىالرحيلفراران"فيقول،كالعادة

المكفةاولله!مارةرمزابأتتقدكالتالتينغسهافبناعلىركرنا

وبعد!""الدينيةللضيدهبديلابدورهابائتفدكانتاتى(4ولم!*ا)

الىبالنسىجةواما"يقولالترانس!دزتاليةالتحر.لاتمنكاملةصفحة

لمرطةالوداعيمثلبودابستمنالرحيلكانفقد،هرتسل-يخودور

هن!نكانولقد،والرغبةاطموحابمثلفييناالىوالصعود،الصبا

منجزئيااستمدهحسابخلمنتيو!ورطبيعةفيلتواترانالقطثان

الوجودحول(دارتاقيشكوكهمنوجزليا،نفسهالىا!ئيرلنكتابه

دائماعحاطةوهي،الب،ةانبخبيناضسيكثفولعله،الانساني

ست!ل6الفناءواالموت:لهماطللااللذينالابد*بئاللغزينبهذين

،51ص)".فايةلهشيئا

رجل"مولدستيوارتالمسترلنايحللالعنن41نهعوتفس

بأعرارلظفيؤكد6تيودورالشاب،ال!خيرفاضسهنفسفي"المقوة

ذلك،يقوللاوهو.الجنسيبالشذوذمصابايكنلمبيودورانبالغ

فيهببل،نستخممهااتيالفجةالعباراتهذهبمبل،لحا،لابطبيعت

لنافيقور،الرنلأيةوالاسماءبألعلمقوقرةثربمنفولها!ادمااىا

اي)إالديانةفيوثيه(هرتسل)مماعر"آنرمثىلهيطر!انلون

النف!ىالافساليةعننظرياتهاقاموقد،فرويدس!يجموند(مثلهاليهودي

فل،تيودوربخلفيةجداشبيهةخلفياتمنللمرضىدراستهعلى

فيالجنس!يةالطاق!ة)اللبيرواتجاهعادةيصح!بهاالمراصقةقنرةان

للرجلالرجلعشقاي)الجنسافراهـتفسن!و(الغرويديالمدطلح

مرحلةوجودالىتتسيرآثارايةتوجدلاانهاًلا.(للرهـاةواًلمراة

شنيوارتمشنر!ن(47صي)".تيولورالماطفيالنهوفيكهذه

تلاكيرااقل&ستسققعالبفس!معته.كعادتهصتا!انيلبثما

فانهولذا.المقسمةالسيرفىالضضعدمعلىحرص4منيبموفيما

هامثىعصةويضع!"(*قلعلى،مراهقوهو.."فكلايضيف

ذيلفىصغيرمنزودامشالىتشيرالنحفطهذابجانبصغيرة

وحدوقد":"!ليشانلا.7لالكني"يقولوكانه،ضولالصفحة

سش؟يلاولالنفسيا!لهوومن)اخرنفسيمحللاولرقلك

وعنوانالعالماصمويذكر،("هوقسلحياةفيبمدفيما،؟ستيوارت

بروايةمستشهيدا،ستيوارتالمسترفانحالايةوعلى(35).كتابه

:47مربذللهامش)03
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فمل!ص!مز

!عميافوليدة

خطاهكانت،يتقدم

الغريبهالرمالفيشلمما

حولهاشرعةتضثر،كفيهالريحتملأ

يعين،لاوالمدىظلمةانها

مركبةالليلسوىلشى،بالليلالمتلفعاايهافيا

تمتئدفلا،حقلالهواجسغيرليس

الخطىوبينالضفاففبين،المسيرولتغذ

الخطىبين،الصبابةماءكلممطرزمن!

اعلانه(الليليكر.الذينقولهل)لغة

خضرةارتدى،الغصونوسطتارجحامراان

،الراًسفيتنلالرثم،الارضتعرتاندون

تحدثني:وكنت،قتدطبولاصار

المنتهى(الىصوتيالنهريأخذلوآه)

مرتجفا،،..حديثكاتبينفلم،بعي!داوكنت

النخيلكسعفعرفتاتذينكلكان

راجفهليلةانها

النخيلكسعفكل،العشبمرثيةتلك

،الطبولقرعبينثابت

بالليل،المتلفعايهافيا،خطاكبداتوانت

مركبةالليلسوىليس

تتئد.ولاالمسيرفلتغذ

*،*
الرمالاتمععي؟بالرمازاهتديهلبخالماءأيبتعد

البحر،الى

القديم،بالكلاماهتديام؟السواقيمثل

حكمةولب

الغناءبدءاعلن،الامرارتمجفكلما

خطوييكبر،الارضتكبركلما

الرح!،فايتها،الزمانشتاتوالم

اجتمعيالطلمةايتها

لمش!عاالاكفبينان

تعرفينوالذي

فاستقري،ساهرةوالضفاف،ساهر

يضيع،قولكلوما،ضجةبلاخطوكلفما

الانتهربالتيوالمياه،صدىالرمالفهذي

ترجعية

نبعهاراحتبموفي،الطيورحقلأف!قسيان

.الابدي

،**

المياهرأنهالمسباحفي

مافيهزرقة،مثلهاممتلئاكان

والطيوروالندى

اشرعةالانيقةالثيابتنشران

نبياوال!ولراتكهل:-

الغصوقمثليتلونبينناماان

جديدلوقانتوها

جئت؟اينفمن

اهتديت؟وكيف

لى:قال

.واحدءصورةاننا

13*ولللا!اك!3اوعنوإنها(+!كا!"أ؟لاولالموزيلروبرت!

ان"آسفالناصول،جونريففراف!تزظلفىالنمساحولتمورالتي

الوسطى،اوربافي،المؤلمةالطريقةبنفس،افيدهرتالعلاظتنلك

(47ص)!"فرنسااوبريطانيافيازثعرتمابقدر

ابنابوصفههرتسلتيوثورالشابتصويرالىيذهبه!ناومن

لكن.اللهيعرهـخس!يةمتدينشعبمناخلاقياقزقة!لسرةمط!ها

!كان،الدفينةللشهواتالعارما!ندفالىعر!،كمراهق"الفتى

تيوثوروجد،ستيوراتاًلمسشيرويهممايبمووفيما،".صراع

لهينيفي!المرءان":روم!لسياالمرث!تاليهفيالصراعحلهرتسل

متلناالعيشاجلمنكادح!الىجمي!عذارىمناالفتي!يحولان

ويقطفن،المروجفوقليصونيتركنانهرينبغيفالذي.الرجالفحن

منل!لماتوا(8،ص)!،،شعودمنكلليضعنهاوالورودا!!اهر

كهانتماواول)ا:فيموليعتيوارتالمستراما،هرتسلمذكرات

شيئاالتاد"1ذلكم!ثلب!،!ي!صلةاختلوحميعة3الشدرفيقة

8،

عفىالعلمموضوعيوصعفبينما.ضرايكونانيمكنانهالا.مفهوما

الطريق.اوحالفىبالمنحبال!يقيةالمراةتزاحمنا،تمثالقاعد"

قبيلتينالى(التاليهمنالفربهنامثلفي،يقسمنكجنسفالنساء

فيوالمومسات،الوض!يرالجانبفيوالاخواتالامهات:متنا!شين

ومشجعللزواجس!لأاعد!ادالتقسيمذلكومثل.الوضيعالجانب

فيبهاالقياميصعبالمغامراتتلكعن.المقنلسةالمغامراتعلى!ي

الاامد"ي!لافانهوهكذا.فيهاموو!الحالمالفتىيكونمدينة

يوإجهلويداولويدا...الغاو!ةالكليلةوالليال!الخانقةاثهيلولة

بماح!يكبحان/2و،للثنمىاتيستسلمان:الصعببلاهتيعارالفتى

.هوأنثونالىتعول،مثلا،بيرون.يستسلموالبعض.بصرامة

جهاحهايكبحفالشهواى.قطرفااخرهنالهـكليقامن.عر-!ذلك

،8؟ص)".القوةرصرولدوبذأ.ضف!بعزام


