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  االهداء
  .  االنسانةمهج اهللا الملهب الشوق في   روحی الةتجيب المسة ايران العظيمیال
  . عفيٌف نظيٌف طاهر يكفيهم رغيٌف،  المستضعفين من مجتمعات األرضیال و
،  ة من المثل النقيوالغرُف، والرشُد، النبُل  االةال يطّهر لهم النعم، ة المتخمين فوق الميادين الفسيحیال و

  . دّلهم اليها مؤمُن خميني

٣ 



    ةمالمقد
  

 له منذ عهد  بمثيٍليُّمشرقنا االوسط قطب عظيم لم ينبض: م روح اهللا الخمينيماانه تصوير لال؟ وهذا الكتاب

  ! طويل

 ، حيزًا في قدريلَّدون ان تحت من، أو غير مشدود،  في اطاٍر محدود- من الوقتة لمد-ولكن معرفتي به بقيت

 ن جوِّجمُع مهكذا رحُت َأ و، يمأل ردهات نفسيّيالعظيم عل د آانلق ... شفرتي قلميّيُأرآُِّز علی االمام عل انا و

 ةروع و الرسولة آتبت مأخوذًا بعبقري– مثًال -عن النبي العظيم: صفحات آتبي  بهتأهل البيت عطرًا طيَّب

 عن الحسنو ...والحب المطهر، العفاف و،مبهورًا بوهج الجمال،  الزهراء آتبتةعن فاطم و...االسالم

 ة االمةاالخوين العظيمين في سبيل صيان  جلَّلتني بها تضحياتة جليلٍةانا َأغرق في رهب و، آتبتالحسينو

 ةعز وعن النبل و،ةفداًء عن االم،  مباشرًا والحسين يبذل دمه بذًال حّيًا ال سيما و! العدوانةاالنسان من وطأو

   !!عام النفس بشكٍل

، َأني واقُف في محراٍب جديٍد درُكأنا ُأ و،دُتمعه سج و،خشَّعُتت،  االمام زين العابدينیلما وصلت ال، ولكني

 العلم الكبير الذي تأخذ منه إنه جوَُّ: منير و،يٍّسن و،فسيٍح  آخری جوٍّ الة ينقل االمام- ايضا- جديٍدامام فاصٍل

غير الذي يتمكَّن  العلم الصیل ع- في آٍن واحد-زالمرآَّ و،االلوان و المواهبةالمنوع  مدارج اختصاصاتهاةاالم

   اما ...ةالمحدود وةمن أجل بناء الذات الصغير، ةاستيعابه الفرد بطاقاته المحدود من

من متناوالته آل و ،فال يحققهما اال العلم المرآَّز في الجامعات، الصغير المحدود و،الكبير الوسيع: العلمان 

 ،الزراعات و،بالهندسات: المفاهيم فتعتزُّ ...آيمياءو، فيزياء و،حساب و،ٍةوفلسف، وفقٍه، من فكٍر: المواد

، تتوضح الحريات و،  والعيُّ،  ينتفي الجهٌل- جيلیجيٍل ال  من–هكذا و، ةآل مداخالت الحيا و،الصناعاتو

  . السياساتو

، نجي الرسول، االمام الباقر يتخصص لها مع وةيفتح الجامع: ابتدأ الفاصل الجديد مع االمام زين العابدين و

 بمزيٍد ةاعدًا االم و،يوسع معالجاتها و ةم السلسلمفيت الصادقلياتي ابنه االمام ، ة بكل المواد العلميةز الجامعمجه

  !  الخفقانةمبرور و العددة غزيرة الكاظم الذي تفرعت منه موسويیاالمام موس مع ابنه، االسترسالمن الجهد و

المام زين العابدين بكتاٍب ا ُتصفخصََّ، أقدره وبهرحت أَُعجُب  وصحيح َأني اهتممت بهذا الفاصل الجديد

« : َأسميته، صت االمام الباقر بكتاب آخرآذلك خصَّو ،»االمام زين العابدين عنقود مرصَّع« :  أسميتهيٍّتقييم

 االمام الصادق ضمير« :  لالمام الصادق بعنوانة جديدًةعدُّ دراسها اني اآلن ُأو ،» الرسول يُّاالمام الباقر نج

  .»المعادالت

فرحت ،  اهتماميیالكاظم استرع یَأنَّ اسم االمام موس: هو المختص بهذا الكتاب و- ايضا-ولكنَّ الصحيح

 هنا - بَأصالبهم الذين خفقت بهم ةاَمْت االمَتن، عددهم العشرين  بابنائه الذين بلغةَأبحُث عن موسويته المتوسع

  !  االمام الخمينيةيراني تنبض موسويفي مشرقنا اال، ها هيو – ة انباض االم–هناك و
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 ی االصغاء الةيَّ ولوَّن ذهني بجدِّ ،سََّع حدودي بكشٍف جديد و، االمام الكاظمةان البحث عن موسوي: صدقًا اقول

   !!!ارتباطها باالمام العلّي و بإمتدادهاة المتماديةالكاظيم ة الموسويةآل ما أسمع عن اماٍم طالٍع من الدوح

 ةبذات النهج المخطط للقياد هو يرسمها و،ها يمأل ايران آلَّ- االن بوضوح اراه اصبحت–الخميني انه االمام 

    ال تقبل التمويَهًةسياس و،ًةنظاف و،وحدبًا،  صدقًا: ةمامياِإل

   .  سبيلها االنساني السويی الةال االلتواَء عن آل ما يرفع االمو

 ٍةعرٍش َآبََّل ايران بسلطوي  آلَّها منةحرَّر االم، ربلوُغ مظفََّ - اآلالمةفداح و، بعد طول الصراع–آان له  و

 هذا العرش دوُل ةلم تكن لتأنف من مساند و،العجاف عشرين قرنًا من السنين وةاوَز عمُرها خمس َتَجٍةغاشم

 –لَّها مما جعلها آ !!! االميرآانةدول و، الروسةدول و، االنكليزةآدول، االستعمار ة في بهرجٌة راسخةعالمي

  . تنسحب مع العرش المفكوك عن ارض ايران و تترُك ايران– بالتمام

 ةمما جعل االم، الحسين  آجده فكان صلبًا،  الحقة بها االمام من َتَلقُّطه بَأوردیتجلَّ، ةايضًا هي العظم و

آاَن َلُه  و- بلوغ المنالیه صمودًا الاندغمت بو ،فاعتنقته، ًاّي وتؤمُن به قائدًا رياد،  ُقُه وهي ُتصدِّ، يه تلبِّةااليراني

  !  بلوُغ المنال-َلها و–

 یيفسره بقدر ما يؤت و،االمام  يقول في  جمع آتاٍبیال  ً ة مشدودًة التي حرَّآت في نفسي رغبةتلك هي القص

  ةقيمآنت اراه متمتعًا ب،  اهل البيتةمن َأئم  آل اماٍمی ذاتها في انشدادي الةآما آانت لي الرغب، البيان

   !!!جدواها وانتعاشًا بفحواها،  َعَدُم تذآير المجتمع بها–الحين و  بين الحين- من الحيف و،یمثل  ةاجتماعي

راراٍت تنير المحتاج الی ِش في شرقنا و،في عصرنا الحاضر،  المثالة نادرًةقد اآتشفناه طاق و،االمام الخمينيو

فتتأثَُّر ، ة ألممنا المشرقي لجوٌجٌة هو َحاَج-انفعالو ،صدق و،ٍةبحرار :فان آتابًا يقول فيه ...ٍ في حناياه ةآلَّ عتم

   ... اآلنة في وحدةالعفيفو،  ةالعاقلو، ةابربالجو، ةالصادقو، ةالشجاعو، ةالمخلص تمشي في استلهام خطاه و،به

 باصغائها الكامل ةايراُن العظيم یحت. ..َأشبعته باالستشارات و،بعد َأن لملمُتُه بالدرس،  العملیواقدمت عل

طبعت  و،قبَّلُت عارضيه و، علّي خامينئي-االمام األلمعّي قائدها و راعيهاةقمت بزيار و،قصدتها، ها العظيميِّلول

 ًة وافي– ة المهم- تأتيیحت، متمنيًا عليه تسديد عزمي، ةاستشرته في اتمام المهمو ، جبينه الرحرحی علًةلثم

   !!!ةملمَّو

   : بصدِق مهذَّ وی فصحةهو يقول بعربي و،ةولكنَّها وادع، ٍةاسعَحَدَجني بعيٍن وَو

 -  -أنا اعرفك يا صديقي منذ زمٍن أول

 ...»ترفي غمد و«الزهراء ةال سيما آتابك عن فاطم،  المعصومينةلم يغب عن ذهني آل ما آتبت في االئم

  ....ستعصي عليه فهمهاي التي آان ةالكلمات العربي شارحًا له آل،  ة الفارسيیبحيث أنجدت من قام بترجمته ال

: انا اقول وركکفاسمح لي ان اش –ز آتاب واٍف عن امامنا الخميني اما ان تطلب الي تسديد عزمك في انجا  

 محراب یلن يفوته صدق العزم في الدخول ال، »متراسو مام علي نبراساال« المقال في آتابه یان من وفَّ

   !!! االسالمة رسالةورآيز، ةسيد االئم، االمام علّيبجالل  ال تتوسع مجاالته اال، آخر
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السيد محد علي ، صديقي لم يحجبه عني، شفع به تشجيع آخر، انه التشجيع الكبير: شكرت االمام القولو

 اال بقدر ما ةالتمام آتاٍب ال تكون له قيم، ةللمعلومات الوافي جمعًا،  ايرانیاالبطحي الذي سهَّل لي االنتقال ال

 –  ابن االمام الخميني–المام احمد  ایآان يشوقني اهداؤه ال و،انجزت الكتابو ! االمامةبابزار عظميتوفق 

 – الخامينئي –القائد االول   عبر- ايرانی الًیبقي الكتاب مهد و، ولكن الدهر فجعنا به–ليفرح قلبه بذآر ابيه 

  .. . القاریء العظيمیال و، امم المشرق االوسطيیالو

حرََّرها من و، عزََّزها باالنسانو ،جمع ايران،  االحتذاء بقيادي عبقريةحقيق و، القصدةبحقيق عساه يفي 

 ة الحكيمةالعقل في السياس و،العفاف و،ليكون الصدق ...ُبها الزمام ُيَطيِّةجَعَلها انفتاحًا علي آل ام و،الهوان

   ...ة المشدودةالمنع وةالمنشود ة العزی يقود امته بها السياسيٍّ مواهب يحرُزها آلُّ، ةالراشدو

  مدخل * * *
   ...بسم اهللا
آل عمٍل نرجو له صدق  یس في مساقها الف من نبرات النٍة آلَّ نبر– دائمًا -نبسمل بها، ی االولةانها النبس

ما  و، ترخيمًا وما آان َأعمَقها صدقًا و،تسليمًاو فما آان َأطوعها نبسًا ...حسن المنال و،روح القصد و،ةالحرآ

 یللدخول ال،  المقدسحااللحا وراح يستدرجني الشوق، رجٍل عمالق  شفتيیعل،  ترنيمًا وآان انبلها بوحًا

  .  ةالشجاعات النفيس ً بألوان ةدافق و، باألسرارةغني و، باآلفاق ةبصرها مليئُأتلك التي رحت ،  ةالرحيب باحاته

آلَّ  و،سكناته وآلَّ حرآاته -  وحَدها–شَم بها  وقد و،مالته من بسٍة آل نجيَّیصغي الَأنا ُأ و لقد تعرَّفُت اليه

  . تخيُّالته و،روحه و،تأوُّدات فكره

، هي و–ربه الرحمن الرحيم   بسم–قائد المجتمع االيراني  و، اهللا الخمينيةآي و، انه االمام روح اهللا الموسوي

 من فيض –فاذا هو  ...جبينه المفسوحو، هعينيو، شفتيه عجن بها، یآيته الكبر و،یبذات الوقت بسملته الصغر

 طهٌر و، ابيضنبٌلو ...تقی وصدٌق و،خيٌر و،عدٌل و،حقٌّ: قواُمُه، بذاته يٌّ  فيٌض آخُر مكف–ريقها األخاذ ب

  .  ال يسطو عليه فحُش الشبعٍ يرضيها آفاٌف ة من نعمُجهٌد و، يكذب  الرغيٌف و،عفاف

 في تعاليها ةالساللم الصاعد  منةخطواُته المبريَّ و،شفتاه و،ا عيناهنطقت به ...مواعيدُه و تلك هي مواعُدُه

    بها قصورهبنی، مواعينه و عناوينه–انها آلَّها  و،السني

 يهّدُد و،يختاُل، »قم«  فية المشكوفة الساح الی– في مهابتها –انبری  و، بالحصونَة وقالَعُه المطليَّ، ةالفخم 

 ،يجوُل و،لم ينفكَّ يصوُل و...بال ارتواء يمتصون دمه و،يذللون الشعب ،ينّدُد برجال الحكم في ايرانو

  . آَأنَّ في ميسرته صفوفًا من عزائم صناديدو ،آَأنَّ في ميمنته فيلقًا من مهٍج ابطال ...يتوّعدو

  

* * *  
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ضًا من  ايٍةفوق خمسمئ ٍة المتدثرين بالفي سنة من الشهانهآخُر رضويٍّ،  قصره من طهرانة أطلَّ من شرف

 – موسويين –اخمينيين  و،األبعدين من فارسيينو  بدماء األقربينسه تاٌج مرصٌَّع وفوق رأ، نوافل السنين

   !!!ايرانيين

 فيه ة الغارقرِّتسديدها نحو االفق المغب  تستقيم فيحتی،  يغمز عينه من تحت زاويتها اليسری وهو، أطلَّ الشاه

ولكنه : قال ومثم تبسَّ..  صعلوآًا– ٍة الول وهل–َما َظنَُّه ، العجاج فآانه لمح تحت تالفي و...»قم«زواريُب 

   !!! بسواد الليلة المسودَّة ليخرج من عنق القنينصعلوك يتمطَّی لكنه و- يتعصَّرصعلوٌك

تخرُج من آيف ، يا للقامقم: قال  هكذا-هو يفسر الرمز واه عاليًا قهقه الش-الَّ بلهاء َأَنا َما ظننتها ِإ–بعد هنيهات 

« انه مجنون  : ةحجيمتابعًا حلَّ اال، فخديه براحتي آفيه هو يضرب و، ذاتهثم انكفأ الی! َأعناقها قدود األبطال

 – جميعًا -يًال لنا   و..ابًال منها وسيمطرنا ...»قم« جاء يغرسها في  و،حوزتها حمل آلَّ منجنيقاته من،  »خمين

  !!!»قم«  من زواريب

ما شاء َأن ،  عاهراتاخرياٌت آانت تمتزج بها قهقهاٌت، »قم« بوجه مجنون ةالسخري  ةُه قهقهعندما َأطلق الشا

قد زرعها  و، باسرائيلُة الممثلُة الصهيونيةحتي الصنيع وال ...ال االمريكان و،ال االنگليز و،ال الروس: يكتمها

   ةفي خاصر، الفن المقرون بالمكر

يحقنون بها آلَّ فخٍذ من  – ة من أدوات اِإلباداو حتی، ةعاق من أدوات اِإلٍةدا آأ- بالجراثيم مألیًةُجْعب، فلسطين 

   !!!اذ نحاوُل َأْن َنَتَنفََّس َأو نخرَج عن الطوق، ةافخاذنا المشرقي

آاَن ، الظهر زرداُت المجّنو  الصدرحبوآين حول خصره آما ُتْحَبُك علی المةال أيُّ من القراصن و،ال الشاُه

 بساطًا من ريٍح يعتليه مجنوُن ستكون،  موسويُّ يعتصب بها خمينيُّ،  سوداَءًةبَأنَّ عمام: ُةه الِجنَّيريد ان تأخذ

 الجنوب الملقوط بامواج حتی،  الغرب المخفور بالخليجحتی،  »قم « انطالقًا من: فيجوُب سماَء ايران ، عزلَأ

آخر  نصف و،ّيصف من سمكه لدبٍّ روسن: »الخزر«  مياه بحر ة الشرق المتالعب بقسمحتی ،المحيط الهندي

 ،سهولها الخضراء و،البيض بجبالها، جمُع ايران آلها،  ةيكون له في النتيج و...بهلوّي، لفارسّي» آافياره« من 

ثم  ...الذهب و،العاج و،ةفي آل لوٍن من الوان الفض ةتضاريسها الغارق و، ير اللهبو في فواةصحاريها العائمو

   !!!َأآذَب من البهتان و، من االحقافَس أيبُسُهحتی ولو آانت متاري، الوجود ةفتمحوه من بادر، اهقذُفها بوجه الش

  . تتساقط عليها غمزات الجنانو ،ة من فوقها سماُء بهيتتمادی، ة من أرضٍِ شهيُةُأطروح:  انها ايران–حقًا 

زرع ، الرومان و اليونانِةَحَفَد ال واحُد من و:مال بالجةمن قوافيها الملتهب  ال الشاه نفَّذ حرفًا– ةرجوزانها اُأل و

 فيها الزرَع  زيََّن و،اشتراها من غفالت الزمان اما الذي ...او جذيعًا من بيلسان، ً من عطٍر ةفيها زنبق

 ...زيَّنها مياديَن بفرسان الشطرنج و، ةخضَّب اللون في ساحاتها الوسيعو ،الُحّب و وشهَّاها بالخصب، والضرع

يمسُحُه و  ،ةُنُه بالتقوي النبيلهو يزيِّ و، االنسانةرفع فيها قيم و،الذي حمل اليها مدارج القرآن  هو ذاتهانما

  . بالباري هو العقل في االنسان  االيمانَأنَّ و،َأنَّ الحقَّ عقُل اهللا: يوجُز له و،روائع الوجدان و، النجویةبحقيق
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ال ،  أنوشروانآسری، جهرها في وتبارُك في سرها، في ملفاِت دهرها ُةايراُن العتيق و،ة من َألف سنَر منذ َأآث

    من بناتهًة اميربل َألنَّ،  ة من خطوط االآاسرألنه ضلٌع

 ،عبقريُّ الروح  رجٌل– االمام الحسين – من ابنه هازوََّج و،فكَّها من أسرها» شهزنان« اسمها ، المحصَّنات 

من  و،تناول من عينيه و،تسهَّد ودتهجَّ بين يديه و،بي في آنف محمدر ، اسمه االمام علّي، البيان و،العقلو

تحررت من  و، ةفاستقامت خطواتها الوسيع، اختمرت به ايرانو ،مناهَل القرآن الذي انتهلت منه ايران، شفتيه

  .. .الهوانو ،المذالت و،العبوديات

 المنافذ التي عبرت دلَّته الیو ،ِه ذاَتهلمؤلِّعند الشاه ا تالقحت بها مسابر الظن انها ايضًا حومالت الهواجس،و

 في همسه –فلم يجد  ...االنسان  ةالوعي في متاه ة عن حقيقةفي آل امٍس من اموسها المفتش، منها ايران

 التي اجتذبتها  الكبریَةالفتح اال، يستجمع ايراَن آلها في مجدٍل واحد ، منفذًا واحدًا منها–المهزول  والمخبول

 –موسويُّ  فهو، »قم « في زواريب ة المنثورةاما البطل المتجول بين البيوت الفقير ...االسالم ةاليها دعو

 فهل هنالك أدعی !!!المسلمين ّينب و،روح اهللا:  بجده محمد مدغوٌم دغمًا مزجيًا–علويُّ – حسينيُّ –آاظميُّ 

ويرفض الذلَّ ، انسانًا يقبل ان يموت استشهادًا و، سهوًالو ، وهادًا و، وصحارَي، جباًال:  ايران آلهاةمنه في لملم

   !!!ُنُه معادًاال يحصِّ

  

* * *  

 ةان يمنع حصوله في الساح ،ةلم يتمكن َأحُد من متاريسه المتخاتل، آل ما هجس به الشاه في سره المذعور

 -في الظل ...وراءهانسحب  و... منها مدحورًاالشاه هرب:  ة مكشوفًةلقد اصبحت ايران آلُّها ساح !!! ةالمكشوف

 ، اهللا علی– جميعهم -لقد آذبوا !!!ةالكاذب وة المدافع بالقنابل الكافرموملقِّو ...وجاراَأل و،وآاراَأل و،اآلبارحافرو 

  ...حقوق االنسان علیو

   فايران ...انه ليس باألعزل ...»قم«مجنون ، البارابن الساحة  ة بقي في الساحلقد

   !!!بدمها الفائر االحمر و،قها الباهر األبيضبصد: آلها تتكاثف بين يديه 

  : قد حققها،  لكل ايرانةانها الغلب و،انه النصر

  ، ةصدق اَألنا

  ، الروح ونوُر بهيُّ في العزمو

  ، وبعُد في الرؤی

  ، وشموُخ في تقاسيم الذات

   !!!آأنه من فيوض المكرمات، نبُل آخرو

  ،  من النبساتٌة ناعمٌ ةوسلسل

  . ة البسمل–دها  وح-اترنَُّمَه
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* * *  

  المالمح  
  

المالمح المترابط بعضها ببعضها   هذا الكتاب قد تمكنت من تقديمة التي ُأنيطت بها افتتاحية الصغيرةَأظن المقدم

 بانتصاره ة المنتهية الكبير ةبطل القص، االمام الخميني العظيم ةبشخصي.  العمل المشدودةفي انشاء هيكلي، اآلخر

  . هو آل ايران رح الذي المسةفوق خشب

 َأْن اشيَر الی –والتحليل  ،التعليل و، قبل ان تتناوَل هذه المالمَح مواضيُع الكتاب بالتفصيل– ولكني احب 

 منها الی ٍةثم آيف انطوت آلُّ واحد ...معانيها ما هي و، ما هي اشاراتها– انفراد  علی–بعض لمحات منها 

تستضيُء به ، سيكون لكل ذلك اآلن توضيح شديد االيجاز. االخراج ةفي آيفي و، الجدلَأخواتها في معنی

ما  شامل عن آل وتعبير مطلٌق، باجمعه،  انه تأآيد ثاٍن علی– ايضا –سيكون له  و، الكتاب صفحات هذا

  .  االمامةانصاغت به شخصي

ًا  َأآاَن آبيرًا آبير–حياته عمًال في  ،هل تناول االمام الطويل الصلوات و- ة بالبسمل االولیةتعلقت اللمح: اوال

 بهاتيك ٍة مطرَّزٍةعاش االمام دنياه اال في عباد هل و؟ةره بالبسمل االَّ بعَد ان نوَّ– َأْم صغيرًا صغيرًا –

  ! ؟الحروف

انها  ...التقدير و باالحترامومشبٌع محبٌَّب،  اليهآاَن لها استدراٌج،  بجاذبياٍت شعَّت منهةتشدَّدت الثاني و:ثانيا

جعلته ،  المثالَةبطوالٍت نادر و،عزمًا و،  حزمًا–بذاته   هو–قد ترجمها  و، ةالصفات المشرق وةلمواهب النادرا

   -التحامه فيها  و بالتَحاِمها فيه–

مشی  و،استنهضها – مع استرساالت الليل – ولكنه ، ُمها الذلُّ عند المساء آاد  ُيَحطٍِّةفي ام، فردًا نادر البديل 

، وآان لهذا الكتاب شوق آخر، هلترسم في منه  ما برحت ترشفمن هنا آان لَألقالم حبٌر.. جٍر اصيل فبها الی

   !!!ُمُه لصفاوة التعبيرسَّاح يتنر

 مهموسة و،بمفردات صغيرة الحروف ،مكبرات صوتها و مسامع االرض تتغنی علیوهناك واحدٌة: ثالثًا

الرغيف الذي ال  و،الطهر العفاف و،النبل االبيض و...والتقی ،الصدق و،الخير و،العدل و،الحق: الصدی

مفرداته   اال– هذه الحسناوات السماويات –هل هي آلُّها  و!!! بفحش الشبع الكفاف الهازیء و،يكذب

،  العتيقة  الساحات نقًال من قواميسه المخزونة خلف الجدراننزل بها الی،  ضمن مزاليجه االنيقة المحصنات

   !!!ال الفئران ورذانحيث ال تدنسها الج

صفها اللمح بانها حصٌن  و!!!»قم« زاروب تقوم به مدينة،  خلف الرؤيا التي يلفها الفقر بعباء اته الثريَّة و: رابعًا

،  مميزًةسلحًةَخَزَن فيه ا،  هندسة االمام حصٌن َمتََّنْتُه- المجاز  في لغة–انها لكذلك  و... الفوالذ من َأعمدِةمقدوٌد

ال ، انها من نوع المقاليع الخفا فيشيَّة، آذلك حسبتها طوابيُر اخری و،حسبها الشاه لقد.. .ا آل ايرانسلَّح به 

   !!!ليس لها ِإالَّ مرُط الريش في ردهات الظالم و، في الشمس تظهر
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الشمس اال ان تستمّد من  ، ما آان لها من هم-» خمين«  في الحوزة المنيعة المنقولة اليها من -»  قم«ولكنَّ 

آلُّ رداٍء يحتاُج ان  و– يتحصَّن به شعب ايران  آلَّ حصًن يمكن ان: تغزل بها و،تنشیُء بها، طاقاتها البيض

   !!! محشومةاو منديًال من عفٍة،  مرطاء ام طويلًةاو عباءًة، أو سوداَء  بيضاَء َأآان عمامًة–يرتديه انساُن ايران 

سموُّ  و،نور الفكرو ،يعززها العلم ،  لطاقاٍت أبيةانها مصنٌع و،مصنع لباروٍد مجرٍم عاهر» قم«ليس في 

  . ..الخلُق المنقی و،الروح

من ريٍح قد اقتطع منها بساطًا  فليس السحر هو الذي، في ملمحها القاتم الصارم، اما العمامة السوداء: خامسًا

 مشدود انما هي شعاٌر ... ةها االربعلملمها من اطرافو  ،جاب به سماء ايران و،  من قمقماعلواله خمينيُّ طالٌع

  .  َرَواءبل طهٌر، ال رجس فيها،  عذراءٍةهم اهللا اال في آسوما شاء، ن المصطفو  هم اهل البيتٍةاللواء لخمس

،  القبابةيس الخمة الشجر الی  في خط االنتساب، الدآناءةفهي التي تتوارث العمام،  ةاالثنا عشري  ة اما االمامي

حسينيتها « جذعًا في ،  الكاظم باالمام موسیة المقطوب ةستكون الموسوي ...مدي النبوي الموحدفي جذعها المح

  .  االسالمُة الذي هو ِسدر التي تدغمها بالرسول األعلی ةنشوط اُألة في حزمةالمندمج» 

 ةدقصا و، الطهرةاصيل ،ة سماويًةطروحبل آان ُأ،  ةما آان عصًا سحري،  من هنا ان الخميني األسمر

ألن : امتصته امتصاصا و،فاعتنقته،  انبلج اليها  التية فهي التي ميَّزته في الساح،اما عمامته النجباء ...العباب

 هو – عيَنُه –آَأنه ، نَّ في يمناه سيفًا ال يجوز له َأن يصدأَأل و، الفتی  تدلُّ اليه بانه نعمٍةمن قضي في عينيه بريقًا

  . ذوالفقار

ٍ  ال تفيها ة حروٍف صغير ة رهينال يجوز ألي واحد منها ان يبقی،  ثالٌث من المالمحةدمفي المق و: سادسًا

  : تصويرًا وتعبيرًا و،جالًء: حقَّها

  باسم جاللته في طولة المفتوح ار في ساحات الصراعهو البارز الجبَّ و، التي تحتكُّ باسم الشاهانها االولی

 علی و، بوابات الشرق علی  تضرب قرعًاةمجاُدُله السياسيو ،الدهرولجانه َأطوُل من فتائُل ص .!عرض ايرانو

 من هنا آانت !!! لسلطانه األعورةفي جعلها منقاد و، يستورد مسانديه في تذليل ايران من حيث، مغالق الغرب

 ،ازالمه و،حراسه آان و،طوفان وآانت ثرواته في فيٍض و، بالسالح الفائض من آبار النفطًةجيوشه مشرئب

 أفاٍع تمُلُس من تحت بطونها –بين يديه  –آأنهم ،  بالمجونمقاصيره المألی و،يرقصون في قصوره، اشياتهحو

   !!!وينبق من بين انيابها سمُّ زعاف، األرض

التي  و، في الواقع الراهن  بهاالمواصفات التي آان الشاه يتجلَّی هذه  بالشاه الیة المختصةلم تشر اللمح

 ايران ان تهرب من ليس علی و!!!العرش في ايران ُوبیَء بها، بهتان و،فحٍش و، من ظلمًةءبا واعتبرها االماُم

    ،بل ان تكافحه اقتالعًا،  الوباء

    !!!اذالًال و، قبل ان يبيدها امتهانًا ...استئصاًالو

 بها مالييُن ة المتنامية المعيشي ً بالمواردة غنيًةاليوطاقاٍت جم، سماًء و،أرضًا:  التي تتغني بايرانةانها الثانيو

 ،ةالذي َأنجبته هذه االرض من ضلوعها السخي  االنسانة بقيم-  انبهارًا– من دون ان ينشدَّ التغني ...ايران
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 ة ابن هذه البيئ–تمتع ، ايران  فية المناخات الجغرافية بها طبيعةالمتكيف، ةاالصيل، ةبهذه المواهب الخلقي

ين ب و، آّل آيات اللهبة ط المختزنحنوات هذه الصحاری في و،ة تحت هذه السماء الطوباوية الممدودةاالرضي

آانت له ،  ة بميزات خارق– بها هذي الشوامخ البيضاء ة الصخور الناهدةبسلسل ةاآناف هذي التخوم المنشد

 يدفعه انساُن خيٌِّر  آل جواٍر فيه االنفتاح المبارك علی–رصفها  وها في رصِّ-النتاج حضاراٍت ساعد   معوانًا

ما طيََّب فيه ، ة في احضان الحياةالطويل ختباراتهكذا آان له من حقول االو ...الي االنتاج، الحق و،العقل

 بها – تمكن ٍة تحقيقاٍت متين وصوٌل الی– بها - آان لهٌةدماث ِة وما جهَّز له من المرون، ةتحمَُّل المعانا و،الصبر

  .  الذاتة من بناء شخصي–

عليها االقتناع بصدِق   هان التية النفيسةبانه الطاق ، احببت ان يشير اليه اللمح المكثف، انه انسان ايران

 ةهي التي نجتها من سلط و، وتدميرًا، تهجيرًاو ،قتًال: ةلو قاسي و،ًة آاملًة تلبويًَّةفاستجابت له استجاب، هاخمينّي

  . االنهيار آادت توصل ايران آلَّها الی، ةغاشم

ان الفنَّ المقروَن بالمكر قد  و،رائيلباس ة الممثلة الصهيونيةاخذها اللمح بانها صنيع،  االثافيةهي ثالث وةالثالث و

آلما حاول واحد ، ةيحقن بها الغرُب آلَّ فخٍذ من افخاذنا المشرقي ، بالجراثيم فلسطين مألیةزرعها في خاصر

  ! ةالراداته المفروض منها عدم االنصياع

فاسرائيل هي في : وسيعًاالمامًا  آان االمام الخميني ملّمًا به،  توضيٍح آخر الیة بحاج هذه تبقیةولكن اللمح 

تغتسل بمياء ،  التيهة أوسَع من بريٍة دولة باقام-السنين  منذ آالف-تمادي التشهي التاريتخي المجنون لليهود

  . ترتوي بمدافق الفرات و،النيل

لن  ...يغذيها صراٌع االقوياء ،ةغني وة منيعٍة النشاء دولة االرض الصالحة من النيل الي الفرات تكون فسح

 عن ماهياتها الذين هم تعبيٌر اصيٌل و،المنتمون اليها هم و. اال ابناُء هذه االرض بالذات ةء مثل هذه الدولشیين

فاين هم اليهود المالؤون جنبات هذه . ..ة المطلوبة منها في الصياغةالمنبثقو ،ةاالرادي و،ةالحياتي و،ةالجغرافي

 في ًةعالق التي ال تزال و...ة تلك االمني- بفعلهم الذاتي–قوا لكانوا حقَّ، ة مجدل ام- فعًال–لو انهم  !!؟االرض

  . ة المخبولة هذه الساع حتی– منذ آالف السنين – المخبول مشتهاهم

ينشؤوا  و،ة العربيةفلسطين السوري  من ارضةيقتطعوا شريح و– االنتداب ة في مسخر- اما ان ياتي االنكليز

» هيهو « ال يزال الُهها – من مخلفات التاريخ ًةشراذَم مجمع ون فيها يحشر- ةبحجم بلوط: ًة صغيرًةعليها دول

   !!! من مجاري نهر النيل الي منابع الفراتةتفيض به االرض المنداح، عسًال يعُدها بارٍض تدرُّ سمنًا

 ويتسارعون الی، االنكليز نبل و،عقل االنكليز:  بتصديقهايتباهی، ة االآذوبة هي المهزل-  لعمري–فتلك 

،  ةآَأنَّ فلسطين هي ارض انكليزي، ارض فلسطين تطالب به اسرائيل في، موعوٍد، »يهوّهٍی«  آحق –تنفيذها 

   !!! ةاالصيل و،ةالعادل و،ةاالنكليزّي النابت من مزاياه الكريم  هواهيتصرف بها االنتداب علی
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بان ،  ة االمام الرائيةبصير  ما لمحتههذاو ...اآره منها وبانه َأهزل:  تقول لمن يقوم بهاة الكريهةولكن المهزل

،  قدرها االوسع قد استرقتها الی– الطالع ةسيئ  لظروف- قدر بريطانيا   التي لم تنضج فیة االنكليزيةالطبخ

 من ضلوع ة المقتطعةانفردت تهندم الشريح و،بفن اميرآي  بارعو ، مهٍلعلی، راحت تنضُجها و،اميرآانيا

   الحاجات و، الهاالتَة ملوَّنًةبحيث تبرز دول، رأس آيان و،ةأمو ،ارضًا : تنفذها و،فلسطين

 ،ٍةبمعاهداٍت متين: بها ترتبط و...ةحر و،ٍةقوّي و،ةصديق و،ٍة حبيبٍة آدول– أميرآا - تتفاعل معها.. .الصباغاتو 

  .. . االهدافةطويل و، المدیةبعيدو

   !!!ئيل اسراة وقع اميرآا من صياغ- بعين المنطق– لقد قرأ االمام 

 مقتطعةفشريح  .. .ًةال تستوعب ام !!!ةحجمها حجم بلوط و، من ضلع فلسطينٌة

 بل قبيل  . ..ًة

  . ..ًةال تبني دول و

   ...ة بل مشيخ

  .. ال تنشیء قصرًا و

   !!! بل آوخا

 ،م العلةمسافات خبراتها في واحو ،ةالدول بلسان واقع مساحات ارضها المنتج واليست هكذا تقول ماهيات االمم

   !!!مسلسل التاريخو

 ،االساطيل و بالمعدات،ةمحشور  ارضهاةرقع و- من بين موشحات الظل– التي برزت ة الفتيةولكنَّ الدول

آذلك بالجسور التي تنقل اليها َقْدَر ما يلزم من  و، ةبالطائرات النفاث ةها مليئمساحاٌت جوِّو... ةالذخائر الحربيو

  ...  نيرونةاو مقصور،  في قصر هرقلة المدلَّلةي تعوُم فيها آأنها الوحيد التُةالبحبوحو  ...من مدد وعدٍد

 المليارات –ابدًا  ودائمًا - تجلوها؟ ة السحري- ة الفتيَّةهذه الدول؟ آيف هو مبناها و؟ ما هو معنا ها– أجل 

 وال يتخلي عن !  الشبقآأنَّه، آيرالعشُق االمي بها. يتباهي  و!!!يشد عضَلَها البأس االميرآي و!!! ةاالميرآي

   !!!سام  العم– بباعيه الطويلتين - صدرهضمِّها الی

   - عن العيان ال تخفیة عريضةانها آذب: ةالحقيقو

  ، ال هيمان وال حبُّ: فاميرآا ال يأخذها باسرائيل

  ،  يهوهة أمام رهبالسجوٌد

   ، ال تبرُُّك بهيكل سليمانو

  ، ام لحاخيفرضها احتراٌم، ٌة ملزمٌةال صداقو

  ، »ابن دايان« او لمن اسمه 

انا « :  عليها مكتوٌبٌةقبَّع  رأسها وعلی، ة العريضةان تتخبَّأ خلف الستار: المحسوم وان همَّ اميرآا المكتوم

  .  حقوق االنسانة ال اهتم اال بحمايالنی: الفخم  بنوٍع من التدجيل-  ة طول الستار ثم تعلن علی،  » العالمةسيد
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تحطيم من ال يمشي في   اوةاال بازاح – في نظرها – التي  ال تنمو ةفهي المقدس،  ةريكا الخاص امة اما مصلح

  : االوسط  الشرق في– انشاء اسرائيل هكذا تعبت علیو... خطها المرسوم

رُّ  يضاذ يتداعی بها َهَوٌس، حولها ة القائموی لتفتيت الق– ة تدعو الحاجة ساع– تستعملها ٍة في دولًة مخبأًةقاعد

  . مصالحها وبسياساتها

 ان لم تلّينها ، االستثمارو  االستعمارة ال تنجح فيها حقيق– في مضمر االميرآان – آلها ة ان الدول االسالمي

 ة من اجل ان تقوم دائمًا بعملي– هي – ّي في قمقٍم فنةان اسرائيل المزروع...  التدجينةتطّوْعها عمليو

   !!!التدجين

محوها من  وبرفض اسرائيل بل،  ةالتسليم لالحبول و،ةجوز ان تختتم بتصديق االآذوبال ي و،ةتلك هي القص

 ٍة في دوام– َأجمعين – فان دول االسالم –اال  و!!!االميرآان ةطورتها عنجهي و، التي زورها االنكليزةالقاعد

   !!!من المحن

  . التبصريثبتها ُبْعُد  و- الواقعة في حقيق-يوضحها المنطق،  االمامةانها رؤي

واحٍد منها عرض الصور التي   الی تعيين األُطر التي سيتنسَُّق في آلِّةفقد أصبح اآلن بحاج، اما هذا الكتاٌب

، لَّ ان مشي بمثلهما في الثباتَق، يرقي السلَّم بقمين جعلته،  ةتدرَّج فيها االمام فوق سلٍَّم من االحداث الخطير

آانه السهُم ، ُلُهاال من النصر الذي آان يظلِّ، هو أعزل و،الميادين الحمراءخوضه   القياديين فيةبطُل من العمالق

   االحمُر

  . آخر الطريق المتباهي بالنصر الوثيقدود من اول الطريق الذي يمشيه الیالمم 

  . صدور المؤمنين الملهمين رزعها اال اهللا فيما ،  في النفسعيين االطر تلك معني الكشف عن قویان في ت

* * *  
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  ُأطر الكتاب
  

لن يكون لها ، االمام الخميني نَّ البحوث التي يتطلبها آتاب عنَأل،  بدًال من فصول– ُأُطرًا –رأيت ان ُأسميها 

 التي ةالحوز والطالب علي الطريق المرسوم بين بيوتهم يمشيتمشي عليه آما ، مألوُف، هندسيُّ، خط آالسيكيُّ

ال يكتشف اال آما  و،ة القالع المقفلخميني ال يمشی اليه اال آما يمشی الیال فاالمام، ةتعلمهم دروسًا ابجدي

ولن يكون لك ، الدوائر  ضمنة المحصنة ولكنها البراء- آما هي الحمالن-تأخذه بريئًا، مخبئات الظنون تكتشف

  . تتذوَّق العذَب المكنوَن في قلب االطار و، أن تشقَّ الختمِإالَّ، من عذوبته

 آما –تلك هي المعابر اليه و ، ِإطاراو باألحری من ِإطاٍر الی، ة دائر الیًةلنا ان نلج اليه من دائر هكذا سيكون 

في ، اندمَج فيه ذاتا أخری و، سواهانقدَّ منه الی ، اذا ما ضاق الواحُد منها عليه حتی–هو يعبر اليها  وآيَّفتُه

الی َأن انخطف الی النور ، منذ ان أبصر النور، توتهتعددت القوالب التي اح هكذاو... أشهی واستجماٍع َأْسَخی

   !!!األسنی

 منها -آاَن له، تجسيد المزاياو ،في تلوين المواهب، هو ينشقُّ منها و، اغتمرته– بطول عمره – ة طويلةسلسل

سًا  تعكس لنا االولي رأ:  فونو غرافيبوٌقو، ٌةيفوتو غراف ٌةفي حوزتنا أل و،نحن ننظر اليه و ما َأدهشنا–

 يعكُس لنا الثاني صوتًا آمألوف َأصوات المتكلمين و...جبين و،وفٍم، أنٍف و،اذنينو ،بعينين: آرؤوس الرجال

    بعدستهاةلكنَّ الفرق بعيد بين ما تأخذه اآلل و...تتبوَُّق بها آل شفاه العالمين و،ُتَتْمِتُمها

ما هو مرسوم في  ال يری و، الفمة زاوياف يریفالفو توغر.. ةما تأخذه العين بعدستها الحدسيَّ و، ةالزجاجي 

 .. . من ارتعاشات الظنونخلف البؤبِؤ ال يري ما يجوُل و،ببياضها المكعور، يري بؤَبؤ العين و، ةغمزاتها الخفي

  . .. بالقعر المتين أو ا لحصينموصوٌلو ، فيهاال يلمح ما هو محفوٌر و، طيَّات الجبينويری

 ،التَأوُّهات و،ما هي النبرات ال و،ال تدري ما هو الصدی و،تتلقَّط باصوت: راف الفونو غ ةآذلك هي تبويقو

 – مطلقًا –ال يكون لها  و...َأو الكالم المهموس، المتكلم وال ما هو الصمت... االسترساالت و،عوجاجاتاِإلو

علَّها ، ظلمتهم و،تهمهم يقبلون اليد التي حرم و،المظلومين وصدور المحرومين تسمع هديرًا  آخر يجوُل فيأن 

   !!! ةعليهم برحم تعطف

،  ةرهوناٍت من القوالب الحديث في، ة الروحي– ة العقلي– ة الفكري-  ة االمام الجسدية هذا الشفيف آانت بنيمن آلِّ

  ةر الماهةفي النتيج، بحيث آان له، اطارًا اطارًا – بشكٍل من َأشكال التمهيد –رها َيها أطرًا َعَبرأينا ان نسمِّ

 المجد ة دائرالی،  التاريخ القديمةَنَقَل ايران من دائر، صفه بفرٍد فذو ،باهر و تحقيٍق ماهٍر صوٌل الی، ةوالباهر

 ،االنتاج الشريف و،الخير و،بانه عنصُر من عناصر الحق: ةاَتُه الصحيحوعي االنسان َذ الحديث القائم علی

 ،عليه بالتخاتل ًةعال، ليس أيُّ مجتمٍع غريٍب عنه و،بيل نفسه في بناء مجتمعه العزيز الن علیةوبانه عال

  . صنوف االستثمار و،التحايلو
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 معنًی جديدًا مفتوحًا ة الجيرعلی قد اسبغ،  بان القائد الفذ في ايران- بكل دوحاته- لقد أحسن الشرق المتوسطي

جعل  و،التعادي الحرون والتحاقد و من التحاسدٍةضمن بوتق ، التي تحجز آلَّ آياٍن بحدودهة الحدود الضيقعلی

المؤازرات  في توسيع، يحققها النبل، ً مثلی ة مشترآًةالتمازج المنتجبين قو ورحاب التعامل االنفتاح تماديًا في

جنٍي واحٍد من  و،ايماٍن واحٍد و،واحد  بقصدةفي دعمها بالصدق الكبير الذي يلحم الشعوب المؤمن و،ةاالنساني

  . الخير العميم

سأستعين . الناطق باسم االمام   آل اطار من اطر الكتابةهي شذرات من البحوث التي ستكون من حصتلك  

 بها االمام  مرَّة زمنيٍة لتوضيحه اطارًا لمرحلةرالمتوفِّ  من الكشوفاتًة حزم– ة حد علی-بتسليم آل اطار

  . وانفعاالته ،تطلُّعاُتُه و،انطبعت بها رؤاهو

  
  لمخزونالضيم ا:  االطار االول

ُد فيها فتولِّ، تقهُرها وانفعاالٍت تضيُمها من، ةالمسؤول وةآلَّ ما يتجمَُّع علی النفس الغنيَّ، أعني بالضيم المخزونو

  .  ةٍ أثيم ة جانيٍة قبضةاسترجاعه من آيو  ال تني تطالب باحقاق الحقةاراد و،رفضًا نبيال

ب قتيًال عندما سقط األ ، أشهرة االبن بعمر ستآان و– الموسوي  مصطفی–ماَم موُت ابيه  لقد  ضام اال

 رضا – ايكبل به، ةالخائن وة الغاشم ةالسياس  الضيم الطويل قد سربلته بهاةولكن سلسل... برصاص األشقياء

  . آل انواع الهوان و،الجوعو ،يهددها بالذل و، آلَّ ايران–خان البهلوي 

 ،ةباالنف و.الميدان المسيَّج باهللا باستدراج الذل الی: ةشكيمحاول َأن يجعله  و،امتصَّ االمام الضيم الجسيم و

  . ..بالكراماتو

 آان النصُر تاجًا من َأعزَِّو !ةآان البذُل فّناًً من فنون القياد و! ايران  بحقِّّةتحطَّم الذل علي الصدور المؤمن و

   !!!التيجان

  
  العزم المشحون: االطار الثانيو
يشحُن ،  أخریٌةانه صور. ..ترويضها يعمل في و،آيف ينزل في ساحات النفس، يم الضة في ذاتيالمعني آامٌنو

 ًةتجعله حرآ وُدُهيرفض الضيم اال بمحو آلِّ االسباب التي تولِّ ال، يٍّ بانتاٍج بطولةالعزم بالتصميم المعّبیِء االراد

المتمادي   الشاهة منه االمام في مواجه عانیانه الضيم الكبير الذي...  اِإليجابَةجَن وُهتشوِّو  ، تنشیء الشرًَّةسلبي

 العزم الذي صمَّم به النزول الی انهو... العدوان و،الذل و،تمسحها بالفقر و،ه وجه ايران تشوِّةفي آل عملي

  يملكون ٌة جبابرَأعواٌن و، ةمدرَّب وة مسلَّحجيوٌش و،مرّصٌع ال يمُأل الساحات تلك اال تاٌج و-  ةساحات المواجه

   !!!الكذَّاب، سوداَأل، بالموج الهادر  ةالمشحون بالضيم الفائض من موانئه المخنوق  العزمانه... ت األرضبوابا
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 آل َمْن  علیًة مردودًةحومل يصنع منها و، فيهة من مينائها الرابضٍةياخذ به آلَّ موج: سيكون لالمام هذا العزم

 ةُر البحر من الحواجز المسروقيحرِّ و،يسكتهم  ما–  من زورهم-فيلقَُّمُهٌم ، ةهم حشُو الموانیء المزوَّر

   !!!ةالمصطنعو

  
  النصُر المشرق: االطار الثالث

هما اللتان روَّضهما ،  ةالبنيو ، في قالبه الشخصي المميز الحضورة الفذةالقابليَّ و، اِإلمامَةال شك في أنَّ عبقري

 فانه –مغسوًال بعبير الدم ، قد احرزته ايرانو – اما النصر المشرق، أخرجهما الشوق النادر و،الضيم الجسيم

ما ، نثرته علي شطآنها دررًا من فرح الدمع و،حملته تالطمات الموج ،الزبد اآلخر المفروط من عمق اللجج

ساحات  يختال به رقصًا في و،يلبُس البرفير و،يرفُض الذلَّ: جالها بنبل الصراع العاشورائي بل ، قرََّح المآقي

  ! الجهاد

اما .. .ةو اِإلثاب ة بالشهادٍةمولع ٍة مهج في آلًِّة مغروزًةآي وًةلقد برز الصراع في ساحات ايران مرتديًا عباء

 مع – غاٍر يلقيها ة عن آل ورق–هناك  وهنا –يفتش  ، فانه آان الفنان في عشقه المقدس، االماُم الخمينيُّ

 ألياذيِّ  علی مسرٍحٍةأعزَّ تقدم،  ورق الغاراألآليل المحكوك من سيكون..  مفرق ايران علی–ح الصبا

  يلبسها لتقيه منٍة يفتش عن عباءبل لكل مجتمٍع انسانيٍّ، ليس اليران وحدها ، خميني قدَّمها امام، البطوالت

    - االنسانةآرام و،الحق و، ليس باسم اهللا– ُأممًا من الجوع تبلو به ُأمٌم و،من القرِّ و،الحرِّ

    !!! الروغانةبشاع و،والمكر، بل باسم ابليس

  
  . جد اليرانمال و:االطار الرابعو
لقد  !!!بناء الذات و،بنا ء النفس تفتيشًا عن و، ةقد تحمَّلت مشقات دهوٍر طويل و؟ المجد اليرانالماذ: السؤالو

 ة في هذه الفتر-َأتكوُن !!!ها التواًء عن التحقيق المصيبظُّح آان و،في حقب التنقيب و، مراٍتَةوافاها الحق عدَّ

التمتُّع  طريق و، ة بها طريق االصاباهتدت الي الخطوات التي ُيْمَشی و–استقاَمْت ماجُدلها   قد– بالذات ةالقاسي

  ؟  الذاترَغبات ، قالنبِل المحقِّ و،الحق و،بالصدق

 !!!َدَلها لها خمينيُّها العظيمي جالت تترك التلقَُّط بالفتائلَأظنها  ال و، تحقيق حلمها الرائعَأظنُّ ايران قد اهتدت الی

 يقدُسها الشوُق ٍة لكل امًةمما يجعلها قدو و، المبازغ علیةالمطل سيكون لها من التمرس الجديد ما يمتَُّن شرفاتها

 ،باهللا ةالمؤمن وةالدول الصادق و،ةذلك آلُّه مطلب االمم الشريف و،،،هذا العنفوان و،الحقو ، بالصدق.يُّالمطل

،  االنسانةبالنبل المحقق قيمو ، بجهود الذاتة قوائمه المكتفيمن هنا يكوُن المجُد المرآَّز علی... لرفيعالُخُلق او

  . في مجتمعات االنسان

  
  :  ةالخاتم و
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 يجتذُبها الشوق ٍةآلَّ ام و-ايران -كريم بها االمام الاوصی، ة من القطائف الكريمةمشقوق، انها آلمات اخريات

ُعها بالقيم ی ما يمتِّتهتدي ال ، ةتنخرها غطر ساُت قبيح  االمم التي علَّ...  سماٍك شريفها الی النبل يرفعةلمعانق

   !!!الحسان
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* *    

  االطار االول
  الضيم المخزون 

  

  

  ةالصفح                العنوان

  ٣٣               ةالشرار

  ٣٥              الخطواتو

  ٣٧                اليتيم

  ٤٧             الحضور الموجه

  ٥١            ةالمدارج الصاعد

  ٦١                القرار

    ٦٣              ةاالم

  ٦٧            العرش في ايران

  ٧٠            ة االخمينيةالسالل

  ٧١              ةعروش صغير

  ٧١            ة الساسانيةالسالل

  ٧٢             دويالت المشرق

  ٧٣              عهد الصفويين

  ٧٤              القاجاريون

    ٧٥            العهد البهلوي

  ٧٧                ميالتقي
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  ةالشرار  
 من احتكاٍك عنيٍف بين ٌةمستولد ٌة انما هي انطالق– اذا يطيب لنا تخصيصها بشيٍء من التعريف – ةارالشرو

 االحتكاك تجعل واحدًا منهما في مجاله ة فما هي– قد يكونان من نوٍع واحد و–بن اما القط، قطٍب  وقطٍب

 –ليكون لنا ،  السندانةالموجب بمثاب و،ة المطرقةالسالب بمثاب و،الموجب بينما يلبث اآلخر في مدرجه، السالب

  ... ة الشرارال اسم له غيُر،  انبثاٌق انفتاحيُّ انبالجيٌّ– ةالحرآ من انقضاض

 تتسابق، موجتان من غمام .. .ةحراراُت الشرار، من انسيحاقهما،  تاخذ عينيَك– تتحاآَّان – قطعتان من جليد 

  ... ةمضات الشرار وبل تتألَُّق من فرط ارتطامهما ،تلفانال تأ و،تتصادمان، تتصارع بهما عاصفتان من ريحو

القطبين المتدافعين الی مجال  ة مع قويُّفذلك آلُّه تجاوُب نسب، ج الشعاعّيمداها في التموُّ و،ة اما حجم الشرار

ي أن آأني أر،  ارتجاجها  النبضّيبمعنی و،ةضغط الحرآ المتمادي بفعل و،يِّاالحتكاك المترابط بالمدی الزمن

 من مرامي األدهی و، من ثو اني الزمانندياحات الفضاء في مجاالته األقصیا لتموََُّج الهائل الذي ترتجُّ بها

النها من  ، ةالمستحدث ة الشراريَّة ولن تنطفیء هذه الكتل- بالشمسةالمسما و- العظمی  ةهو المنتج الشرار ،المكان

  . ةذات الوتير و،علی ذات المدی واحتكاآًا دائمًا ، بفعل احتكاآه بذاته- ابدًا-دالمتجدِّ و،االآبر و،المصدر األغزر

    في التي هي انبثاٌق باهٌرة فالشرار- مبتغاي الی صلت مرتاحًا و أظنني

ليٍل طويل من  تخرجها،  االحتكاكة غزير مفاجئاٌت– في َأعزِّ الصدف - هي التي تجوهرها، انطباعاتي 

  .  االحالمةه أزهريتشتاق،  فجٍر آخرالی، مدلّمس

جعلت منه ،  االحتكاكةمفاجئاُت بليغ - الواقع الراهن في ايرانة من دائر–االمام الخميني هو الذي اشتدَّت عليه 

  ... عريض المنكبين و،ةمديد القام و، الشعاعيَّسن  قطبًا آخَر

 ، ةصالليست من تجريد اِإلو ان المواهب تلك هي بنت المفاجئات ب- سبيل االستطراد   علی–ليس الكالُم فيه 

ً  ة رهينتبقی،  االنسانة في جيوب سليقة المزروعةالنفسيَّ  ان المميزات الترآيز علیةلكنَّ القصد هو في حقيقو

 لموع  بها الیتطيُر و، فتجلوها-َأم آانت ترحا،   َأآانت فرحًا-  ةأسباُب المعانا  ان تنهض بهافي مخابئها إلی

  .الشرارات

نضغطت بها سياسات الحكم الطويل ا  التيةطَأَتُه من المسافات الحزين و االمام من الضيم الذي تحمََّلة انها حقيق

 آلَّ جيب من جيوب – رضا بهلوي - َصَفَع بها، ةالمفاجئاُت الكبير حتي جاءت، في تاريخ العرش في ايران

لكلَّ  صقًال،  مثل هذا السندانعلی ، فكان الّضرب– خمين –مكرمات الموسوّي المولود في   فيةالذات العائش

،  المشحذة صفح– ايضا -تشكل   ، باوقاتهاةان الظروف المرهون.  الذاتة في دوحةمن مواهبه المحفور ةخبيئ

  .  لتوليد الشرارتةَب شفرته المرسومتطيِّ بل حتی،  طوَل الحسام-  المشحذُة صفح–ال لتخلَق 

* * *  
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  ؟ الخطواُتو

 ألنها جهد االقدام ًةالدروُب مرسوم تبقی و،هي تمشيها و تحفر الدروَب– من نمط الشرارات  انها-؟ الخطواتو

  . عزُمها المحييها من دون ان يبري الجهَد الذي هو، التي يبريها الدهر

حَفَرها حفر الحق الصائغ و  بها الجهُدلما مشی،   لو لم تكن عزَم الروح في مسراها– بدورها –الخطوات  و

  . قضايا تنسيق ومن هنا َأنَّ الدروَب اشتداُد عزٍم. قضاياضلوع ال

 خطوطًا تنقل ةمجتماعتهم االنساني  الحافرين فية المولعين بتسجيل اقدام المشاان التاريخ من أشدِّ و: َأقول

راد اما االف ...ربطه بسلكه المضيء والتعهُّد بتناول القبس  افراٍد يتناوبونةبواسط،  جيلالضوء من جيٍل الی

 واحاٍت فيها المفارق الیيخططون لمجتمعاتهم دروبًا تتعزَّز ، الواعين المدرآين ة من القلةفانهم نخب، هؤالء

 يتشبَّث ةحضاري باساتقت ا الی-مٍع انسانّي بدوره  آلُّ مجت–ما يتلمسه ، شفافيات الروح و،ظالل الفكر فيها من

  .  التاريخة يقظ-  لوحها علی–ی تسجيٍل تحفره له  ال– صعدًا –بها 

، ةروحي وةشراراٍت فكري  لموُع– في انسياقات الزمان ة قلَّتها النادر علی–، فهي  تلكة الجليلة اما النخب

 في صناديق ة المخزونةاألرض في تفتيشها عن المعرف راحت تستضيُء بها حنايا،  ة من اعطاف الحياٌةمشبوب

  . الصدٌق الصدُق في حضارات مجتمع االنسان و، االنسان ةنينطمأ و،االنسان ة فيها سعادةهي المرهون و،الحق

 بعد ان تتلعثم الدهور  منهم االنبيٍّ  ال يظهر نجم-  نبياءاال وط الرسل خ علی- فقطة ذاُتها مرصودةلم تكن النخب 

نهم امتداد آا، الروح و،الذهن و، أصفياء الفكرٍةبعباقر - ةالفين وة بين الفين– بل آانت تجوُد –هم بصمٍت مدل

  .  االنسانةبحلقات الحق المزروع  في مهج تواصلهمفي ، االنبياء الذين غابوا

 ًةلبيتولكنهم آانوا ، األرض في آل مجتمٍع من مجتمعات، وهناك و توزعوا هناٌة قل– ايضًا – صحيُح انهم 

  .  بوجود االنسانة من الحاجات الملمٍة  لحاجةماس

حفر ، ةفي خطواته الممشيَّ ئدًا فنانًاقا و، عزيز االسم فردًا–ي فارس نمجتمع ب في –االمام الخميني  االيكون 

واحات  و-باحات الحق و، التحقيقة ساحالی - ًة واحدًة رزم–لملمها فيه ، و بهّيًا  دربًا  وسيعًا- اليران–بها 

   !!!النصر الكريم

* * *  

   اليتيم
  

 ةالموافق،  ة هاللي١٣٢٠ ةسن »خمين« ولد في - الموسوي  مصطفیة آخر مولوٍد ذآر في عائل- انه روح اهللا

  ة جسيمٍة معاناولكنه اليتم الذي تحوَّل الی.. .من عمره هو في الشهر السادس وق اليتموَّتذ، ة شمسي١٩٠٢ ةلسن

 - النتسابنه موسويُّ موصول اَأل، فادرك َأنَّ اباه قد قتله الطغيان، االستيعابو  َأشدَّه في الفهمَدما بلغ الفتیعن

بن الحسين سيد ، العابدين  زينبن عليٍّ،  الكاظم بن جعفر الصادقموسی:  بجده األعلی– األجداد  ةسلسل عبر
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 ة مترابطٍةموسويَّربطوا َأباهم   عشرون ُصلبًا وٌةُع منها ثالث الجلَّی المتفرِّة الكاظم هو الحلقاالمام موسیو

 ی مراقيهم السنیَأ وفي َأعفِّ،  بها صدوُر أهل البيتةالمشتد  الحبك في الدرعةآَأنهم زرداٌت محك، األوصال

  .السور ةَأريحيتجلَّت فيها  ٍةهاشمي

حسبنا منها ما سجَّله ، َأدهشت التاريخ ٍةانساني وةتمثيًال حيًا لروعات روحي،  بهاٍء مقسوط علی– آلُّهم -لقد آانوا

قد خصَّه  و، الكاظم هو االمام الرضا بن االمام موسیلواحد منهم ، مشهدةالمأمون بن هارون في باحات مدين

  ةبمقاٍم ناطٍق بالمهاب

   بها يتثقَّف، ة موحياٍت خاشعما فيه من جالٍل يسمو به الفن الیبكل ،  التقديسةوروع

 راسخًا يستحق ان يبقی ،آلها تعبير عن اماٍم وسيع الجمال في عالم الروح و،منسرحات الخيال والبُّ والعقل 

 ،ن المكانتزيِّ و،لي البنياناالسالم هي التي تع ة في حقيقًةبَأنَّ عظم،  ةرمزًا بهيَّ الشهاد، في ارض مشهد

في آل  و،تترسَّخ بهاًء في سقوف المعابد و،الحق هي التي تنقش الحجر بان جواهر:  َأن ينطقتسمو بالفن الیو

  .  الجدرانةفضاءاٍت ال تقدران تحجبها سماآ فُّها منما َيُل

  االآبر- ضيان االبراهيمانالمرتو - احمد و محمد–العابدان التقيان :  الكاظمغير الرضا من ابناء موسیو

 من اطيب  أخریةسلسل و...جعفر و،اسماعيل و،الحسنو ،عبداهللا وزيد و،اسحق و،ةحمز و–االصغر و

 نبيهم الكريم لزوزين الیم، نطالبيِّي، علويين، حسينيين، جعفريين، موسويين : جميعهم آانواو... الحلقات

  . ز البا النائم فيها فرخة صفار البيضالبياض علی آالتزاز

ان ...  تربطهم بآل البيتةلطالبي تلوينًا،  تشّددت بانتمائها الموسوية آباُء لدوحاٍت عريض– جميعهم – انهم 

 ، بحيث حلَّ في بالد فارس– عبر آبائه الميامين -األرض شدَّ به التجوال فوق رقاع، الموسوي هو واحد منهم

البكر منهما ،  اآثر من ولدينٍةسياسي األعور بانشاء عائللم يسمح له الضغط الو ،بالذات» خمين « ةفي مدينو

هو  و،برصاصات المجرمين – شهيدًا – البيت الذي غاب ابوه يتيم، الثاني هو روح اهللا و،ِديدهمرتضی َبَسْن هو

  ! في الشهر السادس من عمره الطري

،  الغورة بعيدًةداع وبان : ط الجبينانبسا ويفسرها لموع العينين، ةزًا باشارات فارقسينمو الطفل نمّوًا مميِّ

بَأنَّ تحت خطو  و، الجوهرةفريد و، الشانةعزيزو ، اللبةسيع و في النفسَن الی مكامةتسرح في النظرات الذآي

 يلهب النفس باَألحاسيس  بالغوص المفتش عن آل مدیةبالتأمالت المتوسع  من انشغاالت النهیَزالجبين حواف

  .  المصدرةتمادي خلف آل شعاٍع يتراسل به الحق الناطق بَأزلييشغل العقل بالو ،ةالنفيس

    ان نلمح– بالرسم ة المليئةًا في خطوط المراقب اذا َأمعنَّا ملّي- سيكون لنا
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للتمتع بكل حواشيها و ، ة اطالب العلم الموجَّه ال حتراز المعرفبان نهوده الباآر الی، بوضوٍح لذيذ االستنتاج 

جميل  و،طموَحها الی آلِّ مناٍل وسيع المستوی ُبيهذِّ و،ُفهاقًا من نهم الذات الی آل ما يكيِّآان انبثا، ةالثمين

  . هاباِإل

، هو في عمره الطرّي و،َأَتَمثََّلُه ليس لي اآلن اال ان... ةباآرًا جّدًا تمَّ له التوجيُه النفسيُّ المليُء بالحاجات النفيس

 ةالمشغول،  الثكلیةهي االرمل» هاَجْر« امه و ...»ْهصاحَب « حضن عمتهالی» هاجر«ن امه يقفز من حض

 -َزوجُها الموسويُّ لثقيَل قد حمََّلها الوزَر ا و، السواء علیةوالروحي ةالمادي، ةالبيت المعيشيبكل شئوون 

 ...ةيرالحميد الس وَأربعين من العمر العفيف وةالملفوف بسبع و والبدن المتعافي، ةالفارع ة ذو االقام-مصطفی 

 ،حذفته من الوجود ،ة رصاصاٍت َأثيمَةعد،  ازالمه المجرمينة بواسط– شاُه ايران -لقد زرغ في بدنه الطاهر

   !!!جهٍد حثيٍث لدرء العوز و،يتٍم و، في ثكٍلة المسكينةألقت العائلو

 بيت ةلمؤازر، من صدق ٍة في مبادرٌة البيت لهفلیقد جذبتها ا و،فهي اخت مصطفي القتيل ، »صاحَبه« اما 

 ةمن وطأ،  ة الملتاعةرملجاءت تخفُِّف عن اَأل ، الحنونةبهذه اللهف ...  الولهة درجاخيها الذي آانت تحبه الی

   ...  االصفالة التي تفرضها تربيةالمتاعب العائلي تشارك في التخفيف من و،المعانات

ن يتحسسه الطفل فائضًا اآ، مميزًا يه عطفًاَأغدقت عل و،ة خاصًة عناي– روح اهللا -الطفل» صاحبه  « لقد اولت 

 صدرها بحناٍن هي تأخذه الی و،حريرًا من ملمس آفيها آان يتلمسه و،ة َأّخاذٍةمن عينيها المائجتين بطيب

 َأطوَل منها ًةثم لثم، ة طويلًة وجنته لثمآلما افرغت بهما علی، من شفتيها، عذبًاو ن يتذوقه حلوًااآ و،ملهوف

   ...خری اُألةالوجن علی

 علی يتم –األمس الكبير  آما عطفت في،  روح اهللا بن مصطفي الموسويعلی الفتی» ه َبصاح« لقد عطفت 

عطفًا آريمًا يوسُِّع في النفس معاَبر الی آلِّ جماٍل  فما اجمل ... ة السعديَُّة حليم- محمد بن عبداهللا الطالبيالفتی

   ما و!األصفياء و به االنبياءُأليتأل

  تميزهاةاستفهاٍم ذآي ةثم اسئل، ة الثغثغةبدأ يسألها أسئل و،عندما بلغ فتاها السنتين من عمره» صاحَبه «َأطيَب 

ع  استطالُيشرفان به الی و،اللبَّ في ذهنه الناميو  يوسعان الفهَماستدراٌك وتأمٌل و، تتوضحٌة معرف-  بالتدريج–

  التحام الذاتةفي عملي، من ثمَّ و، النفسةح في طوي الروفي مجری و،الذات تعيين مداها في واقع والحقائق

  .  االبتكارةحقيق و الغوصة حقيق علیةالمشرف وةفي شخصيته المؤهل الروحو

هو  و، النبيه سنتينعمر الفتی  منذ آان–اصل من واقع االستنتاج  وليس القول من غير مدرج الظن الح– قلت 

لم يعد يعرف آيف  وما اسم ابيه الذي هجر البيت و؟االسم ما معنی و،َمْن سماه روح اهللا:  ةيسأل مربيته المحبوب

  ؟؟؟  لماذا تصفه بالموسوي-بالتالي و،مصطفی ما معنی و؟يرجع اليه

في  و، مهٍل علی- راح ، بكثيٍر من الرموزٌة ملفوف آانت تتوضح للفتی اموٌر– الی سنٍة ة سنالی،  ةمن سنو

 ٌةحلق.  ما يشبه حلقات الزرد  علیٍة مطويَّخریُا ليربطها بغالفات ، غلفتهايفتُقها من أ و يستجليها–صمت الذات 

قمصاَنهم التي تقي صدورهم ، يجعل منها المقاتلون النازلون الی ميدان الوغی  هي الدرع التية حلق الیةمشدود
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 –بالذات  - اما خمين. ضيم  ال يناله َأيُّآل فرٍد فيها حتیيدافع عن ،  لقد آان مصطفي الموسوي شيخ خمين

   آان يمحضها حبًا و،فانه آان يعتبرها آانها آلُّ ايران

 ةبمواقفه الوطني، خاص بنوٍع و،ةتوجيهاته التربوي و،ةمزاياه االنطباعي و، ةاهتمامًا ناطقين بمؤهالته القياديو 

 لضيم ال يصيببان ا،  منهٍة موجسٍة خيف علیخمين ظلم او امتهان يقوم بها الحكم في من ة بادرة ضد ايةئيالجر

  . ايران بل مجموع،  انسان خمين– فقط -

 في آل ة الحاضرةالمؤسسات السري  في ُجَعِبٍة لرصاصات مخبَأة الموسوي عرض مصطفی- وحده– ولم يكن 

 آان في ايران انسالًال رهيبًا من شقوق - مثال–فالسافاك  !االبرياء الصادقين و باالولياءحين للفتك السريع

،  الشاهة ممن ال يخضع لمشيئحتي يحصي انفاَس آلٍّ، من َأضالع السراديب او،  الهواتفةن اقنياو م، النوافذ

: من االشكال فبألف شكٍل ،  ان لم تكن بالرصاص-عندئٍذ ففنون الحذف و–جبروته  ويستسيغ طغيانه ال او

او آتتبُّع  !!!دهاليز السجونالمخفيين في  أو آحقن الهواء في شرايين !!!ملح الة في بحير- مثال– ةآرمي الضحي

قاصدًا حّيًا من َأحياء خمين ،  الصبحةمع بروز نجم، ذات يوم عندما نهض،  الموسوي من الخلفمصطفی

 ةأطلق الثالث،  من حنوات الطريقةفي حنو ... ةع القضيالفبّكر الشيخ الستط، الجيش ةداهمته في االمس شرط

   !!! وتابعوا طريقهم مقهقهين،  ةاحد وًة ثالث رصاصت طلقةالمتتبعون خطوات الضحي

   !!!هكذا اخبر عنهم القتيل قبل ان يلفظ انفاسه

سواًء أآانت عمامتهم بيضاَء او  ،يحقد عليهم هم المعمَّمون من رجال الدين ون الشاه يكرههما الذين آمن َأشدِّ

 ة ماد- في نظره–انهم  !!! هذيان مجنونالیبعَض المرات   بتطيٍُّر ُيْقِلُع بهادآناَء منهلكنه آان يخصُّ ال و.سوداء

 الی، ُرُه العرش لرفع ايران من درٍك غائٍص في انحطاط الشرقيعرقلون رآبًا ُيحضِّ -  ابدًا–انهم  و،االسالم

 ،سجاجيد القصور  علیةنهم يفضلون ُحُصَر البداوَأل، سيسحقهم !!! الغربةحضاريٍّ تزهو به حضار عهٍد

  .. ران عن مداها في ايةيؤخرون الحضارو

    فالفنانون الفرس هم الذين–عنجهيَّات  و ليس في رغم الشاه هذا ِإالَّ غروٌر

 ،فعال قد حاآوها و،ةالعريض هم هم الذين يحوآون السجاجيد و،فعًال قد شادوها و،يشيدون القصور في ايران 

يرفضون ان يسرق الشاه آل  ورفضوافهي للذين  اما العمامات. .. ايرانة هما اثنتاهما حضارةالحياآ والبناءو

اما  ... ان يفترَش فيها آل السجاجيد  ويغرق فيها بمجنون شهواتهو ،يجعَلها ملكًا له و،القصور في ايران

٢٣ 



 - هما اللذان احتكرا، بشكٍل مريع تشهشنهو الم و،ال ابنه محمد رضا و،ي اسمه رضاخانلذوليس الشاه ا

 عقودًا من وعقودًا،  الوراء الیًة السوداء تعود توارثيةفالقضي، المسلمين  عماماتحقدًا علی و آرهًا- حدهماو

من دون ، تذليل بني فارس  في– بالتسلسل الملكي المستبد - بيزدجرَد يستمر بهمًةهي ترُبُط االآاسر و،العهود

 بل آان - في االهتمامةالسواسي و، في العدلوالقسَط ،ةالمحب و،ة تستحق العنايٍةان يعتبروا الشعب مجموع رعي

ال يحق لهم  و،هم مطأطئو الرؤوس ويبنون لهم القصور:  العبدانةفي مرتب  الناسُم االناني الظالم احالَلنهُجُه

   !!!الكافر  من الشبع- تحت االقدام- االالفتات المتناثرة بجهودهم الثمينة العامرفيض الموائد اآلوا منان ي

اجتازوا بها ، ة الكسرويةانماِط الغطرس بل آان ايضًا نمطًا من،  فقط في ايرانةلم يكن هذا هو ديدن االآاسر

آلها االرض  و»العربشط « ةهبطوا االرض من شرق العراق المسماو ،ة الجبال من حدودهم الغربيةسلسل

 ابتداًء من شط ،النهرين  انها ارض ما بين- الخليج الكبيرالفرات في انصبابهما في مياه وةالتقاء دجل التي يؤلفها

 ملك ة قاعد-نينوی  و، ةآلد و،بابل: قوامهاو ،»ميزو بوتاميا« اسمها الشهير و،البحر حتي جبال زغروس

 ، األهواز و،ةالبصر و،ةبالحير: ارفدوها و، لهمةزخرفوها عاصم و،ةاالآاسر دائن التي احتلهاالم و- االشوريين

   ،ةوالكوف

   ١ !!خداما وعبدانًا ،ةجاعلين من سكان هذه المقاطعات العربي ... حلوان و،جالوالء و،ةالرق و،قرقيسياو

 بن ثنیالم«عها من االحتالل الفارسي استرج تي الة استرداد الحيرصمََّم علی،  يزدجرد العرشلما اعتلیو

،  للدخول في االسالمة فارس الدعوحامًال الی، هو الذي قاد الفتح آلهو - ولكن سعد بن ابي وقاص-» ةحارث

 انتصر علی والهجوم  صدَّ- االسالم يدعوه فيه الیسری آآتابًا الی، منذ عشر سنين، وجه النبي الكريم بعد ان

« :  من شطرينةواآتسح المدائن المؤلف تتبعه سعدف،  بابلفهرب الملك الی، »ةالقادسي « ةيزدجرد في معرآ

بعد  و، بشط العربة الجبال المحيطةهي في غربي سلسل و،حلوان هرب يزدجرد الی و،»اآتسيفون وسلوقيا

 علی ،بين العرب المسملين و صلح بينهة توقيع معاهدواجبر يزد جرد علی، سقطت حلوان »جالوالء « ةمعرآ

  . ان والعربالفرس  بينةحدودًا فاصل،  زغروس من الخليج حتیةد الجبال الممتةان تكون سلسل

وراح من جديد ، احترام المواثيقو  الصدقما انفطر علی، المزاجي الطباع وجرد الكسروي االصل ولكن يزد

من ثم يزحف  و، االيرانيين الداخلين جديدًا في االسالمبها علی  ينقضًة آذابًةقو، يشه المدحوريؤلف من فلول ج

ال  و،المدائن  لقصورة سلطانه الجامع اراضي التاج التابع،  مجده المفقودليستعيد الی، الحدود بوطًا من اعاليه

قد هجرها آهن النار  و– اوقاف المعابد و،االغنياء والنبالء وامالك االمراء و،سترجاع غابات الصيد

لسان  و السيفةهو ال يزال شفر و -صابي وقا سعد بن، او باالحری، ولكن المسلمين.. المعروفون بالمجوس

ذودًا عن المسملين ،  حازم باالنسياح في آل ارض فارسمع قراٌر و،»نهاوند«  فانه هبِّ الی-التبشير باالسالم

٢٤ 



 – بكل ادارنه -جاهز هو اليوم و،تتمكن من الوقوف في وجه الطغيان الطامع بكل خيرات الشرق، ةعسكريو 

  ! البهتان وةقرنًا آخر من الهمجي و،الطغيان  منقرنًا:  في اشداق الرومان الذين ورثوا من االسكندرٌلممثو

 وراح يزد جرد يفرُّ من »نهاوند«  فتحت فيها» فتح الفتوح« ة المسماةز تمَّت المعرآ سفح جبل البروعلی

بمقتله انتهت  و- »ترآستان«  تخوم علی، رجاله بالذات  ان قتله أحدالی،  تتعقبهةالمالحق و، مكانمكاٍن الی

  .  قرونةعاشت ايران في ظلها اربع  التية الساسانيةاالمبراطوري

 -  آل ملوك العرش في ايرانةذهني  فية ان االنطباعات المسجلااليجاز علیة الكثيرةلتاريخي اةتؤآد هذه اللمح

  ايران الحقد علی المد العربي الذي وافیةشديد و، ةعدائي  هي- انتهاًء بمحمد رضاخان و،جردامتدادًا من يزد

 يف،  ةالمساوا و،ةالحري و،العدل و،لحقا و، االنسانةيزرع اهللا في مهج، دنيويًا وسماويًا طبعها باالسالم معتقدًاو

 الخيَر موزٌع و،االول انما هو خادُم الناس، قوي سلطانه ومهماسمت مرتبته، م ذاته فالحاآ- مجتمع االنسان

   !!!يندثر وّرحتی يقشع  اهللا عليهةفغضب، ّما بِطرِإ و،فاذا شذَّ و ، القسطاس وعليهم بالعدل

 يرفض الشذوذ و،االنسان جاء االسالم يوقظ و-وًا وبطرًا  ايران شذوذ أنا خوا علی- هؤالء هم ملوك فارس

 ة خمين موسويهذا الحامل الی،  الموسويمصطفی  سوداء يتعمم بهاًةفهل يكون لهم ان يعشقوا عمام !!!البطرو

   !!!سود المستهابباُال َدَمَغْت ايران آلها، هاب اِإلةسيعو

 التعليل و بالتحليلةالعريض وسَّعت فتاها بهذه المعلوماتلتي هي ا،  روح اهللاةعم» صاحبه « ليست 

، نعسان وٍر هائٍم علی زندها في تبحُّمستلٍق و،في حضنها هو نائم و،بل انها آانت تلقي في خلده، التفصيلو

   -بل راح،  ينام– اخيرًا - يتثاَءُب بها الطفٌل حتی – ابدًا –ما آان ، ة خطيرةاسئل علی، ة صغيرةاجوب

 ،نهاَرُه وليَلُه:  غدتحتی ،االدراك والفهم وبالعلم، ُرهاينوِّ و،ُعها يوسِّ- يوٍم صغيٍر الي يوٍم اآبرمن،  بدوره 

  . ةالحيا  فيةآلَّ شئوونه التطبيقّي و،اهتمامه وهمَُّه و،يقظته وغفوتهو

حول ابيه ،  واحدمنسولين من حجم مبناه في شقين ويدور بمعناه، احد وغير سؤال» َصاحَبْه«  لم يسأل عمته 

 ي المعنیما هي داللته ف، وهو روح اهللا، الذي اختاره ابوه له  االسمحول معنی و؟آيف غاب واذالم: مصطفی

ولكنه ، آمفتاح قفل الصناديق، صغيرًا صغيرًا في المبتدا، الجواب النازل في اذنيه آان و؟الصريح المستطاب

 آل الصناديق -النحيل  بمفتاحه–راح يعالج ،  مجاٍل رحيب الیٍة مخنوقٍةمن بره و،ّيلی يوٍم نجيوٍم آئيٍب ا من

 بين حروف اسمه ةثروات الروح المخزونو ،ردهات الضمائر  فية المخبوءة فيها آنوز المعرفةالمتواري

 -  في باله–ان له آ،  الكشف عن مخبئات الحقائقةَأتقنه في عمليو صََّل اليهعميٍق تو وفكل علٍم انيٍق.. الثمين

النها آانت  -  جدًا عليهًة قاسي- ةمن هنا آانت معاناته الطويل ... مرسوم وتحديُد معيَُّن و،ملوَّنو طالٌب موجٌَّها

   !!! الطريقةقارع هو في وذين اغتالوه االنتقا م ألبيه من الة صوابي بفن الوصول الیةمرتبط
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،  عشرون قرنًا وةخمس، االجرام لعمر في واقعلهم من ا،  ان الذين اغتالوا أباه-  بوضوٍح مطلق- لقد تكشف لهو

اما اقتران ، ةالنها محض اسالمي،  فارسة من تربةالموسوي  حذفةتلهُّوا بها في محاول، ةنصٌف من هذه المد

،  من ذلةيجمدها في قرٍص يعوُم في بحير و،يمتص ايراَن آلَّها، فمعناه اجرام فظيع ،النصفين في المآل الرهيب

 اللحوم من ذئاِب ةبل َأآل !!غيبوبات المجانين َأقزاُم عرشها السادر في ال و،ال انسان ارضها، يستفيد منها ال

اياهم ثرواٍت ال تعضُّ  وراح يتقاسم، بهلوي قاجاريُّ، التحكم ومهََّد لهم آل مجاالت التلقط، ثعالِب المستعمرينو

   !!؟منه نتن الوخم  عاٍر اين الیًةعليها خزائنهم اال مستحيل

 في حروف اسمه ةالكامن ت رجاء البطواليوصالنه الی، آل فٍن جريء و،سيطلب روُح اهللا آل علم نفيس 

  .الكامل

  ستشعُّ-ة دائر الیٍةدائر من و، مفرق فهي طريقه من مفرق الی، ة القاسية صحيح انه اآلن مصلوب المعانا

يوحد بها ايران التي ستحرز معه نصرًا ، هرالجو ة اصيلةالميادين موسوي و،اللوالب و، المفارقة في نهاي-عليه

  . المؤمنين جنان و،انه ثواب المجاهدين، مهيبًا

* * *  

   
  

  الحضوُر الموجَّه
  

 –ا الطفل الحالم في حضنه في بال» صاحَبه« قد حوَّلتها ، ةغير المسئوول وةثغثغاتها البريئ وةآاني بالطفول

هي التي اشتغلت ،  من حيث ال ندريةالصدُف النابت أتكون ... ؟ولكن  ...اإلدراك و في التنبُّهة مستعجلٍة فتوَّالی

، هو يستعجلها في الرّد عليها و، مربيته الرؤومآان الطفل يطرحها علی  التية الصغيرةفي توضيب االسئل

وبًا بُش  اليه فتهّب،  ان يحتكَّ بها تيَّاُر منها الی- تناُم-لنفس علي طاقاٍت فيها اعوامل فتح آوی آانت عامًال من

   !!؟بذاته مفتونا

الضيم ذاته هو الذي  و،يقتل أباه ،لقد مسَُّه الضيم. ة بهذا السلك مشدود– روح اهللا  هذا الفتیَة نفسي- اني اراها

نبََّه  وواالثم ذاته هو الذي آذاه، يتمَُّه وهو الذي شمَلُه. الطغيانو االثم النائم في الجور و!!!هسََّألهب ح وجرَّحه

   !!؟ة لمس- ٍة يقظ الی-تدعوها،  في ُهُدِب العينًةغفل، ةالوعُي الهاجُع في عمق الطويل اال يكون ... !ْدَسهوَح

،   جعلته ينتقل سريعًا،ةالحزين في هذه الصدف، حبيبها الصغير» صاحَبه« داعبت بها ، ةتلك هي لمساُت نادر

 هذه التلمسات فلنأخذ الموضوع هذا بمثِل.. االدراك ة ونباه، طلب العلم،  يلج عليهاٍة فتو الیٍة سادرةمن طفول

  . ةالتلّمحات المقتضب وةالخفيف

٢٦ 



 انطبعت في السقفو ،مألت الجوَّ، ئيب من الصمت الكُة الموسوي موج سريعًا ما غمرت بيَت مصطفی

 رجعوا  الجائين الذينة الثالثاشارت الی  اال بعُض آلماٍت مصطفی،ةلقد هرب النطق من حنجر.. الجدرانو

   .ة في شعبة الريستاغ الموجودة فرقالی

الرصاصات الحمر في البدن  من الفوهات الثالث التي َأحدثتهافقد أفرغ النزف دَمُه  ،  اما القتيل-» خمين« 

 توًا –به رحلوا  و، ظهر جمٍل أغبرحملوه علی و،السوداء بعمامته و،بعباءته، لقد لفلفه بعُض من أهله !!الممزق

  !  جده االمام علي اميرالمؤمنينفي القرب من مثوی لُيرِقُدوُه ، جف االشرف الن الی–

،  ة الناطق بالفجيعهو األسی، ذهنه  فان َأشد ما انطبع في-س من عمرهلو آان الطفل روح اهللا في شهره السادو

تتوشوش بها  و،ة مخنوقٌة تدلهمُّ عليها ظلمٍةخيطانًا من آآب  من سقف البيتيتدلی،  فيهِن الكام ُه بحدسهتلمََّس

 ُف منيلطِّ و،َة يمسُح الوحش طيفًا يشع عليه منها أنٌس-  وحدها– آانت» صاحبه« عمته !!!جدران البيت

 بها ةخياالت الليل العالق  من–فانه آان يستجدي ، ةاما النهار الصاعد بشمس آسيف ...  الليلةدمامتها في وطأ

 المنطبع ةالتي آان يستوحيها من واقع الفجيع و،عمته  يلقيها عليالفتی التي آان ة تلك االسئل-  االشباحةسماج

  . قع الجوا و-  حوله- بها

 – اذنيه خلف مدی و،عينيه  امام–ني َأراها او ...  من دلعُألهياٌت و يلهو بها غنٌجًة لروح اهللا طفول لست اری

  . اغرعيُل الُصوَّ انقصفت الي تَأمٍل يتبحبُح بهو ...  شهوٍر ال اآثرِةست  َةَأثير

 ، العلم الذي يكشف له دروب الفكر كبابه علیصاغ ان،  مجالبهذا التأمل الذي راح يتمادی به من مجاٍل الی

آلُّ ما تأتزر به  و،ُنها  اال الحقيِّال ُيَز وُعهاالواحات البكر التي ال ُيَوسِّ دروب الوصول الی و،يدروب التقصِّو

  . الجمال روعاُت

 وصوٌل - المثلی ة بالنتيج–آان له و .ة تقديس الضيم الذي طوَّقه بحبل طويل من المعاناالتأمل الیولقد اوصله 

 ّيا االنتقاممن اطاره و،ةثري وٍةسيع وة دائرالی، ةفقير وٍةصغير ٍةمن دائر، نقل جهاده الطويل،  تحقيٍق َأمثلالی

     والوطُن آلُُّه هو الطالب-طها التحرري الميسور خ الی– البهتان ةالمنَتَقُم له من جريم ابوه هو و- المحصور

  . التحرر من جرائم الطغيان 

 اآلن في ال تزال الی و، العمر م انصراٌ رافقته الی ةطفول،  اهللا الخمينية آلي–  او باالحری– بقيت لروح اهللا 

 عزٍم ي الصدق المتناهي الیلؤلؤُتُهْم فهي و ،  التي يتصف بها العظماءة الكبيرةانها البراء:  ةذآراه منسوج

  . به ُتثاب و،به تحيا، ال تهاب و،تجاهر به،  تدين بالحق-  وحدها–  تلك هيةان البراء.. ةالجرأ ومتَّصٍف بالحزم

* * *  
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  ةالمدارج الصاعد
  

قبل ان يبلغ خمسًا من ، مرسوما – تحت عينيه – درٍب آانه أصبح لیابتدأت خطوات روح اهللا تمشي عو

 من حبات ًةَأن يحصي لها مئ و،قدميه واصابع آفَّيه قد علمته آف يتحذلق بعدِّ» هاجر«آانت امه  ،عمره

لقد توصلت ايضًا ، تجعل منها حساَء العشاء و، النارامامه في القدر علی تَضَعها وفتغسَلها، عشرًا فعشرًا، الفول

  . وب برمزه المكت- ة ورق علی-حصره و،رسم آل رقٍم بمفرده الي تعليمه

مع ترآيب ، ةهيكلّياتها المنوع ها فيرسُم و، تلقيُنُه حروف الهجاء-  بدورها– فقد تيسَّر لها» صاحبه«اما عمته 

،  الصغير فكاناما الفتی ... اهللا و،علي و،نور و،روحو ،نار و،ماء و،آوز و،وخبز، آرغيف، بعض الكلمات

  .  آما الخميُر بالطحينو به صعدًا شوٍق ينمیمجذوبًا ال ، بروح الخميرة المشبع ةآالعجين

 َأآان منهم اخوه مرتضی، المعجبون ُأِخَذ بِه اساتذته،  فهٍم مميزآان الفتی يشرئبُّ علی،  عشر سنواٍت فيما بعد

 ... الشيخ جعفرو ،المّلا ابوالقاسم و،ميرزا محمود: اآلخرون ام،  خصَّه من جهده بثالث سنينيَبَسْنديَدْه الذ

  دروسهانهی،  حوزتين اخريين في آراك ثم في قمالی، ة في خمين معدودٍةحوز الی، البيتمن  ... هكذاو

  . ةاالبتدائي

 – ةجهده المستمر عشر سنين آامل  فانه استلَّ من- ة السطوح العالية مرتبقد َأوصله الی و-اما التخصص اآلخر

   علی،  انصبَّ بشوٍق زائدحتی،  منهاما ان انتهیو

الخروج  وتتبع البحوث  فية ثمينهي دروٌس و، اهللا الحائريةآلي، جتهاد أو درس الخارج االةتحضير مرحل 

 اذا ما  حتی-التروي في الوصول الی آنه الحقائق علم و،علم االخالق و،مات اليقين في علم الكالممنه الی مسلِّ

 ةاي « - ة بجدار– التي يستحقها ةمحله في التدريس هذا الذي حاز اآلن المرتب حلَّ، اجتاز الحائري عالم األحياء

  . »الخميني اهللا

 - في ذلك الحين– رأسه وعلی ،مما جعل الحكم،  الحتراٍم وسيعًة اهللا الحائري مدعاة الكبير آية لقد آان العالم

شاه ، بحكم الطبع، يتململ منه،  بمقام مرموق-آالحائري - آل من يتمتعينقم علی، صاحب العرش رضا خان

  ! ايران

او ، متابعًا نشر العلم،  قمةحوز ري في هذا الذي يحّل محل الحائ الی-حاّد و بشكل بارٍز-تقل عداء العرشانو

، أفواجًا و افواجًا– في ايران - ٍةالذين ينشأون آل سن  بخَّ السم في صدور الطالب-الشاه في هجس – باالحری

في ،  التاريخةاسطور،  ما بعد الزمانالی، زمانمن قبل ال، عرش ايران ليجعله غيَر موالين للوطن الذي يتعهده

   !!!العنفوان و،المجدو ،العز

 فيها َأدقَّ المواد في رفع سوُيَدرِّ ،ي في قمر الحائةيتسلَّم حوز، لالمام الخميني ،  رضاخان– فعًال – لقد تصّدی

ظهر » جديد«   ةك انذارًا آليلقد وجه المل.. علم االخالق  بهبكل ما يتجّلی و،ةتوجيهه بالمعرف و، الفكرمستوی

لقد آان  !!! مصطفی– ابوه الموسوي – من قبُل –آما آان  – ة الشكيمقويُّ و،جاُدو ،يبدو انه صلُب ... في قم
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* * *  

 ال في عهد طفولته –يتمكن  ،ةالمر و،ما آان الفتی،  الموسوي في ذهن االبن روح اهللاهنالك طيف لمصطفی 

  من عمره الطرية عشرةهو في الخامس وةاالبتدائي توته التي انتهت مع انتهاء دروسهال في عهد ف و،ةالقصير

 مدی ومن الجبين خطوط العمق و،ّيبعَدها البصر و،ها الروحيالعين دفق تأخذ من،  لهة واضحٍة من نسج هال-

، والنهی  جماَل الوصل بين القلب- حتی -لعنقمن ا و،روعات الحنان و الصدقةالشفتين قساو من و،االلهام

  . بَأسالٍك تلين او تقسو بها القسمات

 -  من عمرهة عشرةحتی الخامس ، باله بقي ابوه هاجعًا في-هقدِّ و،قدميه و، بوجنتيه– ةغير واضح القياف،  طيفًا

 ةواضح و العزمَةشديد، ًة مشرقًة ابيه قيافستضفي علی  فانها– ةهي المكتنز و-  من عمرهة الثانيةاما الفسح

  . المعالم

 بالبحوث ة المعمقةالفقهيو ،ةبمختلف موادها العلمي،  من عمرهة الثانيةلقد بدأت تستطلعه الفسح ...  فعًال

 ال سيما في و،آنه الذات و، في آنه الوجودةالمسطور بكشوفاتها عن الحقائق و، ةابواب المعرف علی ةالمفتوح

 ،ةاسرار الحيا و باشواق النفسةتعميقه في الشؤون النابض و،تلقينه و،تعليمه احتكاآه المستمر بالمشرفين علی

 وينظف مسراها اال  ال يحققهاةني من وطًةآتل و، من جهدةآتل و، من علمًة آتل- في ذلك الحين-جميعهم آانواو

 ة عبدالكريم الحائري منظم حوزةمثل العالم ،سوّي وآريٌم وخلٌق نظيٌف و،عدٌل و،االيمان باهللا الذي هو حٌق

 اهللا ةآآي:  من المعملمين اخریةسلسل و،محمد علي الشاه آبادي  معة الحائريةالبروجردي ضلع الحوز و،قم

 ، الدستورعلی ة االنتفاضة اهللا النائيني صاحب نظرةآي و،ابوالقاسم الكاشاني اهللا ةآي و،الشيرازي محمد تقي

 اهللا محمود رضا ةاي و،تقي الخوانساري  اهللا محمدةاي و، اهللا ابوالحسن االصفهانيةآي و، اهللا محمد الصدرةآيو

  . النجفي

 ، توضح له المضامينراحت  التيةمن آل هذه االحتكاآات النير و، أجل من آل هذه العلوم التي حازها

   ةان العرش في ايران هو العل: تبين له، تكشف له االسرارو

 مع طول تشبثه -العرش لقد امتص !!!اني منه انسان ايران خلف آل اسباب التردي الذي يعة الكامنةاالثيم 

  ايراَن الفقُربحيث عمَّ،  ايرانةتتطور بها حضار ةآل امكاني و، آلَّ ثراٍء ينمو به مجتمع ايران-بحكم ايران

   !!!االنسان لتذلُّ و،انمحاُق النمو و،الجهٌلو

حتی ، غيورون مخلصون و،اعونو  اقطاٌب–الحين  و بين الحين–ها  التي آان يلجأ اليةاما المحاوالت التوعوي

ان فما آ ... انهيار الوطن و، الذاتةخسار: بالين وتوقعه في ،ةظالم وة العرش في انحرافاٍت غشيمال يتمادی

   !!! الموسويعلی مصطفی» الشاهْر يستاغ«  الردُّ عليها االآما ردَّ
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ان  ... ينزل فيها شخص ابيه ٍة معينٍة التفتيش عن هال الیة بحاج-  بعد تثقفه المطلق- اهللا الخميني  ةلم يعد آي

 فرٍد في ايران التي  انه تجسيُد لكل–ذآراه  وروحه تخلد فيه،  تشخيصًا واحدًا ال غير– في باله –ألبيه اآلن 

بل ،  ترفض ان تجعلها ازدردادًاقيٌم، الصواب و،العزم و،الحق و!!!يزدردها ان ةالشاهنشاهي حاول خطي وحاول

 مع طلوع –اهللا   باذن– التي ستصمت ةبحطامه الهازیء بالعاصف و،فينيكسياًّ يتزين بريشه المحروق انبعاثًا

   !!!انبعاث الفينيكس و،الفجر

  

* * *  

، اني َأراه آذلك؟  التنفيذةدائر جعله في و اتخاذهل االمام الی هنيهات قرارًا توصَّلكالم الوارد منذ بضعكون اَأي

 ، عمته اخت ابيهطفولته التي آانت تطرح السؤال علی ًا غيَر منتظم المعالم في تباريحبل اني اراه آان طواف

 في ُهقد راح العلم يوسِّع و-  الحين الفتيِّ اآلخریال، مذ ذلك الحين الصغير .. بساط التأملال تأخذه اال الیو

    هذاانه ال يزال حتی و، عود النولتجسُِّدُه علی و،ُفُهوالقرار يفتش عن حيثياٍت تكثِّ – الذهن ةدائر

مكوٌك  و،اطاٌر و،مغزٌل :  خيطاٍن يشتدُّ بهاة آثير من لملمحتاجًا الی، الوقت المشغول بدهاء الشاه رضاخان 

  ! دعه الفنيبت

ا االمس بالذات آان في هذ و،االخالق تدريس علم وة منع االمام فيه من معالجباالمس َأصدر رضا خان قرارًا

ولم ينكفَّ االمام عن  ... األخالقةُنها روع تزيِّقمصانًا، الحائري ة صدور تالميذه في حوزاالماُم يفصِّل علی

 بان  بل امًال،  ة من جبن التقي العصيان الذي هو اآلن نوٌعةبطولال انتشاًء ب، يتابع سيره وراح بالسر، خطواته

 – في يوم آخر –يخرجه   ان يكون له تصميمعلی، هو الذي يرقص في عزمه ، القرار النائم في جيبه المخفي

  !  نور الیٍةمن عتم

 قبله من االقطاب الذين ٌدَحأََ  مثلهلم يشتدَّ الی، آان من نوٍع تجريدّي آخر، ذي اتخذه االمامان القرار هذ ال

 ِإّن - واء س علی حدٍّةبال مساوم، حسُم و،عزم و،تصميم فهو، رجَّحوا في ذهنه آيات الصواب و،ثقَّفوه و،علَّموه

  في الروح حرََّآهاًةِإّن شجاع و،حذه لرفض الذل يمسحه به العدوانال ينفك يش، ضلوعه مشحذًا طيبًا ينام تحت

اما القرار المبني لديه  !!!ليات اقتحام حصون الظالمين االحتراَز يَؤخرها عن عمبیباتت تأ، الضيم في النفس

 ة توعيفانه رهن باستعداداته علی، االقتحام ةامتالك الميدان بروع و،تمتين الرفض و، ة تقديس الشجاععلی

ال يغنيه  و،هاال ذلُّشه ابان العرش ال ينع:  الفهم لهابعد ان يوّفر، ةالبطول  حشدها في ساحاتعلی و،ايران آلها

ليست َأ !!!يضنيها وال يغنيها اال خنُق من يمتصها و،ُلهافال يحررها اال تحطيم من يذلِّ، هي اما !!!اال فقّرها

لو ان لها لونًا من و ... !تهرب منه يقتنصها حَمًال حَمًال اذ: الحمالن و الذئبةآقضي، ايران و بين العرشةالقضي

 االرض شلوًا تترآه علی، ةبعد لحظات نخيَّ و،شجاعًا ال نرصَّت عليه انرصاصًا، ةرأٍي او بعضًا من حكم

   !!!ثم تتمتع بمرعًي ناعٍم أخضر، ابّيًا تدوسه بأظالفها دوسًا و، مخذوًال

   ،هو اآلن في الصعيد اآلخر و،الصارم وال شك ان االمام قد اتخذ القرار الواضح
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العرٌش هو  و،العظيم  بانسانهاةفهي العظيم،  ة من ساحاتها العريضٍة في آل ساحُر ايران ألن تنرصَّيحضِّ 

،  ربهة بنعمالمزهَّی و،الكريم وبالخلق العفيف المتكفَكُف و، النفسةالحق المصون بعز و،الذليٌل بجبرو ته الذئبي

  !  النصرةهو المحرز روع و،هو المثاب

  

* * *  

! تعيش اال من امتصاص الدم  الٌةبانه علق، أصاب في تصويرهاال يكون االمام الخميني قد : العرش في ايرانو

 ةن ماهيَّ تعيٍِّة دالل الی تحديٍد مرآٍَّز علیة ماسةبحاج  يبقی- ةان يكن مصيبًا في االحاط و-ولكن التصوير هذا

 َأنَّ عرش یسيكون لنا َأُن نر. رسخته في الوجود و التي ابرزتهةغاياته التأسيسي  فية العلق- هذا العرشةنوعيَّو

 ةالعرش من معانق آيف تمكن هذا: سيكون لنا ان نعجب و، تعجيل انعدامه– انتظامه ة من ماهي-يحمل نايرا

 دي رجٍل عظيٍم حشد له آل فارس حتیي سحقه علی و ان حان رفضهالی، عشرين قرنا وٍة مقدار خمسةالحيا

ين ذاته لتمجيد  آان الحاآم من تعيمتی: ألالمنطق يس و،افيائها خفش عنفارس من محو ظله اَأل اَألتمكنت 

تبتره اذ و ترذله و،تعطف عليه اذ يصدق،  ةلم يكن الحاآم خادمًا للرعي و، خادمًا للحاآمةالرعي  آانتمتی و؟ذاته

   !!؟ةيخون االمان

ال  الدآتور نقوة ترجم–االول   الجزء–) ةتاريخ البشري(في مؤرخه الشهير » توينبي« يقول المؤرخ العظيم 

  :  ما حرفيته١٩٣ ة في الصفح–زياده 

 لها في ةالمواطن و االولیةالفارسي ة في االمبراطورية الفارسي– ة الميديةان المؤسس«
 ة آانت ثقيلةالفتنو - لكل منهما نظام سياسي مفتون بهآان، ةاالغريقي ، الدول–المدن 
   النها آانت تكريسًا طوعيًا، العبء

   : نابعًا من الداخل
فال -   - االمبراطور االخميني-شخص آن يتمرآز في، والء السياسي الميدي  والفارسي

  »ةذات السياد، المدن الدول : هو، الوالء االغريقي آان يتمرآز حول تجريد مقدسو
 او الوطن ةليس لالم و،الملك ة والء لشخصي آان مؤسسًا علیةالفارسي - ةمن هنا ان العرش في ايران الميدي

مرضه  و العرشةتأليه الذات هو فتن و،يقدس ذاتهو هكذا آان الملك يؤله و–لملك منه بقاءه الذي يستمد ا

انه  !!! من فصائل العلقليكون ارذَل صنٍف، الشعب المحسوب من عبدانه مما جعله يمتص دم، المزمن

! يدقَّ عنقهو من دون ان يطاله الرفض، لقد تمكن من ان يعيش طويال و...الكذاب في سلطانه االعور الجبروت

  : االعتبار وبل لمزيٍد من التنبه، ال للتفكه، فلنصفه قليًال

 - العظام حتی– ةز مغرو، اربع فوق قوائم ... مرجان و،ماس و،لؤلؤ و، برّفاصاٍت عن مسجدانه آرسيُّ منجٌَّد

، مان البائس عام من عمر الزةخمسمئ ومجال الفين استعبدهم العرش علی، في ابدان الماليين من بشر ايران

َقلَّ من بينها َمْن ،  برؤوساجساٌم: تسابقت بالجلوس فيها ، من َأفخم االرائك ًة فكان اريك-  بالذات–اما الكرسي 
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فلنستطلع مع االمام موجزًا سريع  !!!من امتصاص الدم  ال تعيش االةصفه االمام بعلق وهو العرش الذيهذا 

 ةفرض العبودي، ليكون لنا بعٌض اطالٍع علی مسلسٍل َألياذيٍّ ،االقتضاب عن تلقط ايران بهذا اللون من الحكم

 عن، جمَّدها النظام المتعسف هذاف، شارآت في نسج حضارات في محيطها المشرقي ٍة عريقٍة امالذل علیو

  !  من االنتاج الحضاري الّثمينةعن االستزاد و، الفاعلالنموِّ

.. مستمر وحوزتهم بشكل متين ابقاؤه في و الحكماالستيالء علی، م. ق ٥٢٩ ةخطر في بال الهخامنشيين سن 

 جبال عبروا جبال البرز الی . ..»توينبي« المؤرخ  آما لّمح اليهم، »البارسوا « الفرس او  وانهم الميديون

اسسوا عرشًا آانو  و، بالسكانة السهول اآلهلالی، الجنوب عبر التضاريسو  الشمالانتشروا الی و،زاغروس

عبر احد عشر  تمكنوا من التشبث بالحكم و..منبهرين و تجعل الناس خاضعين لهٍةملّيًا البرازه بابه قد استعدوا

انتهی حكمهم علی يد  و،ةتفيض عن مئتي سن ةلث بحيث تنعموا بالسلطان مد داريوش الثاالی، من قورش: ملكا

  .  القرنينالفاتح اال سكندر ذی

 ان حررها الی،  سلوقسةاليو فباتت ايران تحت،  ةانتهب عرشه الكبير قواده االربع و، ذو القرنينًةمات فجأ و

،  ة سلوقية خارجيةهكذا من عبودي و، للعرشةخاضع ة في عبودية الفارسيةالذين اغرقوا االم» البارثيون« منه 

  . العرش ذلَّلتا، ة بارثية داخلية عبوديالی

لقب ذاته  و،»اردشير االول «ةبقياد  من الساسانيين الفرس اخریة ساللانتقل الحكم الی،  بسقوط الحكم البارثي

  .  قرونةاربع استمر حكمهم و،اي ملك ملوك ايران» شاهنشاه«

  .  القرنينحكمهم حتی عمر و، يعقوب بن الليثةبقياد،  تحت مطارق الصفاريينةسقطت الساساني و

 من ةمخالب اسٍر طاغي تحت. ة سنة تقارب الستمئٍة مد علیةجاء العهد الساماني يقض مضجع االم و

قت  تذو-  عقودة تقارت الثمانية مدواخيرًا علی ..الزنديين و،الصفويين و، والتيموريين، المغول و،البويهيين

  !  تعسف القاجاريينةاالم

رضا خان الذي لعب بايران آانه  بانقالٍب عسكري قام به،  المطافة يدها نهايفكانت علی، ة البهلويةاما االسر

هرب الشاه الی ،  الحبلينبين لعٍب علیو... غزو االنكليزو غزو الروس،  يده الغزواتحصل علی و!!!الحاوي

   ريقيا حيث لفظجنوب اف

لعب محمد رضا  و،البهتانو ،المجون و، الحكم ابنه محمد رضا بهلوي الذي فاق اباه بالكذبخلفًا علیم، انفاسه 

) انسان وبكل ما فيها من خير( ايران وعلی ، االنكليز باالميرآانعلی و، الروسبهلوي باالنكليز علی

ت في فتجمع، ةدماء االم امتصها من نفسه بكل الثروات التي  وعلی،  االميرآان بايرانعلی و،باالميرآان

 من ة سنةخمسماي وضّخم بألفينتالعرش الم و،الغرب وتقيأت معه الشرق وتقيأته لم يبتلعها قبل ان وبلعومه

  ! ها االنساني السوي الفاشل الذي َأزاح ايران عن حظِّالزمان عمر
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سيكون لنا  و، المجدةي خزان فاليمنی  ياخذه ليضعه بيدهسيكون لالمام ان، ة الطويلةرصيد آبير جمعته المعانا

   االمام منحتی ينتهی، ايضا مجال االصطبار

  .  النصرةيلقي فيها باآور و التي سيفتتحها امامناةتوضيب الخزان

  

* * *  

النهج النابع من تأليه  و، بعشرين قرنًا بعد المسيح،  محمد رضا خانالی،  قرونةقبل المسيح بخمس،  من قورش

   !!!يستمر به عرش ايران، تاريخّي راهن لمعبِّر عن واقٍع مرضيٍّج ذاته اهو النه، الذات

المعبود يمتصُّها  و،للمعبود  تسجد– قطعانًا تلو قطعان - ايراندائمًا هي  و،مؤلهًا نفسه، دائمًا هو الشاهنشاه

 – قصٍر كلِّل و–صولجونًا  وتاجًا و،  قصرًا– في آل مربٍع من مرابع ايران، هو يبني لرغباته و،وريدًا وريدا

 ،لعسجدا و، بالماسةمانواٍع من الجواهر المطعَّ و بانواعًةمزّها  ُفرشًاٍةلكل قاع و،مهرجانا و،عزًا و،دالًال

   !!!المرجان و،الفيروزو

:  علی الُحُصِر–أآواٌخ ينام فيها  : بالمقابلو ...اموال تصب في خزائن الشاه و،سجاد و،بذخ: آل ما في ايران

   !!!رمانح و،ذلٌّ و،فقٌر

   ليس في ايران غير: هي معه تقول و»توينبي« يراها ، تلك هي شهادات التاريخ

 ةالمتباهي بغالظ تمامًا آالعفريت الغّر! ةالفتن  ة ان تحنقالی، سيظل مفتونًا بظّله. ..ملك مفتون بحب شخصه 

  ! لن يخرج منه اال مخنوقا و، ُعُنَقُه بقمقٍم جميلسيطّوُق! عنقه

بان العرش في ايران هو الداء  :  واقع التجريدالخارج منها الی و،الخميني فهو المتغلغل في عب ذاتهاما االمام 

تفتيق  و،بذل الجهداال ب، رجاء و امٍلان تنجو الی ون اليرانولن يك، بكل ما في الداء من وباء، الضارب فيها

   !!!ال يسلم الكل من زحف البالء، لِّ الكَة سالموما لم يشتٍر البعُض !لجراحمهما تنزف هاتيك ا، الجراح

 حبًال يشنق به - خيوطًا يغزلها  عرٍش يحمل في تالفيف عباءته علیر حكماَألم يلتٍق االمام بتوينبي في اصد

   !!؟عنقه

هو حامل في عبه  و،الخميني بالاآثر مما شغل ، ما شغل بال توينبي، هذا هو الضيم المجرَُّد من واقٍع راهن

 آل – الالي فرد ولو آان عرشًا –يجوز اال ان يكون له  حت ضيٍم جسيم يطال الوطن الذي الت ت الذاَةمعانا

  . آل الوالء و،الحب

،  بهيمشیبل ،  اليهيمشی أنَّ الحق ال:  عينيه فيبصر- انسان ايران – يفتح فيه – آت هال شك ان وسياتي يوُم

   !!!ولو آّلف النفس آل العناء

* * *  

٣٣ 



  القرار
  

 او جلساٌت  ةلها جلس ُتْعَقُد، ة ام مستعصيًةاو آانت بسيط، ة ام آبيرًةاآانت صغير،  من القضاياةآل قضي

 ةزجَّها في حلق و بها الزمانالتي استعصی  من تلكةهي واحد، العرش و ايرانةقضي و، قرارتخرجها الی

عن بثها ، من تلقاء ذاته، ٍة بمنت– العرش –ال هو  و،الكّالبتين عن خصره ال ايران تتمكن من فك باعيه:  ةمقفل

،  ةالمقفل ةاذا بالحلق و،في تبصره المطلق،  يطل عليه النهی– ةذو الردهت الوسيع، يبقي الدهر !!!الغرام القاتل

  !  ة ممطوطًةيجعلها العوب و،يتمّطی بها ثقل الحجی

فيما آان  و!!!ان طويل السنينالزم  مدًی منعليها قبضته علی ايران في تبرُّمها من عرٍش أحكم ةتلك هي قضي

آل زواٍج :  بلسان الدهراليجوز ان يفرط، أطلَّ َمْن أفتی ، الدهرُةعقدته ِسنَّ، ايران و ان زواجًا بين العرشيبدو

  ! عاهٍر ال بدَّ ان يتبر

ن  م–مستجمعًا ، خلوات سره ا في قد اصدره االمام بعد آل الجلسات التي عقده- قرار البتر- ذاك هو القرار

ال ينفك  و،ة عرٍش تزوج االمبحكم االعدام علی  آلَّ الحيثّيات التي تقضي–راهن الواقع التاريخي المزمن ال

 فمن - المفتي بلسان الدهرالسائل هو صاحب القرار و- !!!اجرام و،عهٍرو ،يغمرها بكل ما انطبع عليه من اثٍم

 !!!المستجاب ولن يحطمه اال التمني! ؟ا العرشمن هو هذ و!؟نيترجو الطالق الی شرف التمِّ؟ ةاالم هي هذه

 ،يبَّ القراَر المل–وسيكون  - سره  وهو الذي مالالقرار جعبتهلكن طارح السؤالين هو المختلي فيو

   ما هو الذي و-  من هو صاحب القرار–اخيرًا  و!!؟المستطابو

   ؟ المستجاب و المستطاب– هكذا - سيجعل قراره

 توسيع التوضيح حتی: رجاؤناو ،لكن التلميح آان مقتضبًا و،ة عن هذه االمةلسابقلقد ألمحنا في الصفحات ا

 ،التلميح ما جعله اال زاهدًا يعبد المجد الفارغ  لكنَّو ،ألمحنا عن هذا العرشو ...مجانيها وتستضيء أمانيها

صيب هذا العرش بمثل هذا اّما لماذا أ !!! ذهبًاًةالخزائن في قصوره محشو يعبد و، السجود في ذلِّةيعبد االمو

 ة تستقيم لنا انظموحتی فهم الحاآمين آيف تستنير محجاتهمي و، يفهمناا يستوضحه السائل حتیفذلك م !؟الشذوذ

 في رغائبها التي تطبعها الروح بالخلق وٍّالی سم تنمو و، من عواهنهاتتنّقی و،الدنيا في سياسات مجتمع االنسان

 من شذوٍذ عتَّم ة تخليص االم تنقش له درب الوصول الیة معاناالی نترآه هنافل، اما صانع القرار ...الكريم

  . ضيَّعها عن ضبط المواثيقو ،عليها سبل المراقي

* * *  

   
  ةاالم
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  الیةانها المنتمي؟ الكتاب المتسائلون غيَر هذه التي هي اآلن موضوع هذا و يعني السائلةم االةاي و؟ةاالم و

   !!!آوني فكانت: قال لها انمنذ ، ي االرض التي حفرتها يد الخالقايران انتماًء مجذرًا ف

هي  وتسبحه،  الملكوتةتحت هيب ة من الجبال الساجدة المنيعةولكن السلسل! حرام علينا نسأَل من هو الخالق

ًا ألن اآون حدود اال، ال تبريها آرات العصور و،الشمس رتفعت مداميك من صخوٍر ال تبريهاانا ما ا( ؟ تقول

 ، الجمالربَّ وربَّ الحق، و،ّن ربَّ الكونَأل،  بالدّمٍةخصيب و، بالُحبٍِّةخصيب، األطراف ة لسهوٍل متراميةحصين

  . ) بذور النسل– من مهجته - سيرمي فيها

 ةسلسالٍت من الجبال الطويل  باربعة القائمة لحدود ايران الطبيعيبل هو تصويٌر،  ة من اسطورًةليس الكالُم رقع

  .  اقدام هاتيك السفوحعلی  ة النائمةالخصيب  تَتلفلف بها هذي السهولةلتكون حدودًا عاصي، ةتيَّالعو

 ةاضحو وٍةضمن حدوٍد بارز ، من امم االرضة ُتَلْمِلُم آلَّ ام-  الخلقةهي خضوع لسنَّ و– بالذات ة ان الطبيع

يعرقلها الرمل  ،  ةاو صحارَي عريض. ..المجاز َةقاسيو ،ً ةطويل و،ًةقد تكون جباًال متراصَّ: التكوين والمعالم

 او بحارًا يبعد بها الموُج الی. ..ة من نبضات الحياةال نبض وفال تخفق فيها، المحروق او يشويها الكلس، اليابس

   ! سحنته بعدم تتعْرف الیل و، عن انساٍن تسمع به-  بدورها–ش تفتِّ، ٍةشواطیَء منسيَّ

والخصب فيها هو الذي  ،ةفهي الخصيب،  ولكنها َتْرباٌء- ايضا-تتمدَّد سهول ،في احضان مثل هذه الحدودو 

  . يجذب اليها االنسان

 ،الرّي و،السيل و،الغيم : دفقت عليها من آرم الفضاء وهي التي حضنتها الجبال و،انها السهول في ايران

، انسانّي، لخصب الی نمو جماعيٍّيتمادي به ا ، في تربتها يسيرًاةمما جعل علوق الحيا، الجمال و،المناَخو

 ة الذاتيةبحيث انطبعت في بنيته التكويني، رؤومًا   عليه عطفًاةالعاطف ضمن مغلَّفات حدوده و،متفاعٍل مع ارضه

بمقادير   هذا االنتاج الملونةمن نوعي و– بالذات - من انتاج ارضهةالمزايا النابع والمؤهالت  آلُّةالشخصي

 ضلوع االرض اخری تحملها الی  تموجات،  فيه تموجات اسالك الشمسةالنازلمدارج المناخ  و،الخصب

  . هلهالت السحاب

التي اصبحت وطنًا لشعٍب ما   بهذه األرض–لوف السنين  مئات ُأ منذ-  التي علق انسانها األولةتلك هي االم

 هي حدودها ةالمنيع ،فجبالها، توصف وتتباهی اذا طاب لها ان، اما ايران، ارتضي له اسمًا غير ايران

بعدد  و، ة بطاقاتها الذاتيٍة عظيمٍة امة باعالة مساحاٍت جديرعلی  ةالمنطبق هي و، ذروات الفضاء الیةالمسترسل

 ةمنفسحاتها االرضي ان! لدهرليالي ا واذا طابت لهم سياسات العمر،  مليونة عن المئ- الزائدين حتما سكانها

 آل ةفالخشب في غاباتها المظلل: االنتاج  منةتزينها آّلها بحبوح،  مربع الف آيلومترةسبعماي وتبلغ مليونًا

من اقصی ،  في بدنهاةالنفط تنام في احشاء تضاريسها المتلولبو ،االورانيوم و،آل انواع المعادنو ...جبالها

 ،النفط و،فبحارها تزخر بالمعادن،  ما يغمرها من امواج البحار الیةهذا باالضاف، الشرق الغرب الی اقصی

الخليج الفارسسي العربي  ةهي تملك نصف مساح و،الكافيار ومن االسماكاللذيذ اللذيذ  و،المرجان و،اللؤلؤو

 نصف امواج بحر الخزر أو قزوين -ايضا –تملك ايران  و، الف آيلومتر مربعةخمسماي و مليونينةالبالغ
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 ام ًةاآانت حنط، االنسان ة تتطلبها معيشة التي تصلح لكل زراعةوسهوَلها الفسيح، تروي بها انسانها و،جبالها 

  .  االنتاجاتتقوُم بتوزيع مختلف.  المناخاتةالمنوع الن فصولها..  عليها عناقيد الثمارام شجرًا تتدلی، خضارًا

 ةتلك هي االمو ...بالغاز االسود ةتضاريسها الملتهب و،ابحاره و،سهولها و، بجبالها– تلك هي ارض ايران 

 الی،  ةمنذ عصور الحديد البعيد، تفاعًال انسانيا حضاريا تفاعلت فيها و،التحمت بها و،التي اعالتها هذه االرض

  . تيهمآ العصر الذي بدأ التاريخ بضبط

غيُر ابنائها الذين عطفت عليهم  ،تقديسًا و، عشقًا و،َمْن يوليها حبًا، ايكون لهذه االرض التي هي ايران ؟بعد و

   !!؟اءمسال ُة عنها الضوَء مقلَبالی ان تحج ، منذ َأْن هلَّ عليها الفضاء، َأثداء وبكل ما فيها من َأرحاٍم

سَّعت لها مكانًا في  وًةاصبحت به ام  تمَّ لها بلوٌغالی ان،  منذ ان آانت طفًال يحبو–ورها دب – ُةهذه االمو

   !!! االممةالصف الذي تجلس فيه بقي

الوالء غيُر هذا الوطن الذي  تمحضٌه آلَّ و بهزَّتقدر ان تعت،  ايُّ شيٍء في الدنيا– بدورها – ةهذه االم و، اجل

المحفور في  و،دمها ولذائب في لحمهاهذ الوطن ا غيُر، يمكن ان يصير البديل، واي وطٍن آخر؟ ُأسمته ايران

   !!؟االعوام منذ مئات االلوف من، العظام

 آل –ُع به بَّفَأَجلُّ ما تتط، الجماعي عن ماهياتها في الوجود االنساني و،ةذلك هو القصد من التعريف عن االم

مميزًا عن سواه  وللوطن الذي تجذرت فيه تجذرًا معمقًا  هو الوالء العظيم– بمفردها - رض من امم االةام

  . االنتماء ةبلوٍن فارٍق يكسبها خاصي

بهذا الوالء  و!!!المفتخر به الحضور العزيز ويعزز له البقاَء و يحميهولكل وطٍن والٌء،  وطٌن معيٌَّنٍة لكل ام

   راح االمام الخميني يستطلع ماهيات ذاته، المقدس والمجيد

ارتباطاتها بالحق المتسامي و س النفةهي آل مداه في عز و، ةلروحيا وة هي آل حدوده الفكريٍة  في امةالمجذَّر 

لنحت حروف ، هي التي استدعته من افق ذاته، الوالء  التي لها عليه مثل هذاةان االم !!!ة المدارج السنيبه الی

  .القرار ة التي تتألف منها روعةالكلم

* * *   

   
  .  م١٩٧٩ -م.  ق٥٥٠ –العرش في ايران 

  

  : الجواب اجاء هذ. بعد استغراق طويل و؟من هو هذا العرش: لسؤال لقد آان ا

فالعروش ، فوقها ازالم البيادق صفَّفت و، الشطرنجة هي التي استحدثت رقع-  في مطلق الحال–ليست ايران 

المقاصير آلُّ االمم في العالم  والتي بنت لها القصور هي،  قوائم من خالص الذهب علیة المتربعةالشطرنجي

٣٦ 



 ! من الهٌطاو قس، ملٌك آانه ِإلٌه  منهاُيِطلُّ، ة آانت ترتفع للتاج مقصور،  ة من هذي البقاع المسحورةآل بقع  في

تبني قلعَتها  و،راحت ايران تزخرف شطرنجًا لها –  فيما بعد-  آم من الوقت–بالتمام  - لكني لست ادريو

  . ةالبيدقي

قد بدأ يحصي خطوات  مع ان التاريخ، ة واضحٍة لم ينقشه التاريخ بلمح– ما في االمر من واقٍع راهن  جلُّ

يتذوق طعم  و،العرش في ايران راح يتلمس ذاته  تبيَّن لنا ان– ةمنذ ما يقارب االلفي سن، الزمان فوق االرض

ٍج َأخذ من بعد تدرُّ و،مع العيالميين في اوائل القرن االول قبل المسيح، الصولجان  قضيب علیة المعقوفةسيادال

    هو–ت  بالذا–في ارض عيالم » َأنشاف  «ٍة من بلد-برز اسم رجٍل عظيم، القرن نصفه هذا

  . الملوك من اجداد قوروش سم احد هو ا– بالذات - اخمين و، االولیة االخمينية الملكيةُس الساللمؤسِّ، قوروش 

 بوضوٍح ُأسماَء الذين تربعوا يسجل وراح التاريخ،  ة الملكيةقعت ايران بين فكي الكلَّاب و، منذ هذا الوقت البعيد

حمد رضا بهلوي انتهاًء بم و،ة سنهسمئم المسيح بخةالسابق والد ابتداًء بقوروش،  العرش الذهبي المغريعلی

  .  من عمر التاريخ الميالديةلفي سنا هذا االخير الممتص

رشيق النبذات عن حلقات هذه  اال تلميح،  لن يكون لنا من مثل هذا العرض االستطالعي عن الحقائق  والعبر

هذا الجلل الذي هذ اذا صدف لنا وقوٌع علي مثل ، الجلل منها ندع من دون التوقف اال،  ة الطويلة الملكيةالسلسل

  . ةثيالبح تتوضح به اغراضنا

عن ماهياتها في ترآيز و - بوجٍه عام و اساسًا– ة التعريف عن الملكيةنتوقَُّف قليًال في دائر – اوًال - لعلنا

 هي التي آان لها – بالذات -ان تلك  الشعوبو ، بنت الشعوب التي صاغتها–اخرًا  و اوًال–العروش التي هي 

 ة رافق المجتمعات البشري،  لها اال نوعًا من نظاٍم بدائياریولكني لست  ...ان طوَّرتها أو رفضتها،  ةفي النتيج

  . ةالمعيشيَّ  قبّليٍّ راحت قياداته تجمعه لضبط شؤونهالی نموٍّ، ةعندما تعدَّت الفردي، االولی في عهودها

انت لها  هي التي آةالمميز ةان القبيل ...ائلب قة عد شيِخیالالی شيخ قبيلٍة، ،  من فرٍد هائم لقد آان التدرُج

ضمن وطٍن ، ً ة معينًة تعيين ذاته امالی، طويل بعد تدرٍج زمني،  االوسع في المجتمع الذي توصلةالرئاس

 – لذاته –ها  يكتسُبٍة معينةالتفاعل االنساني الحياتي الملون بخاصيَّ  فيٌةٌ مستغرق ةتضبطه حدوٌد جغرافي، معيٍَّن

  .  وجه االرضينشأ علی  مجتمٍع انسانيآلُّ

    بين-  الذين آانواة مقاليد التصرف بافراد مجموعته القبليةليقد آان بيد شيخ القب ل

،  النشوُةتطورت سنَّ عندما و،آاَن يملك عنَق اي واحٍد منهم يبتره اذا شاء و، بدون اسماء ، فقط،  ارقامًا- يديه 

آان ،  وطن الیٌة منتسبٌة ام–ائل  القبةمجموع  من–تألفت  و، مدًی حضاريٍّ أوفيالی ،  صغيٍريٍّقبلمن حيٍز 
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مع الزمان في حقول  من تجاوب العقل و، وهما موهبتان مكتسبتان من العلم–االدراك  و ولكن الوعي

 معات االرض التي راح يسوسها نظاٌم ملكٌيمجت  آل مجتمٍع من زحٌف حثيٌث الی– دائمًا – آان لهما -ختباراال

   !!! الغطرسات بغرورةفطرته الملقح و،جبروته الذاتيو ، هواه االنانيتصرَّف بها علیي

العرَش المزجور مما جعل ، الزجر ةتعزَّزت فيه قو، بمقدار ما َأصاَب آلُّ مجتمٍع من هاتين الموهبتين الثمينتين

 ة التي تبني آينونة الوحيدةالنها الرآيز، باالهتمام بها  تطالبهة شعبيةيرضخ لقو و،ُل من تطرُّفه المجنونيعدِّ

  . تحقيقها الذاتي و،تدافعها الحضاري  فية االمةاستمراري و، العرش

 ...محقها من الوجود وسحقها ی الةفتوصلت تلك االراد،  ة المستيقظةلم تذعن لالراد ، ة هنالك عروش آثير

 فعدَّلت من ،  البلوغة صوابي علیةممِّالمص وةالواعي  مع الضغوط– نسبّيًا – تجاوبت هنالك عروش اخریو

 بقيت في آراسيها رمزًا و...من دون ان يبدي او يصول، مشاهٍد يراقب ما يجري  الیبدَّلت مستواها و،مسالكها

   !!! األرتةدوم  اال ان تترآها في–ي بالذات ه - التي لم تشأة لالمة تمثلت فيها الجهود التاريخيٍةلعظم َأثرًاو

  منها الیةال النخببايص  الشعوبةان الحكم الديموقراطي الجمهوري هو الذي توصل اليه العلم في توعي

   االآتساب المغتني ويزينها الصدق  والفهم، منصات الحكم

 ال يكون وقفًا علی، دائم  الجمهور يتجدٍُّدةتنتجها مشارآ،  ةهكذا تتحقق المصالح العام و، االختصاصاتةبحقيق 

 ،  ال يطيبها الفهمٌةديفي يديها م و، دهرالی من دهٍر و، عقٍدمن عقٍد الی، سالالٍت تتحنَُّط في آراسي الحكم

   !!تبتر و،تقطع و،تجرح: ً ة قاطع–االستثمار و  االغتناء حبُّ–بل يجعلها  ، العدُل والحق،و

 َأنَّ المغانم –في ارض ايران  لعرش التي مشاها اةنحن نستعرض الخطوات الطويل و–سيكون لنا ان نشاهد 

عبيد مقدار ما يناله ال  لم ينل منها الشعب اال، الحقب  طول وعلی،  االوحدةآلها التي حّصلها الحكم بجهد االم

ان يأآلوا حتي ،  الخّدام في قصور الملوك  واالثرياءةفحص! بسطات الموائد من فضالت الطعام المتروك علی

ايضًا يمأل  أليس فتات الخبز خبزًا! موا الُثرّيات ويحطِّ، يبطروا و ال ان يشبعوا- تويتمموا المهما يعيشوا

 الملوك ةبل انه لتصوير غطرس ، ًاحّقّم لو و،فالتشفي في حد ذاته قبٌح ، ليس الكالُم هذا لتجريد التشّفي! ؟عاءاالم

  ! يجنون الوليائهم الثروات و يستمروا في تفاعلهمالناس حتی  تذليل النفسّي المبنّي علیّيفي تكوينهم الذات

  
  .  م٢٢٠ -م.  ق٥٥٠ – ة االخمينيةالسالل: اوال
داريوس (بني حفيد له  و. ةالحبش  من الهند الیًة ممتدةلتصير امبراطوري، تحت ايران بين يدي قوروش وانف

  . في بابلنصر يضاهيان قصر نبوخذ  في بيرسوبوليس و ملكيين في سوسا قصرين)ولاَأل
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رس بطريٍق بالد فا وبين مصر ذلك ليربط و- السويس بقرونة قبل قنا-األحمر والبحر و بين النيلًةحفر قنا و

  . بحرٍي قصير

  .  يدي االسكندر المقدونيعلی لفظت انفاسها ، انتهاًء بداريوس و،ابتداًء بقورووش،  ة االخمينيةفالسالل: هكذاو

   
    م٢٢٦ - م٢٢٠ - ةعروش صغير:  ثانيًا

ارثيا  قامت في بةعروش صغير ة بجمع شتابها بواسطراحت تتلّهی و، ذاتها بعد االسكندروانكمشت ايران علی

  . فهو فهلوي،  الشاه محمد رضا تنتمي اليهاةعائل و،ةفهلوي ة ايرانيةبارثيا اسم قبيل و، خراسانة بمقاطعةالمعروف

 – سنتين ةصار ملكا لمدو ، نسبا ملكيًا قديماعهد لسارآوس الذي ادعی:  نشط في بارثيا عهدان قصيران و

بعد اربع سنوات ذابت ايضا  و»بابل« اجزاء من بلخ  اليهاجمع  و، قام بها الملك ارشافة َأرشافيٍَّةعهد مملكو

  . امام مدٍّ ساساني

  
: ثالثا  . م٦٤٠- ٢٢٦ – ة الساسانيةالسالل
 ة القديمةتستعيد امجاد االمبراطوري وآادت، فتحّدت بيزنطيا، ة التي ارجعت اليران عزتها الوطنيةانها السالل

  : بلغ عدد ملوآها اربعين ملكًا و، قرونةاربع نطال حكمها اآثر م و،التي اسسها داريوس االول

 –االمبراطور الروماني  اسر و،احتل شمالي سوريه و، غزا العراق-اول ملك ساساني هو شابور االول -

  . مات هذا في االسر و-فاالريان

 بناءيبرز في ، معماري اصيل في شرقي شمالي العراق بفن) المدائن(» آتسيفون  « ةبني القصور في مدين -

 ،ارتفاعه تسعون قدما و،خمسون قدما وةالمدائن مئ فطول القصر في: ة اقواٍس من القناطر شاهقالقباب علی

 . ق آسریهو يعرف بطا و،ةالمناسبات الديني و،ةآان يستخدم لالستقباالت الفخمو -اتساع قنطرته سبعون قدماو

نيا قرب وخلقيد و،ةقيصري احتل و،اخضع اسيا الصغری،  اخر ملك ساساني،  الثاني ابرويزآسری -

 . دمشق و،ةطينيالقسطن

 - الذي دعاه فيه الی االسالم آان في تمزيق آتاب النبي الكريم محمد،  الثاني ابرويزاهم حدٍث َأيام آسری -

   - يد االمبراطور الروماني ما َعتََّم ان تمزق حكمه علیو

  . م٦٤٠ ة سن-هرقل 

  
  م١٥٠٢-م٦٤٠ -دويالت المشرق:   رابعًا

 هكذا حصل -ة بسياساٍت قاصریّهتتل فانكمشت،  التي بالها بها االسكندر االولیة مثلما حدث اليران بعد الهزيم

هو الذي انعم  و)طاهر( قام بها القائد االعور ةتبني عروشًا صغير فراحت،  ة هرقليةقد منيت بهزيم و-لها االن

  : ويالت المشرقهكذا ابتدأ عهٌد د و،خراسان ةعليه المأمون بوالي
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  .  لهم في نيسابورةخلفاؤه قصورًا ملكي وهو» طاهر« بني 

  .  يعقوب بن الليثة العرش الصفاريون بقياد زاحمهم علی

 نقلوا قصورهم الی و،الغزناويين  االتراكةبمساند، اشتيوناريين عن العرش بنو سامان الزرد خلع الصف

  . الشاهنامة  عهدهم الشاعر الفردوسي صاحب علینبغ و،بخاري

 تحر  . عاصمتهم شيراز بنوا قصور العرش في و، بني ساسانك بنو بويه المّدعون االنتساب الی

 حكم نظام حكم ملكشاه الی من و: طغرل بك حفيد سلجوقةهبت قبائل الترآمان بقياد،  بعد قرٍن هزيل آخر

هو حكم المغول  واال، مصائب من آل الأدهی  حكمالی،  عسكري– اقطاعيُّ – يُّانتهي حكُم قبل، الملك

  . الصطبالٍت للخيول، جعل الجوامع من بخاری و،معالمها من الوجود محا و،الجنكيزخاني الذي حطم خوارزم

 ،في جبل الخزر» ألموت«صن ح لم يكن من مآثره اال احتالله و،)هوالآو(خلف جنكيز خان التتريُّ اآلخر و

 لم يطب منهم اال واحٌد اسمه - من الخانات الظالمينًةطائف  خلََّفبعد ان،  الحشاشينقضاؤه قضاًء مبرمًا علیو

  !  َطيََّب اهللا ذآراه- بالعمراناعتنی و،أصلح الضرائب و،انشأ الجوامعو ،اعتنق االسالم،  )غزن(

   ١٧٢٦-١٥٠٢ -عهد الصفويين: خامسًا
ُل جوَعُه بلحس آَأّنها ِهرٌّ يعلِّ، ةيلطو استمرت قرونًا و،ةنشأت الدويالت المشرقي، ة الهرقليةمن مخلفات الهزيم

 – ة الصفويةالي ان برزت الدول، موصوٍل بمجاالت اآثر هزاًال هكذا طالت الحال من مجاٍل هزيل و!!!المبرد

  :  االمام عليالدين الصوفي االنتساب الی  للجد األول صفيةنسب

  . حرفها عربي – ةالقديم ة ال الفهلوية محدثة لغتهم فارسي-دين الصفويين االسالم الشيعي

 نهر وسع ملكه الی، شاهًا  ملكه بعد ان اعلن نفسهة اختار تبريز عاصم-اسماعيل االول:  المؤسس االول

  .  الفراتمن افغانستان الی و،جيحون فالخليج

  بنی- ة جعل اصفهان جن- مجدها ةبلغت ايران ذرو،  عهد حفيده عباس االول الملقب ايضا بعباس االآبر علی

  مسجدةمئ و،)آارون(شارعًا فوق قناطر النهر  و،ةملكي رًاقصو و،ة زاهرةأنشًأ فيها حديق وة جديدةمدين

 آما جعل لكل بيت، سبعين حماما وةثالث ومئتين و.فندقين وةثمانمئ ووالفًا، ةمدرس اربعين وثماني و،اثنينو

  . ةحديق

نادر (فاستلبه منهم ، ةاالساسي روعته و، الحكمة هيبضيعوا !!! غيرهٍةثالث و)صفيُّ الحكم( وجاء دور حفيٍد له 

  . ) االفشريقولی

  . والروس، حرر ايران من العثمانيين -

 الذي بنی» شاه جاهان« قد صنعه االمبراطور المغولي وغنم منها عرش الطاووس و، دلهي زحف الی-

 آل عمود طاووس علی و، اثني عشر عمودًاعلی اما عرش الطاووس فكان يرتكز، في الهند) تاج محل(قصر

  !!!مرّصع بالجواهر
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نصف  وثمانين قيراطاو ةست وةزنها مئ وآان و»آوهي نور «ةااللماس، غنم االفشري من الهند ايضًاو

   !!!القيراط

برز زعيم قبلي  ، ١٧٧٤ ةسن في و..منهم آريم خان الزندي،  الحكم شاهات ضعافبعد االفشري توالی علی 

   !!!الصفويين  عهدانتهی وةالترآماني) قاجار( ةمن قبيل) آغا محمد(

  
  ١٩٢٥ -١٧٧٩ –القاجاريون  : سادسًا

آان قد انخرط  و،بالط آريم الزندي  فيةالذي آان رهين) آغا محمد( الخصي ةبمؤسس، ابتدأ العرش القاجاريو

  . اختلس العرش و١٧٧٩ لقد احتل طهران و،ةاستشهد في القياد وفي الجيش

 ةقد تحكم بايران آانها عدو و)محمد ابن امين اغا، فتح علي(من اشهرهم  و، سالطينةسبع الحكم توالی علی و

 عتين علی مع الدولتين المتصارةبانشاء معاهدات غبي، البريطاني  االستعمار الروسيةزجها تحت وطأ و،له

 في منح و، الديونحبه البتزاز المال فقد اوقع البالد في عجز مالي فاضح اغرقها في اما ...استثمار ايران

  ، االمتيازات التي حصل عليها المستعمرون

 –احمد الذي اشتهر آجده فتح علي  ثم السلطان، ثم محمد علي، مظفر الدين:  بعد فتح اهللا– الحكم وتوالی علی

ال از امو وابتز، تارآًا لحاشيته امر الحكم الغبي، علب الليل  فية الخمرةمبعاقر و، اروباالسفر الی و،بالبذخ

لم يتأخر عن بثه بعض و ... وعي جماعي راح يعم آل ايرانةايران تحت وطأ اخيرًا هرب من و!الشعب

 خلع مما ادی الی ،الصادقين والمخلصين ومن ماثله من المفكرين الواعين ومثل جمال الدين االفغاني المفكرين

  ! مات في الخارج ولشاه أحمد عن العرش،ا

 ةبعد سنو ...ةاحتل مكاتب الحكومو ١٩٢٩ ة شباط سن٢١ في ة القوزاقيةلفرققائد ا، )رضاخان(دخل طهران و

   !!!ابتدأ العهد البهلويو ... نادرشاه– من الهند - اآلتي به هو و،احتل عرش الطاووس المرصع بالجواهر

   
  ١٩٧٩ -١٩٢٥ –العهد البهلوي : سابعًا

العات االمام توقفت استطو ...محمد رضا بهلوي وابنه ، رضاخان بهلوي: هما، انحصر العهد البهلوي باثنينو

  ... المندثر- القديم- الخراساني- العهد البارثية فهلويالی نتسبينعند هذين البهلوّيين الم، ةَهَبالخميني الواسع اُأل

  .  التقييموانبری الی

* * *  

    
  التقييم
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» أرشاف« خر اال و...لسنتين قطف» سرآوس« م العرش واحد منهما تذوق طع: انه عهد العرشين الصغيرين

   !!ما عتم ان ابتلعهما المدُّ الساساني و...ألربع سنوات

االرث الذي  و،المجد و،هكذا اعتقدت انها تملكت التاريخ و...تتربع في دست الحكم ستَّ سنين ...ةانها البهلوي

   !!! هذان الدعيَّان– ة بعد مرور الفي سن–يطالب به 

واي مردوٍد آان لها من ؟  ةاالم  ماذا جنت منه–ه هذه الستطالعات د َألمت بحواشيق و- ي ايرانو العرش ف

بعد مرور الفين من ، عهد بهوليين آخرين جاءا الی، القرنين هدمه ذو، طالبا بارٍث اخميني، عهد بهلويين

اختلس ، حمد اسمه آغا م قاجاريٌّ- ترآماّنيٌّ–اجهز عليه خصيُّ و ،يطالبان بعرٍش زعزعه هرقل، السنين

   !!! يمتصها بهلويانةترآوا الُرمَّ و،العظام و من السالطين الذين التهموا اللحمًةسبع اقام عليها والكرسي

يمتصون ،  في مصرة االقامنيستطيبوو ،ة الحبشهل اشبعهم المجد يمتد بهم من الهند الی؟ االخمينيون بالذاتو

: من دون ان يولوا ايران آل اهتمامهم، »بيرسوبوليس«وفي  »سوسا «يبنون لهم قصرين في  و،خيرات نيلها

  !!! بذي القرنينذلك المسّمی، االستيالء عليها و،يمهاط يعجز عن تححتی ،تحصينًا لها و،انماًء و، حدبًا

لقد صدقناهم ! ؟ قرونةاربع بعدد ملوآهم األربعين الذين غطوا من الزمان اآثر من؟ بنو ساسان االشاوسو

الم يكن  ...قبروه في جدث االسر و،»فاالريان«واسروا  ،اذ تحدوا بيزنطيا، ة عزتها الوطنييسترجعون اليران

   ةخيرًا لهم ان يغززوا االم

صبح ايران آلها فت، القطاعات اقتصاديًا بشكل شامل، بالتالي و،اجتماعيا و،روحيًا و، ماديًا: بتعزيز انسانها 

يحترمه البعيد قبل  و بل يجله– ةجلٍف من الغزا  او أيُّرنين،قط اسكندٌر آذي القبه ليس فحصنًا منيعًا يها

 ، ةالمنع و،السمو و،ُلُه بالحب تجلِّةآافيان لتأمين مهاب، مجتمع االنسان  والنبل اللذين يبنيان، الن الحق، القريب

   !!! االنسانةتشتهيه مجتمعي وهذا ما ...الوقارو

فشابورك انتقم من غزٍو  ، قد نهجت بالصواب- ابوٍر اول ولو لمع منك اآثر منا ش- ما َأظنك يا ساسان

راح ،  ةبدًال من ان يغطي غزوه بفعٍل من ندامو .. . الشمال، ثم تمادی حتیم بمثله فغزا العراقاق و،اسكندرّي

 !!!ولن يمحو عن صدره شارات االعتداء، تشير اليه بانه معتٍد ،ةيبني له في ارض االحتالل قصورًا شاهق

 ،اما آسری ابرويز. ..ن قصَر المدائن المعروف بطاق آسریفي حضن ما بين النهري الجار النائمسيسترجع 

 ينفتح بها اشعاعًا لو انه تقبلها لكان له ان و–آن  القرة هلَّت عليه من صحوٍةَل نعم تقبُّ- بدروه–فسيرفض 

ن يخضعها آلها لجبروٍت مغلٍَّف بدًال من ا ،آل اسيا الصغری و،دمشق و،خلقيدونيا و،ة قيصريعلی ، معروفاو

   !!!لم َيِقِه بنو ساسان من غدرات الزمام  يحطم عرشًا، الرومان ها هو هر قل و!!!بكل ما في العنف من منكر

 ...يعرفون ان الهر قليين زعزعوه  عرشعلی هي تتزاحم ،  بذات الخطأ الموروثیّهجاءت دول المشرق تتلو

  : لحاشياتهم آل القصور واعلوا لهم، سانلل بدًال من ان يبنوا بيوتًا و،خلَّعوه، بدًال من ان يرمموهو

  ، ابورفي نيس و- في بخاری و- في شيراز

  ، خلفاؤهم شادوا القصور وبنو طاهر

٤٢ 



   ، الصفاريون الليثيون شادوا القصورو

  ، القصور  شادوا– بدروهم –البويهيون و

  ، الطغر ِاليُّون السلجوقيون شادوا القصورو

  : مغول الجنكيز خانيوناما ال

  ، من رآامها شادوا القصور وفانهم حطموا القصور

  ،  قصورا– لخيولهم -جعلوها وانهم هشموا ابواب الجوامعو

  .  قصوراةشاد من الهمجي وآو حطم جبل الخزروهوال

مع اسماعيل  :من الصادقين -  فعال– يا ليتهم آانوا..  اميرالمؤمنينفويين في صفوتهم الی عليٍّجاَء دور الصو

  اسالمًاةهل يكفي اسماعيل االول ان جعل دين الدول .اثناهما آانا من المَؤسسين  و...مع عباس األول و- االول

  ! ؟شيعيًا

  ! له واعلن نفسه شاهًاً  ةولكنه شوَّه االسالم اذ اختار تبريز عاصم

 ال انفتاحًا تبشيريا بنور هدی - ستان وافغان–  الفرات سلطويا الیاذ مشي به فتحًا:  االسالمولكنه اساء الی

   !!!االسالم

  آان يخفص نعَله- آرم اهللا وجهه - بينما عليُّ –! الديباج والطالس ا علی- في قصوٍر شادها–ا راح ينام هكذو

لناس في هو يشارك ا ونينمامبراطورٍي طلبه لنفسه امير المؤ َأّي مجٍد و! الحصيرينام علی و–يحمُل درَعه  و-

  ؟ عباس االآبر و!؟مجد شاهّي آاذب تغرََّر به  الصفوي اسماعيل َأّي و!؟بز الشعيراآل خ

خط  و،ة زاهرةتزينها حديق، ةانموذجي ة جديدة مدينیبن و،ةجعل اصفهان جنو ...عظيماصحيح انه نهج نهجًا 

    ثالثين وة ثالثةالبالغ) آارون(فوق قناطر نهر 

قنطر   . سيعًا وشارعًا. ة

 بنی و،ثقفها بالمتعلمين و،ةمدرس اربعين و ثمانيبنی و،عززها بصلوات المؤمنين و،اثنين وٍد مسجة مئبنی و

جعل لكل بيت في  و،سبعين حمامًا للمغتسلين المتوضئينو  مئتينبنی و،فندقين للسواح الزائرين وةثمانماي والفًا

  . ةحديقو ة شرفة االنموذجيةالمدين

 ليس للتمتع لتوسيع العمرانو ، بفخفخات الجمالمللتنع:  لهًةكن اال متع لم ت– هذه ة االنموذجية ولكن المدين

 ة من اشاد– بالذات ة في هذه المدين–البذخ ما قام به   مناهجالدليل علیو ... في ايرانة آل مدينتعميمه علیو

، لون الكادحونال ليأوي اليها العام !!! الفسيفساءةمنوع و، المطالتةمنوعو . القبابةمنوع،  ة قصور ملكيةعد

   !!!فيها الشاهنشاهيون يفحشبل ل

 شذوٍذ اختتم به العهد یفراحوا ال ،  ةاالنموذجي ةتهم المدينثَّخن(صفي الحكم (اولهم  و، من احفاد عباس االولةثالث

 ة الماس،  الهند فاختلس عرش الطاووسثم زحف الی) نادر قولي االفشري( بعد ان اختلس الحكم، الصفوي

  !!!»نور آوهي«

٤٣ 



* * *  

اي  و!جرومه ومن مآثمهو –له مباذ وما ذا ينفع ايران هذا التعداد من مهازله؟ ماذا بعُد عن العرش في ايرانو

  وان لم يكن لنا- مصدر الداء و الداءة عن حقيقآشٌف ان لم يكن لنا، علُّالته و،فالتخوُّ و، التذّمرة من آثرجدوی

  ! ؟دواءاستصدار الو  عن الدواء بحٌث– بالتالي -

   –فهو المليُء اآلن . ما غرق االمام طويًال في االختالء الذاتي بحثًا عن الجواب

 بكل الحقائق التي -  ةاجتماعيو  ، ةتاريخي و، ةعلمي و، ةروحي وةفكري، بفضل ما احتواه الذهن من استطالعات 

ها هو  و! بمصادر االلهامةالمستهيم  ة واالراد،والصدق ، بالحقةالمفعم و، ةاجتناها الكشف من مواردها االصيل

  : بذاته ءيمتلی و،البحث يستدرج ذاته

التي  و، الحلقاتة الطويلةالسلسل من،  اثر مدٍد مدٌد– من الخلف –لو لم يسندك ؟ اي شيٍء انت يا عرش ايران -

  ! ؟يتألف منه حبُل القبائل

 ةلو انت سالل. ..بمصير العباد –ما تزعم  آ–ليس لغيرها حق التملك االلهي  و،ة واحدًةما آنت يا عرش سالل

 َةبل آنت عد ...قرضتك و وحدها قد رفضتك–تكون  معاصيك وان شذوذك! لكنت انقرضت، ة مفردةواحد

 –لتربع في آرسيك المغري  ل– المحاوالت تیش و الطرق بشتی-  منهاٍةمجموع ٍ  تزاحمت آلةسالالٍت قبائلي

مجمع   الوصول الیةهي في حقيق، تكريس الثروات و السلطانةووالتمتع بق، البذخ و،الجاهو فالشبع،

 فوق آل السهوب في ةالهائم  بين آل القبائل- ابع دورات الحقب مع تت–هكذا آان طول الصراع  و!!!المغريات

   !!!الثروات  مطَمَحها من خزائن– منها ة آل مجمو ع-لتنال، ايران

: وحده هو الذي آان يوشوشها  فالعرش، ترد انفراط قوائم العرش لم-  بالذات في ايران-  من هنا ان القبائل

  ! ؟م األحالةتعشق عيون المراهقين نومًا يدغدغ َأجفاَنها بلذ - اليست هكذا !!!تذوُِّق الملذات وبانه مصدُر المغانِم

نصهارها ان ا: لوعت ، فهُم صحيح– باآرًا –ادرآها ،  في مفاوز االرض في ايرانةلو ان القبائل المنشور

 ، هو الذي يحقق الثراء الصادق– ايران -الواحد في الوطن، ةفي عدد واحٍد هو االم، العددي الموزع بااللوان

ال ما هو  و،ما هو الجّد و،ال تعرف ما هو الحق، ةتتالعب به احالُم طائش من دو ن ان. .. والمستمر،المتناميو

وحتی   ،ِه وحتی ال يستأثر بها في ُعبِّ، يحققها حتیٍةرفاهي ومفتشًا عن آل يكون نظامًا عادًال العرش اال ان

  . البنيانة في مناعةالصامد هات وحقيق، عزمها األوحد و، ة االمةقو و،ة االمة آل فرٍد طاقيوزعها علی

  

* * *  

يق في هو الذي استكمل التحق فانه؟  مستجابًا وما هو الذي سيجعل قراره مستطابًا و؟ا من هو صاحب القرار َأمَّ

فلم يجد وباًء لها اال العرش الذي استولدته  ...جميع اوصالها عن و،استكمل التنقيب عن آل اديانها و، ةواقع االم

 استمرت تغدق و، من عمق غفالتها–باالخص  و،من دفقات آالمها و،فورات احالمها  من– بالذات – ةاالم

٤٤ 



 – ةفان تتحمل االم: القرار اما !!! من آيد الوباءة اذا ترفض النجاةانها الغبي و!!! في وباءة عافيةلن يكون لالم

آان بتر قوائم العرش في ايران هو آلُّ  و!!!اقذار الوباء من ةفي سبيل تخليص الحيا،  آل مشقات الدنيا- وحدها

فهو من نوع الخمير المولع به ،  مستجابًا و هو الذي سيجعل القرار مستطابًا  مااما !!!القرار في استئصال الوباء

  . الطحينشوق 

 ،َعَجن الطحين بشوق الخمير ،ةمولود في خمين االيراني، علوي، صفوي، فهو موسوي، اما صاحب القرار

   !!! شفاءقه خبزًا يأآله المرضی فيتماثلون الیرقَّو

 ،اسماعيل االول: الصفويين لتي عالج بها صاحب القرار زعيَمي اةلقد آان هذا الخبز من عجين االطروح

اٍه اليريد ان  شةال بذهني،  االمام عليِةعف والحكم بعدٍل نه تبّنیلو ا،  اسماعيل لقد تمنی علی- عباس األولو

 ال ينام علی و،المطعم بالياقوت ويشرب ماَءه اال في البلور المصفیال و،الذهب  صواني علیيأآل رغيفه اال

  . .. بالحرير الطيلسية المدلوآة السجاجيد العريضبل علی ،حصير

، يبني البيوت للعاملين المنهوآين مدن آلها في ايران بالعمران الذي عباس اآلخر با يزين الوآذلك تمنی علی 

   !!!للفاحشين المترفين -  ةته االنموذجين في مدي-لقصورال ان يبني ا

الوطن المنيع بانسانه الواعي ال   هية واحدٍة قبيل الی من يلملمها من جميع قبائلها الیةان ايران آلها بحاج

  ! بانسانه المغرور بمباذل القصور

بكل ، عدًا الجتذاب ايران آلهامست ، عريض الصدرة الساحينزل الی،  قرارهةها هو االمام العبقري في صناعو

ليعلمها آيف  و، ويزرع في مهجتها سمو الوجدان،  نفسهتباريح ليسكب في وعيها،  في العراءةقبائلها المطروح

، الحق ة موازاته فتدرك ان العزم المشحون بنصاعالی وليرفعها ، آره ولتسحقه في، الباطل ةتتجمع في مالقا

  . االوطانةبها دوح  التي تتعزَّز المثلیة القيمهو الموصل االنسان الی، ة االرادةصالب و، النبلةونقاو

* * *  

    
  

٤٥ 



  االطار الثاني
  العزم المشحون

  

  

  ةالصفح              العنوان

  ٨٧            االستيعاب

  ٩٣            العزم المشحون

  ١٠٣              القطبان

  ١٠٧            حوار النفط -١

  ١١١           حوار الدستور-٢

  ١١٥            حوار الشاه-٣

    ١١٩          حوار االمام-٤

  ١٢٥            صوت ايران-٥

  ١٣٥            ة نداء الثور-٦

٤٦ 



    االستيعاب
  

يقضي بتخليص ايران من حكٍم  لخمينيلقد تمكَّن االطار االول في هذا الكتاب من ضبط قراٍر صاغه االمام ا

 – بحد ذاتها - القرارةان صياغولكنه يبدو ! ة سنةخمسمئو  الفينحكَم عليها قبضته علی مدی ديكتاتوريٍّ َأملكيٍّّ

 ان ما يحتاج و،»يجب القضاء علی عرٍش يابٍس أصبحت ترفضه ايران«:  تقولٌةمفرد ال تكفيها  مطلقًا آلماٌت

نظاٍم ال يزال يربطها  ش عن تغيير تفتٍِّة فيها قضايا امثُل تتماةلماميَِّإ وٌة بحثيَّاليه القرار الخطير هو موسعاٌت

  ! بالعصر الحجري

 قراٍر في بعِض ةصياغ تسترهبُه،  عميق الجذور- بهذا القدر– ان اجتثاَث عرٍش هو – َأيضًا - ال يبدوو

  الی تدور من مجاٍلالی حتميات أخری ٍة بحاجُةفالقضي !!! من معالم الظهور– هكذا –ثم يختفي ،  آلماٍت

 – هي –بتصميمها  و– بالذات – ة االمةالوعي المتحرك بادار ة التعبير عن درجةهي آلُّها في حال و،مجال

 -  تب التي ترةحتي يتمَّ لها االلتقاء بذاتها في الساح، بعزمها القائم بالتنفيذ و–القرارات  ة صياغعلی، بالذات

  ! ة فيها جوالتها المرقوم–هي 

يسترسل  و، ةيناجي االم، سره ة وهو مختٍل في قدسي، ةبلسان االم من هنا ان اماَمنا الخميني ما صاغ قراره اال

خفقات  و نظراته في مرمی–فالغد  ...تنشط بها الحرآات  اخریٍة محطالی،  تخُمُل فيها اليقظاتٍةبها من محط

  ان االمام ما صاغ: كن القولمهكذا ي و!!! بكل احالم النور علها شمس تشعُّةالطالع ة الثانية هو الفسح–فؤاده 

ينجو  وهاُلالی من يمث  يصبوبها الشوقٍة بمصير امبكلَِّ ما يجعله مهتّمًا اال بعد ان َأحاَطُه ةقرارًا مرتبطًا بقضي

  .  سلٍَّم يضبط الخطَو العفيف الی- معها وهو فيها و–بها 

 ،أٍب فقأت عينيه أظافر الوحش هو يحفر في ضلوعه ِإطاًر ينزل فيه طيَف و:منذ َأْن لفَُّه اليتيُم بجناحيه القاسيتين

  !  الطريقة االثم فوق قارعضيمًا بارزًا يشهد للحقِّ علی  الطريقة قارعرآته علیت و،هشمت صدره العريضو

 ةبنسب،  وتنقش ذهنه، ُع عينهتوسِّ ، يصادُفها في طريقهة مأساراحت آلُّ، ن يجرح النفسوَّومنذ هذا الحين المل

  ! نكراء ٌةحّي بقدر ما تستبدُّ به ِإباوا،  الظلمُةطأ وهاُعما تشنِّ

، في باله الحاضر المؤمن و!الضيم ة طريٍق معكوٍر بوطأارتكزت خطواته علی،  هذا الحين الباآرمنذ، هكذاو

 ليطهره من اعوجاجات – بالذات -  مثل هذا الخطَمّشاًء علی  ما شاَءُه الَّا–مواعيده  وقد جلَّت معانيه و–ان اهللا  

  . الصفاء اليه بهجات   ويردَّ، الشذوذ

 آل امتد به الخطُّ الی و...تقوي آل و،آل حقٍّ و،آل فهم و، عن آل علٍمة باحثلیلقد ابتدأت خطواته االو

 مدارَج تتنقل به الی و،الملكات و تغذي فيه المواهبةالفنيَّ تها هي االختصاصا و، الذاتةتحصيٍل يجد فيه آفاء

 يلقن و– هو –نشئها  حوزاٍت يالی، تنقله من حوزاٍت توفر له العلم و،مفاسح االدراك توسع له، من البحوث

مدينته التي قدست في  هي و، قمةمدين أآان في. .. ومكارم االخالق، العرفان و،ةالفلسف و،االصول و،الفقه: فيها

قد تدَّرج  و،عشر عامًا من عمره في خط التعليم ةحيث آرَّس اربع، ام في النجف االشرف، نفسه منابت الضيم

٤٧ 



فهي الوطن : قضاياهاو   ملّمًا بكل شؤونها نفسه اعدادًاعدُّهو ُي و، آان يستوعبها– هكذا –فانه ، اما ايران

الساآب في عينيه اول شعاٍع من قرص الشمس و ،السارح في شرايين جسده و،ب النازل في شغاف قلبهالحبي

  . تثميل النور  وتمثيل البهاء  في وجه اهللا– في ذاآرته –التي هي 

 ة باالضاف–آان  و،والءه و،وصدقه ،بهذا التحسس الروحي الوجداني الشّفاف آان االمام يمحض ايران حبه

 ةُق اهتماَمه بكل قضاياها الروحييوثِّ؟  تاريخيٍّ–افي جغر – اجتماعي - تويها بكل درٍس علميًَّ يح-  ذلكالی

  .. سواء بسواء، ةالدنيويو

 - من تحت الترابةاالثار المتسخرج المدوَّن أو المستنتج من استنطاق لم يفته ان يدرس حرآات التاريخ القديم 

 تتوضح له آيفيات المعالجات التي تحتاجها حتی، المعاصر خ ان يدرس حرآات التاري– ايضا –لم يفته و

  . فوق شعاب االرض  ايران في تثبيت وجودها

لتخليص ، االعالم  والمفكرين  منٌة تقوم بها في ايران نخبة جهادية ان يدرس آل حرآ– آذلك – ولم يفته 

مع  ... الصدور علیة وطأتها الثقيل من–للتخفيف ما امكن  -  او في أيسر االمور-التردي والوطن من التقهقر

ان االمام  وآما،  االمامة لوالد ة سنةاألذهان في ايران منذ اآثر من مئ واالجفان العلم ان وعيًا لذيذًا بدأ يراود

دستور طاَلَب بانشائه  ةبواسط ،  العرشةين المخّففين من استبدادهو واحُد من هؤالء المجاهديو، المدرس حسن

هو الذي آان االمام آثير  و،الدستوري  عضوًا في البرلمان– بالذات -آان المدرس و،نالمخلصو  هؤالء

  . آانت تتلمسها ايران في وعيها الجديد  والمتنامي ة فاعلة آل ماهيلالستطاع علی ، االحتكاك به

تي بث لها تلك ال، مخارجها و،مداخلهاو ، حيثياتها التي لم يفته االطالع علیة الحرآات الجهاديةومن جمل 

 منع ةانها قضي. جسدًا و،فكرًا و،روحًا: هو ابن ايران و،االفغاني جمال الدين، فيها الروحنفخ  و، ةالحرآ

تتصرف   ،ة النكليزيةامتيازًا لشرآ،  منح فيها السلطان ناصر الدين القاجاريةاقيتعطيًال التف ،التدخين في ايران

 خمسين لمدة، بيعه و،و حصره ،تصنيعه و، شراؤه- وحدها–ها يكون ل و،بموجبه بكل ما تنتج ايران من تبٍغ

 ةفكان في عدم التصدي لقانوني ، اما الذآاء الفاعل !!! اقتصاد ايران-  فعال–سيزعزع ، لقاَء بدٍل زهيد ،  ةسن

  علیةْجِمَع الُمة االرادةهي قانوني و، االمتيازُة مانحةال تملكها الدول، ةثاني  ةبل في مجابهتها بقانوني، االتفاق

اصدره ، التدخين هكذا استجاب الشعب لقرار منع و.. يصون اهللا بها ايرانة الهيةالتدخين خضوعًا الراد رفض

  . الدين االفغاني طيَّرها اليه جمال، ة ذآي لفتویًةتلبي،  اهللا الميرزا محمد الشيرازيةاي

 فايران التي هي - آل العبر يعتصر منه ورسه ليدة آلُّ ما آان يستوعبه االمام آان يختزنه في جعبته العميق

 تتثبَّت فيها حقيقتها  اخریٍة مرتبللنهوض الی  ملّحًااصبحت في ذهنه استدعاًء، َغُدُه المفتوح ويوُمُه وأمُسُه

 –بعد ان ينزل هو  و، سيعًا واالبعد ان يستوعبها استيعابًا، ال ستدعائها لن يكون له ان يستجيب و،ةاالنساني

 تعاطفًا روحيا ان يكن و–اما االستيعاب الحاصل اآلن بين الطرفين ، حفيظتها بمثل هذا االستيعاب  في–بدوره 
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 ًة مستغيثفلم يجدها اال ، بعمليات الرفضةتوقف االمام طويًال في استحضاره َأشكاَل البطوالت المتيقنو

 ،ًةيكون االنطالق منه قد ازداد قو، أآبر  حصٍنا الحوافز من حصٍن صغير الیبالممارسات التي تتنقَُّل به

  امام ايران تجمع َأصابع آفها خاشٌعهكذا آان له توقٌف و،الذات بالتالي تحقيقًا مرصعًا بنبل و،مضاًء و،عزمًاو

 ةاالراد  عزَّز و،صان الدخل الذاتي: نزوالً  عند قراٍر ذآيٍّ،  التدخينة عن هوايًةممتنع، التبغ ُت لفافاتهي تفتِّو

  . المستعمرون صنَّف االحتكار جشعًا يتقرَصُن به و،هدلَّ السلطان الی غيِّ و،ةالوطني

 ة بحاجةولكن االم،  تبغةلفاف ت المفتوح علی مخرٍج صغيٍر يفتِّ تلك نوعًا من التمرسةلقد اعتبر االمام البادر

هي التي ترسخ في  و،ة البطوالت الصامدة حقيقالی توصلها، ةعريض و،ٍةعديد و،ةطويل، ی تمرساٍت اخریال

 تبغ ة اثمن بكثير من لفاف–في الممارسات تلك ، قد يكون البذل !!!بالمكرمات ةالخالد و، ةالنفس عزتها االبي

 ةثمين وٌةعزيز ة ان الحيامما يشير الی، ةشهادتثبيت ال واي انه قد يكون في بذل الدم،  ة او هوايٌةعاد تتعلق بها

هما الثابتان ، الحق والتحرَُّم بالمكرمات ان اطالب و،يبقيها ولكنَّ رفض الذل هو الذي يحييها و– بحد ذاتها –

  .  الذاتة حقيقوصوًال الی،  النبلةلها في باح

لبي العقل ِإْذ  تٍة فيه بامةن الثقتمتِّ و،اقتناعه عتوسِّ،  في بال االمامًة لقرار منع التدخين ماثلة االمة استجاب تبقی

رسات التي ستقود الخطَو من اما المما! الجمال والخير ومناًال من الحق  بساط يوفر لهايناديها العقل الی ايِّ

ن التي تمت ايمانًا منه بان الممارسات هي،  المراحل ةُنها في جدولَعيِّفان العقل ذاته َسُي،  بساطالی بساٍط

  ! بالممارسات بعد تمتين الخطوات  ال ُتْقَطُع االةان الدروب القاسي و،الخطوات

 في يومها - ًة مجموع- في تَلمُِّسها و،باستطالعاته عن امسها الدابر ،  آلَّهاة االمام قد رسم االماني أری

 ،الحق و، باهللاة مؤمنًةمبان يجعلها ا به الملهوففي ترقُّ و، غٍد لها زاٍه  وناضرفي تطلُّعه الی و،الحاضر

 تهوی الجمال – مثلها – ة آل ام في انفتاحها علیًةهاديو ًة مشعًة قاعد- ايران–لتكون ، المروءات و،الصدقو

  ! مزّهًی بالمكرمات،  فردوس الی– هذا الجمال بالذات –هض بها الناو ، من اَألرجاسالمنقی

 آلها ة فانه يكون قد لملم االم- الحازمين بل من المؤمنين، ينال يبدو انه من الحالم و– ان يحلم االمام بكل ذلك 

   يكون قد دعاها و، استيعابهة واحالی

 -   : وجامعًا لها ،محيطا بها و ملّمًا– هكذا – ان تستوعبه  الی-صدقه المتين و،بحدبه الباهر

 ، آلَّ مآتي الدهر

  آلَّ يتطيب به و

  عرنين الزمان
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* * *  

   العزم المشحون
  

 ما تؤججها الدوافع ةبنسب اال  عنفًا تشتدُّال و، المطلبة بحقوقية المقتنعةدها االراد في النفس تولِّةم قوالعزو

يٍَّن ئٍذ فهو ارتباط بواقع مععند و، التبصرةنوعي و،الفنو ،فسلوك آخر يهتم به العقل، اما التنفيذ،  اليهاةالمشحون

  . تتعلَّق به لحظات االنطالق

 سلبها ٍة الدفاع عن حقوق امةبمشروعي ٌة مقتنعٌة اراديٌةقد َأفرزته قو و،الثابت في نفس االمامذلك هو شان العزم 

 العزم فهي ة في أََربطةامام الدوافع المتشدد! منها اال االستئصال ةلن يخلص االم و،ةي محنٌَّط بَأورامه التقليدعهٌد

آلها  ة المتعلقةالحقوقي وةالروحي وةتماعياالج وةصاءات التاريخيقاالست واالستطالعات  من آلةالمجتمع

 ،البغي و، الجهلواستعماُر ،الغفالٌت و، ال يمكن ان يعيش انسانها في آهٍف تخّيشم عليه الظلماٌتةبشؤون ام

 التي يشتغل  الكبریةفهو االطروح، االُم ذياك القرار صدر لها تنفيذ االستئصال الذي َأام !!! الشنعاءةالحيوانيو

راح يستجمع منه آلَّ ما ، في ظل واقٍع مفروٍض عليه،  التبصر عند االمامةنوعيو ،فنُّ االمام و،االمامعقُل : بها

  . عنه من طاقاٍت تجعل ايران في اطارها المخملي االخضر سيشعُّ

 ةطروحاساسّيًا في ترآيز اال بندًا،  ة ثانيٍة تستوعبه من جهةجعُلُه االم و،ی اولة من جهةلقد آان استيعابه االم

  سريُع االنقالب الی– ةروي و،اخالٌص و،صدٌق هو اذ ما –ان االستيعاب بدوره  و، ة منطلقاتها السليمعلی

 بين القطبين المتداخلين في احتواٍء ة بكل الشؤون المترابطًة ملمًَّةاحاط تاٍد تجعلهاو واحتواٍء مشدوٍد باسباٍب

   تلك و!متين

  !  ال تطمح بفصمها مهل الدهرٍةلذاتين في ذاٍت واحد اة في انصبابيٌةحيديٌ تو ةهي عملي 

 ، احتوتهوما ان احتواها حتی ، استوعبتهما آاد يستوعب ايران حتی،  ان االمام الخمينيسيكون لنا ان نری

 لن يحلم ٍةجياصبحتا في اندما، ّيباطارها االلتفاف ةالكبير و، ة بمادتها العضويةالصغير: اذا بالشخصيتينو

   !!!سخهاالتاريخ بف

،  انتاٍج باهرةفتلك آلها هي حصيل !؟االندماج وة االحاط، وبالتاليثم االحتواء، لماذا تم االستيعاب واما آيف

عبر  واقع ،  تنفيذ القرار الیة الموصلة االطروحةصياغ راحت الی و، ةت بالبطولعَّتمن، ة فذةقامت به عبقري

  !  االيجابة دفع في تحريكه الیةيارات الفاعل اليه آل التُةاالطروح ال بد من ان توصل، راهن

  
  : ةاالطروح

 بمثل هذا ةالمهتم وةالواسع ع من البحوثا النوَد ماهيات هذعلينا ان نحدِّ،  ة االطروحةقبل ان ندخل في بني

هما  منٌة َأي–ج  تحتاة او قضيٍة عن فكرآشٌف معيٌَّن هي، بمعناها الذاتي  والحصري،  ةفاالطروح! الطرح الثمين

  .  من بيانٍة فسح الی–
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الروح مداليلهما  وتحمل من الفكر ، من الرساالتهي نوٌع،  المدلول اليهفي هذا المعنی، ة االطروحآاني اری

 ٍةهي التي جمعت ايران في وحد،  قراٍر لهاةبصياغ  التي قام االمام الخمينيةاال تكون االطروح!  ةالغنيَّ

فلماذا ال  !!!قد انهّد، آلُّ ما اشتدَّ به العرش و،العرُش و؟آان هذا هو الحال ذاا !!؟ٍ اوصلتها الی النصر ةصيروري

   !!؟ قد فّسرت محتواهاةاالطروح ان: نقول

  
محتوی  : ة االطروح

 قدمين منتعلتين فوق آل علی  تمشيًة التي صرف االمام آل عمره في سبيل ابرازها حية االطروحومحتوی

   فعًال و قوًال–و بالذات  ه–فسَّره ، شبٍر من أرض ايران

حدٍب  وبصدٍق و،روحهو ،قلبه و،بعقله: هو يجوب آل ايران بقدميه المنتعلتين بجهده المحفوفو، قصداو 

في آل ما شعَّت به الروح من ألالئها  و،الرحرح في جبينه، الفكر و،الجهُد و،بارزين في آل ما َغضََّنُه العناُء

 في ة الواقفة بالبطوالت الرشيقةفي آل ما انقدَّ من أوصاله المفَتَتن و،الواعي ردتين بالسهذائب في عينيه المجهَّال

قد جمع ، في ايران - يا اهللا –هو ذا شعبك : هي تقول له بلسان المؤمنين االحرار وتنادي اهللا، الحق محراب

ْذِهَب الرجَس عن أهل بيت  ِلُت-ل يا آل الجال  انت–آما أردت  و،فاحفظُه شجاعًا في االسالم، اليك آلَّ اسالمه

 ِلُتْذِهَب عن أهلها ،هكذا تتوسل اليك ايران ان تريَد،  تطهرهم تطهيرًاو - قد تقدست بهم يثرب و–رسولك  ونبيك

 ،فيك يترسخون و،يسجدون لك،  قد اصبحوا من اهل البيت– جميعًا –النهم ، تطهرهم تطهيراو ،آلَّ رجٍس

 آل يٍد تمتد باناَمل بيضاء – تقطف منه،  ينضج ثمرًا و،نعقد الزهر في ايرانأن ي فال تسمْح اال ...يتوحدون بكو

  ! نيُلها صدق الرجاءي و، ما تمتصه من رحيٍق يعافيها–

 التي مألت ة االطروحةآانت مقدم ، ايمان ايران باسالمها المشدود باهل البيتعلی مثل هذا الجهد المرآز علی

لقد . ..االحتواء ويتحرك بها عامل االستيعاب و،او يراها ليسمعها، اتجيوب االمام وراح ينثرها بفن الكلم

 بعد ان تناولت حروَفها آما ُتَتناَوُل حروف، ثم احتوته، آما استوعبت صائَغها، احتوتها ثم، استوعبتها آل ايران

   !!!المقاصد  مستشفًا آلَّ ما فيه من بعدمضغًا ...حين وثم بعد حيٍن،  سمعًا بريئًا: اوًال ، الرساالت

 يستردون – عهدهم ةفي بداي -  يزدجرد يكره االسالم اما العرش فقد استوعبها الی حقده القديم العائد به الی

المسلمون  و،ة مقاطع الیٍةمن مقاطع، فيهرب يزدجرد ،يحتلُّون قصور الملوك في المدائن و، من الفرسةالحير

  ! جنودهترآستان حيث قتله احد   بلغ تخومحتی، يتعقبونه

   . آفره بالدين، وعلی غرور أحمد رضا بهلويلم ينس العرش القائم اآلن علی

 ةهو السوس،  ةالف سن م الذي عشش في ايران منذ اآثر منان االسال!  الزهراةبالعف و،قباالخال و،بالحجابو 

 –دون ان يراها من ، ة حفيف االطروحالی - عه بسم-هكذا راح يصغي  و،االآثر تهديدًا بقرض قوائم العرش

لم : هو يقول و ناجذيهفعضَّ علی !!!ال تری وفقط تسمع: المناجذ آانه من نوع،  آيف بدأت تزحف–بعينه 

، الف ةاما انا اليوم فان في امرتي جيشًا مرقومًا بخمسمئ،  تكفي لسحق المسلمينةاالمس قو تتوفر ليزدجرد
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 – في الشرق –ناك  ه- حفرها  آبار النفط تشتغل في– تحت عينيه –هو يتمثل  وملبهلوي ان تبسَّعتم ا ماو

 العرش يحصي ة قاعهرول الی و،اطمأن بالهو !!!آان معاول االمير-  في الغرب–هنالك  و،معاول الروس

  . »تاج محل شاه جاهان  «- في الهند –ي آانت تتزين به طاووس  في رأس آل عموٍدةالجواهر المزروع

ي اذنه حروف ينطق بها تنزل ف اذ،  الملكة حفيظ تهتز بهاٍةهو يراقب آل خلج و، ةصائغ االطروح  تبسَّم ايضًاو

  !  الكافرين الجاحدين سينتصر فيها اهللا علیٍةساح هو يستجره الی ودًا هكذا يداعبه ابسيبقی! ابن المصطفی

او ، او اعتراٍض، آل بحٍث  الیين الطروحات التي آانت ُتساق مع تبدل عناوة االطروحلم يتَبّدل محتویو

فاالسالُم آله الذي هو : او باالحری، والمسلم  في اطارها المؤمن-  وحدها–يران فا. ..رأياو تقديم ،  تفسيٍر

 - في آل موضوع  ةالنازل و، ةالمتالزم و، ةالواعي و،ةالصادق  ةالوحد هما في، اطار ايران في معتقدها القويم

 ًة روحيًةقاعد  الن تكون-  ةطروح في بال صاحب اال-  ةالمرشح و،ةعنوانه يهتم بايران المسلمو مهما يكن لونه

 ة المنشودةروحيَّان يحيطان االمو  مادَّيانتكامٌل و فيه التقاٌءيتمُّ،  اي مجتمٍع آخرالسالٍم ِإماميٍّ منفتٍح علی

     االتحادةتفسرها متان، َأجدی و َأقویٍةبمناع

   . وااللتصاق

هي  و،بمثل هذا االنفتاح،  ابدًا، تنادي – مثًال – ةعيسوي الةفالمسيحي: ليس لها َأخوات وً ة هذه يتيمُة النظرليست[ 

تلك هي  و، واحد  لراٍعٍة واحدٍةَدها في رعيُيَوحِّ و،االرض آلَّها  ينمي رعاياالی ربِّ الملكوت حتیدائمًا تصلي 

 -  فّيًاا جغر- ميفحدودها العظ، المطهَّر وفي مجالها العفيف، ة وهي المتمنا،المتحدات هذه اما ...غايات االنفتاح

  . ]الحدود  آلَّ– من فضاء اهللا –ففي أنَّ لها ، ة النبيلةاما حدودها الروحي، ان ليس لها حدود

 بسط الذهن في يطرحها علی فالعناوين التي آان االمام ...ة االطروحُع محتویليس في الكالم هذا اال ما يوسِّ

 ، ة المؤمنة الوحدبالتالي لرصِّ و،اسالمها الحي يان فلترآيز اير،  االخراجةما هي اال وسائل ذآي، ايران

شدََّد ايران في ، خطٌّ اسالميٌّ مرافٌد: هي في بال االمام،  ذاتها– ةفالموسوي –من عوامل االنفراط لتحصينها و

ن عددهم عشروو -  االمام السابع-  الكاظمناء موسیَعْبَر آل الموسويين اب،  األمام الیدفعها واالنتمائي مبناها

  اآثر من ألٍف– االن  حتی–عمرها  و،المحيط ة الواسع ة الكاظمية الموسويةهم اجداد االسرو ،من صلٍب واحد

ن بن سيد جعفر الصادق بن االمام الباقر بن االمام زين العابدي  الكاظم هو ابن االمامفموسی:  ةمئتي سنو

 - فبكرهم هو االمام  الثامن ، ابناء االمام الكاظمة اما عصب– االمام علي ةبن رأس االئم الشهداء االمام الحسين

 ة المختومةالسلسل  الباقون فية االربعةاما األئم! ة مشهد الخراسانية ذو المقام المنور في مدين- علي الرضا

ٍ  ةهكذا يتمتع امامنا الخميني بطمأنين و،العشرين  ذات االجدادة الموسويةفانهم من امتداد السالل، بالزمان المنتظر

  .  صدر النبي الكريم في تصاعدها الطالبي الهاشمي الیٌةمرتاح ٌ ة مصطفويٌة تغمره بها موسويةروحي

٥٢ 



او ، بتقطيب حاجبيه: ةااليمائي  باالشاراتًة مر– ة حسب المناسبات المنوع–  االمام ُتؤدَّیةآانت اطروحو

   ه وببسط آفي  –  حتی–أو ، او بزم شفتيه، بتوسيع حدقتيه

تلك آان لها اثر في  و،جههو  تقاسيم في اغلب االحيان علیًة آانت تبدو قاسية مرارعلی،  فخذيهعلیضبطهما  

 بالنطق المحروق مرات اخری و...آالم يتفوه به في – في بعض االحيان – مما آان له أدهی، التبليغ الصامت

 جامع – رضا خان –تبد  ايام السلطوي المسذلك علی و،ةالعصبي بمواضيعه ذات العناوين، فوق الورق

 ١٩٢٤ ةابتداء من سن،   عشر عامًاة من الوقت لم تتجاوز الستٍةفي مدَّ، ةفي خزائنه النهم  مليون ريالةالستماي

   !!!تقدر بثمن ال جواهر و،مرصعاٍت و،حليٍّ و،ٍة هذا ما عدا ما اقتناه من أراضَي شاسع١٩٤١ ة سنالی

ُخِدَع به ، ةطالب العلوم الديني أمرًا بفرض االمتحانات علی،  ةلصارم اة العسكريةلقد اصدرت جاللته القوزاقي

 ،ةالعلمي و، ةالحوزات الدينياالمام انتقاصًا من قدر  بينما اعتبره، ظنوه اصالحّيًا ورجال الدين والعلماء

فكان ردُّه  ،اما رضا خان ...ان يتدخل بما ال قسط له فيه –علت درجات علمه   مهما–ليس للحكم  و، ةاالداريو

يتورع عن الضغط  لم و، في فرع علوم االخالقًةخاص و قمةاالمام بان قطعه عن اعطاء الدروس في حوز علی

الن ذلك ، الساحات وبالخطابات في النوادي فارضًا عليهم عدم التمادي، من قيمتهمبقصد االمتهان  ،  العلماءعلی

  . ..ال يجدي مع الفهماء و، يشوش البسطاء

 ،فضح فيه رضاخان ،آشف االسرار:  االمام آتابهراآان حافزًا الصد، االولياء وذا التصدي للعلماءان مثل ه

بل من اختصاص دستوٍر ، ليست من صالحياته ةاستئثاره بسلط و- البيان و،الفكر و، الرأية حريتعديه علیو

قذف ، ُيِعْدولم رش الذي لم يبِد لكن الع و...توجيهاته و قراره- الدرس  بعد–يوزع فيه ، يتعهده مجلس برلماني

تقض  ٍة إعداِد ثوراقتراحًا بطلب التصديق علی،  في قمة مديري الحوزٍ يعرُض فيها علی ةثاني ٍة جرأاالمام الی

 ال عقل فيه، آاذبًا وجائرًا في رفضه حكمًا، يتحرك فيها الشعب تعبيرًا عن بلوغه سن الرشد، مضجع العرش

   !!!ال رجاءو

   مما جعل االمام يلمح ان الوعي،  لم تقبل طلبًا غير مضمون النتائجةلكن الحوزو

عليها ان تكون في   الحوزات التيلم تتمتع به بعد في ايران حتی، ف الثوراتيولَِّ و، الرفضالذي يحرِّك 

قتحام  االْسها الوعي بعُد علیرُِّيَم الذي لم،  ة اآثر مما هو في االمةليس النقص هذا في الحوز و!ةالطليع

   !!!المشّهی

 بين حروفها  اسرار آيف ُيُدسُّ آان يعرف و،  تلفظ بها االمام آان بمكنته َأن يمغنطها بلمسات المعانيٍةآل آلم

هذه  و– االجتماعي –للتماسك الفكري ، أيضًا ، بل جذبًا – ةهذه حلَّ و–ال حبًا بالتناسق االدبي البياني ، المقاصد

 ة  ابتداع ثورفاذا ما رأيناه يدعو الی،  الذاتة حرييوُصلها الی ، ةُس به االمتتمرَّ وعٍي  يتم بها التدرج الیٌةروع

اشتدَّت   اذا ماحتی،  طعم حروفها– االقل  علی– ة فلكي َتَتلمَّظ االم- تحصل لنقٍص في مواردها م وان ل-

  ! المحن جو من تلك فتهفو اليها لتنةُرها بطعم الثورهبَّ اليها اِإلباُء ُيذآِّ، عليها المحن

٥٣ 



 ،جبالهاآلُّها في حضون  ة النائمةبمدنها الكبير: قد جاب بها آل ايران و– ةان االمام في اطروحته الطويل

 في َعْوٍم من نفطها المخنوق بلهيٍب ةبصحاريها الغارقو ،مفاوزها و،سهوبها و، في آل سهولهاةبقراها المبعثرو

 ، بل متأمًال بكل ما قام به رضاخان بهلوي من جبروٍت دكَّ به ايران–مودعًا   ال– الشط آلن علی يقف ا-أحمر

 – بتالبيبه –  يمسكون هذا الرضا،اميرآان وانكليز ومن روٍس، ياتي الحلفاء! الهوان و،الذل و،بالفقر جلببهاو

 !!!في افريقيا موريس ة جزيرالی يطردونه و،الياقوت االحمر و بالّدررنه من عرشه الطاووسّي المدبَّجدوُيَجرِّو

ال لشيٍء اال ألنه ظنَّ بان هتلر سيربح  !!!من قصب تٌد واو، آانه ضبٌّ، ها هو اآلن يمتطي البحر صعلوآًاو

   !!! القصبةسيدو ، العالمُةسيد، آايرالحرب ال ام

خصص  وان ي، هم ظل االميرآان لالنكليز الذين والنفط فيها للروس، يؤمم و،باالمس آان له ان يتالعب بايران

و تجاراتها،  ،زراعاتها و،تبغها و،تحرم ايران من نفطها استثماراٍت وشرآاِت و بمفردها بامتيازاٍتةآل دول

   ،من خيرات بحارها و،معادنهاو

يمتطون ابنه محمد و ،يطردونه من جيوب ذاته:  فيهمةفكيف لمن قوَّم القرصن !!! فضائهاحتی و،انهارهاو 

 آخر من وهٌم و،ذهب وٍة من فضُلَعٌق، البريُق ليس له منه اال، عرٍش هزاز ليجلسوه مكانه علی، رضا بهلوي

   !!! لطاووسحبٍش او ذيٌل  منمجٍد ال ينتفش بهما اال ديٌك وجاٍه

تنمو بها  ولتأآلها،  منهاةالنابت لها تستثمر آل معاو–فكٍر واحد  و،زنٍد واحد و، بقلٍب واحد–لو ان ايران آلها 

 في الدنيا فهل من أحٍد !!!ةالنبيل وة الشريفالتقوی و،الصدقو ،العدل و، بالحقٍةٍ محصن ةٍ ذاتي ة قونموًا صاعدًا الی

   !!! اذا آان لّصًا فتقطع يمينُهالا! ؟موائدها يتمكن من التطفل علی

ها هم  و!!!عليها ليمتصها فيضنيها يستعين و،ينميها و فيبنيهاةال يستعين باالم، َأال بئس العرُش المغفَُّل المستهتر

هم هو يغري و،  ما انفكَّ يستعين بهم العرش- ةالقرصن ما اآثرهم في حقول و–اء االمس حلفاء اليوم أو حلف

! ما يشتهون ولهم  ما يلذة ينيلهم من االمانما هم الذين يغرونه حتی و! ةالخيان يثبتوه في آرسي و يساندوهحتی

 ،طواع اَألُةاالدا  فابنه محمد رضا خان هو للعرش–لمستهتر رضا خان اآلن هو ا و - استهتر بمواعيده فاذا ما

   !!! هو جزاء الناآثينان الحذف الی المنفیو

من ، العرش من َقْدِر ايران ت بنود القرار الذي صاغه بالغاءبَّبل تصل،  االمام بهذه العبرةما اغتنت اطروح

مجلِس  وبحكم مشروط او بتقييٍد بدستوٍرصالحياته   مناو الحدِّ،  الصالحهٍةأو محاول، َأو تعليل، دون اي امٍل

جمال الدين : قوامها، ١٩٠٥ ة آما حصل في سن– ة مرآزيةباسم لجن او بانشاء تجمٍع اسالمي، شوری

 من ةالنتيج وآانت ...فضل اهللا النوري و،محمد الطباطبائي و،عبداهللا البهباني: اصحاب اآلياتو ،االفغاني

ثم ] مظفر الدين القاجاري[ ١٩٠٦ ةَأن َأخلَّ بالوعد ملك ذلك الوقت سن، روط ذاكالقول الملكي بالحكم المش

   !!!فوق نطٍع واحد، الطباطبائيو ،البهبهاني و،من اعدام النوري] احمد[تمكن ابنه 

ُتطلُّ به من فوق الساللم   ، أخریٌةفهي من بنيته بني، تبث ذاتها من تلقاء ذاتها،  االمامةدائمًا هي اطروح 

 مستحيًال الی وعضٍل يمتشق  خنجرًا مستطيًال الی، طيًفالی ، من حلًم:  ة به في اداء الذات المتحولًةشغوفم

٥٤ 



 وقف صامدًا – بالذات – بهذا العزم و، المجهولمنفّيًا الی، شيَّع االماُم رضاخان، بهذا العزم الذي هو قراره

  .  حصنها المضمونالممارساُت الی هاُلضِّر له ثوراٍت ستوصيح، بوجه محمد رضا خان البهلوي

* * *  

    
  القطبان

  
بل وانه اخصاب : الثاني فقد قال اما،  االمسةاالول يحسب أن الزمان وصل:  االن قطبان يتواجهانة في الساح

  . الغد

لي تمضمض نعاُس آخر بهو انه: الحرج اذا قلنا و–هو محمد رضا بهلوي  و- يقيٍن من ان االولآاني علی

يكن يقصد ابدًا ان يعطينا عن الزمان تعريفًا فلسفيًا   لم–ض به امس ايران ی مجٍد تقوِّ في عينيه فغفا علةالفلسف

 ، ويري الروس،  قصده ان يرينابل آان جلُّ، يتمكن من ِإخصاب الغد  له ان لمةمربوطًا بَأمٍس ال قيم

 محمد – هو، انه و،في عمر العرش، العريض و،الكبير و،ُه الطويلمس هو يوُماالميرآان، ان اَألو ،االنكليزو

  .  االمس في عمر الزمانة هو وصل–رضا بهلوي 

انه اول إماٍم في :  اذا قلنا- ايضا  حرجال و– اهللا الخميني ةهو آي و، من ان الثاني-  ايضا- انا علي يقيٍن رائع و

عليها ان  و،  أعجَفلتری ان امسها الطويل آان فراغًا ها ايرانَأيقظ ب، ٌة باهرٌةتألقت في عينيه يقظ، خط الروح

 رجل خبله الدهر بمجٍد ةَس من قناهكذا فانه لم يقصد ابدًا ان يجلِّ و.المعافیو  بالغد المآلن– استدراآًا –بدله تست

   !!؟هل يصلح الدهُر ما َأفسَد العطاُر و...عشرون قرنًا وة خمس- في االعوجاج - عمره ،أعوج

مجده  و،جوره و، في فحشهيابٌس  يهيمن عليها عرٌشٍة في قاعٍةي َأن يكون استاَذ فسلفآان االمام يْأب و،جلأ

اسماع ، ها الكبری مصاريعی علة المفتوحةمن المواجه جّل ما آان يقصد و!ذناب اطواويسالملون بريش َأ

 فتفيق الی، الهاجع في مكامن نفسهاتحريُك دوافع الوعي  و،في اجواء روحها  ايران آلها صوت الحق الهادر

، ةساحات المشاهد فيهكذا يكون قد رمی ذاته  و،تخصب بها وجودها االنساني المليَء بنبل الذات بطوالت

 من او نوٌع، أو ذلٌّ، بؤٌس: الزمان الذي هو ةربطها بقاطر و تتمكن من ايقاظ ايرانٍة جليلةقطبًا فاعًال في عملي

اال في ،  مكارم اهللا– جميعًا –لم تزرعها ، ُ روحٌي و،ٌةوجهودي، ٌةحيوي ،تبدعه و،قلهتص و،ان لم تخصبه، هذيان

  . آنه االنسان

،  في حيٍز آخر من بالهةالمرسوم  الخطُطتبقی و، يوليه آثيرًا من اهتمام، وليس للصدف عند االمام شأٌن ثم

 ال ترتخي فيها – ة ولو ناعم- ة قبضالتنفيذ الی قبل ان يتناولها، عمٍق في التبصر وٍة رويتستدعيه الی

٥٥ 



 فضح المخبئات من او علی، تصرفاته أو علی،  آراء الشاهفجلُّها العالِن ردود االمام علی، صراعاما ساحات ال

 او مدی، او القبول، مع تعليل الرفض، او مجتزءًا، مشروطًا او القبول بها قبوًال، آانت تحمل الرفَض و،نواياه

 التي تتعلق ةراَآُه بكل االمور المصيرياش و،أي العام في ايراناسماَع الر، ذلك آان القصد من آل و،االجتزاء

 الی و،الشاه  مقوالت بنوع َأنَّ االصغاَء الی–عديلها او ت، او امور رفضها،  بها امور البتِّ- بالمجتمع –

،  ان في ذلك حفزًا اليران ...هناك  الخطأمدی و، الصواب هنا آاٍف لتعيين مدی–  االمام عليها ردودات

   !!!آلََّما امتدَّ له سلطان،  الباطلواالنتفاض علی ،َع بهاالنتصار للحق اذا ُشنِّ و،اث االحدةيمرُسهَا بمرافق

 تقدير مدیجعله يضيع عن  مع، استثاراته و تحديات االمام استدراج الشاه مصغيًا الی-  ايضا– آان القصدو

بل ،  مبتغاه توصله الیٍةريَك ثور االمام تحةان بمكن – ابدًا –لم يصدق الشاه  ...تمكن االمام من تنفيذ تحدياته

   ، االمام يهدد بهاانه آان يری

اذ ما يحرآه ،  ةالساح م منشاه التصميُم علی حذف االمالهذا آان يميل بال و، مزيٍد مما يتمناهللحصول علی 

  !   تقصمها قصمًاًة سيلقمها الجيُش ضربٍةغرور النزول اليها بثور

تحضير الذي يهيؤه اصغاء ايران ال  لن يقوم بها االٍةبل تهديدًا بثور، ةأليفًا لثور تة الساحنزل الیولكن االمام لم ي

ارتكاب  ومزيٍد من االثام و،في مزيٍد من االخطاء  الوقوع يستدرجان الشاه الیة آل حواٍر او مواجهالی

   !!!الجرائم

 ةفذلك فن من فنون القياد، مستبدًاو ،يًاباغ و، خائنًا– هكذا – المستدرجات التي تكشفه ان يسوق االماُم الشاَه الی

 -   لو يدري-  الشاه ذاتهةسيكون الفخ من صياغ و!!فيه مهلكته  الخصم للوقوع في الفخ الذي تكونفي استدراج

   !!! يردعال وازٌع و،صنوف االخطاء التي ال يقيه من التمادي فيها ال عقل يصيب اي من تماديه في

 المجتمعات انما هو اآلتي الی ،االستعباد و،واالستبداد، ذي ينجي من الخمولبان الوعي ال:  هو القولمصيٌب

 !!ال حياء و، ال عقل فيهيٍّبحكٍم عنجه، بها رقاب العباد يدوسون،  ةمن تحت اقدام البغا، ةالمستضعف وةالمختلف

بذات ،  الظالم يرتدُّ علیيعلَُّم المظلوم آيف،  هذا الجهل الكريه– بذاته –انه و ، تكرهه النفوُسبل جهٌل مطبٌق

   !!؟خيمًا واليس الظلم مرتعه !!!داسه بها النعال التي

 ، الشاه سترتد بمثلها علی–  ايران–هي  و، ةَض ايران آلها لمزيٍد من وطِء النعال الكريهسيكون لالمام ان يعرِّ

  ساحات الصراع بين الشاهفي  ةالحوارات الدائر  بعضالی فلُنْصِغ !!!ي له َأصباغ النعال آل من يزّهعلیو

 - د ايضا تر- ثم في جهرها، اصبحت في سرها، ايران آلهاو ...يرّدان اثناهما و،فاثناهما يصغيان! االمامو

  !!؟النزال ة نوعيليمشي بها الی،  ايران آيف امست تردان يری،  االمام الصابراليس في مبتغی

* * *  

٥٦ 



    حوار النفط -١
  
  

فاالمام قد :  غمزات الصدف–قليًال  - هذا اذا احترمنا، النفط واحد وفعمره، فط في ايران النةلقد ولد االمام والد

قد بدأت مطاميرُه تظهر من فوهات اآلبار في  و،اللهيب اآلخر آذلك هذا و، القرن العشرينة مع بدايةَأمَّ الحيا

 صاحب القرار، س دارسيوليم ناآ،  يد االنكليزي البريطاني علی- بالذات-القرن ايران في مستهل هذا

 - سبع سنوات  بعد–الذي تحوَّل » دارسي  «او بقرار ، ١٩٠٠ ةاو بقرار سن» بغس غلشائيان«المعروف 

  . ةمن آصل مئ، سهمًا خمسون وواحٌد، لبريطانيا فيها و،ة البريطاني– ةالنفط االيراني ةشرآ: باسم

تتبخَّر  وَأن تضمَر مجانيها – ةهي االيراني و– ةني الثاةما جعل الحص،  دارسيةلقد آان للواحد الزائد في حص

 اللتهام ة المخصَّصةعمليات الخراطيم الثقيل  منٍة خزائن العرش في عمليلقد انتقلت الی! في الهواء الطلق

 ةبزغردالمألی  اآلبار ةلم يبق لالرض صاحب، بحكم الطبع! المّص ة فتزدرده بطريق– اذ َتْنَشِغُف به - البحر

   !!! قّرةال تدفیُء ذاَتها في ليل، زهيدات غير جميرات الجمر،

 ةيكون لها في المساهم ال فرق ان و-» ْس غلشائيانَغ«لم يكن السمها ان ينزل في قرار ، ايران بالذاتو

ال علی خرطومها ، قسطاسها العادل لو أن االرباح توزَُّع علی،  بَأقلَّ من واحداو نصٌف، نصٌف آامٌل

 في ذلك – لم تنتبْه  لو– مهما تخلخلت موازينه – ةالمساهم لم يكن ال سمها أن ينزل في قرار ، اجل، »الناشل«

    الذي١٩٠٠ ةالحين من سن

القطاعات  و،الكاشاني  اهللا ابوالقاسمةآان يمثلها آي، ة القطاعات الديني- نفط ايران» وليم دارسي «َتَملََّك فيه 

  . لمع اسمه في ذلك الحين ق الذيرمًا الدآتور مصدِّها توجيهًا صاُه التي آان يوجِّةالوطني

 فوق رقاع ة الحاصلةالمصيري  االحداثة لهما عن مراقبًة لقد آان التنافر بين هذين الخطين في ايران ملها

في عرض ،  مثلهاعللون خراطيمهم بعمليات سبقهم الیي ،من الجنوب ومن الشرق، فالروُس. ..الوطن االيراني

 شفتيها لعاب  يسيل علی-  بالذات-» دارسي «ةها هي شرآ و،نهم المّص يون بارعون فيبريطان، الغرب

رعا فه، ةالمشاهد ةلملمتهما دهش، مصدق بقطاعه الوطني و،الجليل ان الكاشاني بقطاعه الديني المهم ...النفط

 لمثل آانت النتائج االولیو ...نينماليين الس ها النائم في َأحشائها منذفَطن ن ايراة ملكي تشدُِّد علیة موحدٍة همالی

، ة عامة ملكي الیة خاصة بريطانية دارسي من ملكيةحوََّل اسم شرآو َأْن تساَهَل الحكُم، هذا التضافر الجديد

  . ١٩٠٧ ة سنةانها اتفاقي،  منها مع واحد زائد يكون لبريطانيا نصٌفة مئويٍةبمساهم، واردًا فيها سم ايرانيكون ا

ليس ،  النفطةفايران التي هي صاحب ،المعكوس وال لمثل هذا الكسب الموهوممصدق قد هلَّ ويال َأظن الكاشان

اما ، ةال ادار وةال ادار،  ليس لها فيها- ة او مطمومًةمفتوح - االبار و، اصبعةال آبس و،ال آفٌّ ولها منه ال زنٌد

 ، عرٍش يستثمره بريطاني دارسي اليها من تحت اقدامةجحافل الخسائر الزاحف فمن ينجيها من! ؟االرباح

في احتفاالت   همَّ له اال ان يحشد ايران آلهاال. يتربع فيه بهلوي فارسي و!ّياميرآ، مسلسل انكليزي يحميهو

٥٧ 



   فراحا يحاوالن، صداه المقعَّر -  من النفط –مصدق قد ارعبهما  وَأظنُّ الكاشانيو

 حاول بها الدآتور ةحشرج بقيت له و، هو الذي اختنقةولكن صوت المحاول،  بالغاء قرار دارسيخنق الصدی 

ولكن ، ١٩٥٠ ةذلك في تمام السن و،َأعلنا تأميم النفطو ،هفاهتزَّ المجلس مع، مصدق تحريك عزم مجلس الشيوخ

 ة تم توقيع معاهدات عديد حتی١٩٥٣ ةما جاءت السن و،يكن في رباطه الناضج الوعي الصحيح في ايران لم

  :  الشكل التاليمع تعيين حصصها علی، ةاميرآي وةلشرآات نفط اوروبي

  %٤٠       ةالبريطاني ة االيرانيةسابقًا الشرآ و، بريتش بتروليومةشرآ
  %٤٠                ةخمس شرآات اميرآي

  %١٤          رويال داتس رسل:  ة الهولندية البريطانيةالشرآ
  %٦              ة فرانس ديترول الفرنسيةشرآ
  %١٠٠                مجموع األسهمو

لعجب من ا و،ثالثون مليون طنو ةاربع:  لقد بلغ استخراج هذه الشرآات من النفط في ايران ما معدله سنويًاو

 الجيوش ةاحدثته تقوي، متصاعد و في عجٍز جسيمةااليراني ةَأغرقت الدول،  ةان هذه الماليين من االطنان النفطي

عن  و، رحاب االرض في ايرانةللدفاع عن ابار النفط المالئ، ة ام اميرآيةايراني ال فرق أآانت و، ةالعسكري

 الستخراج النفط العمال والذين يحشدون جيوش الخبراءعن االميرآان  و، ةالمهدد باالنتفاضات الشعبي العرش

 ة اربع١٩٦٣ ةريال بتضاعٍف بلغ سن  ألفي مليار١٩٥٨ ة مثًال سن–لقد بلغ هذا العجز  ... العرشةتوفير منعو

   !!!االف مليار ريال

 من نعم ًة نعمالذي آان محسوبًا فالنفط؟ حوار النفط في آل حواشيه  باالستماع الیًة الطين بلةال لزوم لزيادو

 ،األرض و،يبتلع العرش و،العرض وباستعماٍر ينهب الطول  من نقم البالء المهدد ايرانةالثراء صار اآلن نقم

   !!!الثواني في عمر الزمان آل قرعات و،االنسانو

    
   حوار الدستور-٢

  
  

برمي ،  النار علیةالموضوع القدورآما تتنافط ، بعد ان رأت اآلبار تتنافط بما فيها  النفط االةلم تقرأ ايران آلم

 –علی ان ينضَجُه ، اخ سويقًا مغمورًا في قدورهبَّالط ُةَد مهارهَّبدًال من َأْن تتع و، الخارجالزبد الفائر منها الی

القدر  ويحرق السويق و، يقذف الماء زبدًا– الطبَّاخ ة في غفل- جنون النار راح،  سريان الغليان– مهٍل علی

   !!! ة آلها بتضورات المجاعةالمائد يغطي و،معًا

٥٨ 



اما ! متشبَّ وما تغصََّص به، المتطاير َألعقوا الطّباخ من الزبد،  ايدي نفَّاطينذلك ما رايناه يحصل في ايران علی

 ،التعدين و،حيث يتم به التصنيع، هناك في الخزَّانات الكبری ت القساطل لتفرغهعبَّأت به حلقاالزبُد السارُح فقد ت

 ة ملكي بَأحٍد عصٌب ليعيدها الی  اذا اشتطَّ–بالذات  –عن اآلبار  و،المدافع عن العرش هيز العسكريالتجو

  ! اصحابها النائمين في آهوف الغفالت

المعالم بدليل انها لم تجِن من ثراء  ةغير واضح وًة النفط منقوصة ندرك ان قراءتها آلم ايران الكبریةمن خيب

رق  تحتٌة ثانيٌةخيب،  َأحرفة من خمسٍةمرآبَّ،  أخريٍةآلم ةفهل يكون لها من صياغ !!!النفط غير الفقر المدقع

  ! ؟راميه بها آما يحترق السهُم في عبِّ

 ة آانت لها جول– ةسن  بما يقارب الخمسين–ون في آباره  النفط المخز قبل َأن تبحَث ايران عن معنی

   تراك من خلفٍ راح يستعملها اَأل ة عربيٍة آلم عن معنیةاستفهامي

 ما جنوبًا الی، ةالعربي لقَّطهم بها تجواُلهم في غزو المقاطعات، نيلمن خلف لطوات الدرد و،دهاليز البوسفور 

 ةالمشروط  ةاو الملكي، الدستور: ةآانت الكلم ... الفرات الغارق في هدءات الخليجشرقًا حتی و،بعد النهر الكبير

  .  م١٨٧٤ ة لسنة الموافقة منذ تلك السنًة دستوريُ ةمانيالعث ةلقد اصبحت الحكوم. ..بالدستور

يتجدَُّد ، جروحات روحها انينًا مستديمًا ان في ...) بالدستورة المشروطةالملكي(:  ةلقد استهوْت ايران هذه الصيغ

 وال عمُقه ، ُهال عرض و، قيدًا ال يتغيَُّر طوُلهةأتكون الملكي: يقول هو و، عشرين قرنًا وةمنذ خمس، دائمًا نزُفُه

آانها ،  »ةالمشروط «ةنزلت آلم و !!؟اين هي الجنان بال نعيم و، ذلٍّالهو العيش ب فاين! ؟صوب الجحيم

   !!!ف من عبء المدارخفِّ تطويٍر ييعُدله الی و، يلطُف المسارالمرتجی منه حكٌم التعديل

 ة بطانفي اسناد الحكم الی و،التصرف  فيةهو حكم مطلق الحري، من هنا نفهم ان الحكم الملكي غير المشروط

اي ان في  ...ال مناص من تتميم آل رغباته و،غاياته واهوائه  في تنفيذ آل اراداته حسب–الشاه  هو -يعينهم 

  ما هنالك من المسلسلالی. ..التصميم و،التقرير و،تعييُن الجيش و،التنفيذ و،التشريعو ،التسنين: يد الملك

 ةاشاد و،ةالشاسع وةالواسع  االراضية ملكي ةلحاشي ومن هنا آان للملك و!!!ب العبادالتعسُّفي المتحكم برقا

 ،من هنا آان للملك االستئثار بكل الصفقاتو ... عن الخزائنةاجتباء الثروات الفائض و، ةالقصور الباذخ

تمرُّ ، ء االرض امتصاص النفط من احشا علیةتوضيب الشرآات المتهافت -  آما رأينا–منها  و،االستثماراتو

 ةمحطاتها المنوع  حيث تريد من الی– تلك الشرآات –ثم تأخذ الفيض منها ، خزاناته فتمألها  علی– اوًال –

  ! بثقل مشيئاتها

لماٍن دستوري في تأليف بر  سعي الشعبةفهي تلك التي حدََّد من صالحياتها المطلق، ة المشروطةاما الملكي

ملك قبل ياخذ رأَيُهم ال و،ينتخبهم الشعب. ..شوری مجلس و، جلس اعياٍنم و،مجلس شيوٍخ و،مؤلٍف من نواب

   ةرات المتعلقاتخاذ اي قراٍر من القرا

٥٩ 



ليشارك الملك في ،  ةاالم هي ضمير هذا الدستور الذي اشتهته، ةالمساوا و، الحق و،ان العدل. بقضايا المصير 

في ،  ة من واقع االمة النابعة العامةتقتضيه المصلح حسبما،  ميزانه الشريفتسيير القضاء علی و، الحكمةطريق

   !!! المصيرة وحدة الجامعةالروحيو ،ةالفكري و،ةمتطلباتها المادي

 منهما ةآل دول و،انكليزي –آانت ايران مسرحًا لتزاحم روسي  و، بالدستورة راحت المطالب١٨٥٠  ة منذ سن

 –ظفر الدين باشا القاجاري  م- ةجعل ملك تلك الحقب مام،  من الشعب المطالب بانشاء الدستورةآانت تسائد فئ

 ة زعزع مما يؤدي بالعرش الی-  النفوذ في ايرانالدولتين المتزاحمتين علی  مثل هذا التجاذب بينيتحاشی

من يطالب  يلهي و،يرضي نفوذ الروس،  بوضع دستوٍر للبالد١٩٠٦ ة اصدار مرسوم سنفسارع الی ...ميزانه

آان  و،ة من تسعٍة مؤلفٍةمرآزي ٍةآلجن، الد الذين َأسَّسوا في هذا الحين اول تجمٍع سياسيبه من رجاالت الب

 اهللا محمد ةاي و،عبداهللا البهبهاني و، االصفهاني جمال الدين!  الدستورة بمشروطيةأشدهم في المطالب

  . اهللا فضل اهللا النوريةاي و،الطباطبائي

هكذا حصل  و،وعده مع المساء  ينقضحتی،  الدستورةبول مشروطيبق، ما آان ليعد عند الصباح، ولكن الشاه

 ،اصفهان و،رشت و،فتحرك الشعب في تبريز، التأسيس ةاطاع بلجن و،١٩٠٩ ة سن– مظفر –مع القاجاري 

اوصلوه  و،ساند االنكليز ابنه أحمد و.. عند الروسفهرب القاجاري متلجًأ، طهران وحاصروا ...خوزستانو

   !!! التأسيسةروط باعدام المتنفذين في لجنشنه حكم مفكان م، الحكم الی

 ، اهللا اخوند الخراسانيةآاي، بانجازه بحذف آل من يتشدَّد و،ثم برفضه،  الحال هكذا بالقبول بالدستورسيبقی

 االنكليز الخارجون من الی ان ارتأی ...ميرزا آوجك خانو ، الشيخ محمد خياباني و، اهللا حسن المدرسةايو

 هكذا دبروا و، االستقالل تطالب بايصال ايران الیة اسالميةبقمع آل حرآ، منتصرين ، االولیةعالميالحرب ال

 ةحذفوه عن العرش سن  ثم ، ١٩٢٥ ة العرش سنة سدثم َأوصلوه الی،  يد رضاخان ميربنجعلی، انقالًبا عسكريا

 ،الريستاخيز و،السافاك و،الجيش: بيده، المطلق انه المالك. ..وا مكانه ابنه محمد رضا بهلوينصَّب و،١٩٤١

، ةمن الخلف مساند اميرآي و... باللعاب االحمر االزرقةالصحاري الملتهبو ،واراضي الفالحين، القصورو

   !!! يعرف آيف يرتسم– بدوره – هو تبتسم للشاهنشاه حتی تعرف آيف

عندما يصبح ،  به–هي  –ِإّما تلتهب و ...فِإّما يحترق فيها:  ايران ان تغرقه في ابار النفطفعلی، اما الدستور

يعرف آيف يؤمن  و...يرفض الشرك و،ةالمشروط غير وة المشروطة شعٍب يرفض الملكيةحّيًا عن اراد  تعبيرًا

  .مستقال،  واعيًا، بالتوحيد جامعًا

* * *  

   
  حوار الشاه -٣
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، هي ذاتها و– ةمقّيدًا بمشروطي  ولو بانجاز دستوٍرةخمسين سن وٍةاال تكون ايران التي تطالب منذ آثر من مئ[

الشاه ،  ِإضغاٍء تاٍم لحواٍر سليقيه اآلن في مسمعهاالی ٍة بحاج–لتشرب دمه ، تنحره و،تنخرُه، ةهذه المشروطي

 به ةبان دستورًا تتبجَّح بالمطالب: لحظات من اميرآا ليقول بلسانه العريض محمد رضا بهلوي العائد منذ

: بالبيان  الحوار ان يقومفعلی، لماذا ال يجوز ان يحصل واما آيف !!!يجوز ان يحصلال ،  ةصغير اقطاعاياٌت

  :  تعريفةالبد من آلم، قبل ان نتلقط بالحوار

باتحاد ، مصدق والكاشاني  ابتدأ يلمع في اجواء ايران نجمد محمد رضا بهلوي يتسلم العرش حتیما آا

 ةانها قو، »فدائيو االسالم«: اسمه ومجتبي نواب صفوي ّلفهيساندهما حزب جديد َأ، الوطني والديني: قطاعيهما

 قوام« ـ لة الوزارةبين ان تكون رئاس و، بدعم الدستورة المتشددةقويت بها المطالبو ، ة الساح برزت الیةجديد

زل الشاه نفسه مرغمًا لع وجد،  لمصدَّقةفارضًا ان تكون الرئاس، رفضه الكاشاني و،الدي عينه الشاه» ةالسلطن

 ١٩٥٢ ةالعشرين من تموز سن والحادي ة امتداد ثور– بذلك -  متحاشيًا، القبول بمصدق و، ةقوام السلطن

المئآت ،  تلكةلقد حصدت الثور و،مصدق وتاييدًا للكاشاني، آرامنشاه  منًةآانت منطلق و، تيرة بثورةالشهيرو

 اميرآا الی ً  انسلَّ الشاهةفجأ و،ةثوق الدول و اللواء– انذاك – يد قائد جيش الملك علی، والجرحی من القتلی

   ،ايقاف المد االسالمي الذي اصبح يهدد العرش و، الوضع الخطيرةلمعالج

، َأطاح بمصدق بعد ان دبروا انقالبًا، ١٩٥٣ ةَأعاد االميرآيون الشاه سن و-  في ايرانة والمصالح االميرآي 

  . ]! نواب صفوياال بعد ان َأْعَدَم مجتبی ولم يبتسم، في السجون المناضلين َألقی و، الملُك مكانه زاهديوعيََّن

 انما هو الدي اعدم - من اميرآا قول محمد رضا بهلوي الراجع شاهًا راح ي–َأنا لم احكم نواب صفوي باالعدام 

 – ة سنةخمسمئ و منذ َألفين–نحن  و،بتوسيع الدستور مصدق اللذين ما انفّكا يطالبان و الكاشانيةبمؤازر، ذاته

ال ، نغسُل وجَهُه و، ةالتقاليد البالي ونحرَّرُه من العادات و،مهابته و،وقوته، العرش نمأله بجالل ونوسع الدستور

  . !؟هو امامهم الحاضر الماثل و، دستور يطلبونفأيَّ ...بل باآسير المجد، الورد بماء

فما آان منهم اال َأن زادوا آرسّيًا  ، البلورة صفحسُِّعوا الدستور حتی نری مآتيكم علی و:قلنا لهم ولقد أرضيناهم

ُعها اال ال يوسِّ و! ال يليق بها ذياك الذهبةآَأنَّ االم،  ةاالم هذا مجلس: قالوا و، من ذهبقرب آرسيٍّ، من خشب

   !!! باهران المذهَّبات مجٌد و، ناخرالخشب سوٌس الفرق ان و!!!هذا الخشب

ع يخلِّ و،ض لهم العرشحتی يقوِّ ،خلف نواب الصفوي و،أون تحت الحجابوراحوا يتخبَّ، ولكنهم لم يقتنعوا

   !!!تثبيتًا لدستوٍر ليس له ضلع واحد من ضلوع الدهرو ،محًوا لدستوٍر عمُرُه من عمر الزمان، امامهم األبواب

 الدستور اهذ و،هي العرش  ذاتهاةاالم و،ةولكنَّ العرش هو االم؟  ةاالم؟ من يحمي لهم الدستور الموهومو

  . بالوجود ور غيره خليقال دست و،الجامع ايران في حصنها األمثل

 ،بان نفط ايرانه هو لهم ة ابتداع النغم راحوا الی–مجزوءًا  ولو مشروطًا و– الدستور َةمن ادعائهم حياز و

 يعطشون يمألونه ماًء   ماَةلحظ،  يدهم دلوًا آَأنَّ في، او بترآه في الجوف مطمورًا،  بنشله من ابارهانهم احراٌرو

 ،قالعًا و، يبنون من اَألآر مدنًا،  الصبيانةاال بئست لعب !!!يرقصونو  ما ينهلون يهدرونهَةلحظ و،ويشربون
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من ينكر  و،صدقتم: قلنا لهمو ،ا عمره بماليين السنيندوحد و،ه من َأرضنا في أرضناالن، النفط لنا: لقد قالوا

  ؟ ذلك

  !  يمدون اصبٍعةيعرفوا اي فلم ...مدوا انتم االصبع: فقلنا لهم ...ليس ألجنبي ان يمدَّ اليه االصبع: قالواو

يجعله  و،يستخرجه من تحت االرض ميم ومن غيُر التأ: وقلنا لهم! ؟هل غير التأميم يحفظ النفط: بعد ألٍي قالواو

 ...نظَّمه النفط وسلََّحه، قويًا في ايران ويروا جيشًا آبيرًا  لم–هم َيَتلَّفتون  و–لكنهم  و؟ فوق االرض عمرانًا

 ايرانيا تسجد ألبهته عرشًاو ...وازدهارًا حضارّيًا نمنمه النفط.. .شاَدها النفط  قصورًا و...مدنًا عمَّرها النفطو

   !!!النفط رآبا

  : قلنا و،  ال يزيدوا في القول هذرًا ولكننا َآَمْمنا افواههم حتی- ارادوا ان يقولواو

  ! ؟ تعرف آيف تجمع في حضنها َأبناَءهاهل العرش أقلُّ من أمٍّو

  .  انسللتم ٍة زاويةمن اي و؟ ة من انتم تدَّعون انكم االم–ثم 

   !!؟رحتم هكذا تترنَّمون و...دخلتم االرضو

  : َمتََّن سبَكها من و،ةان العرش هو الذي لملم االم

   ...الفرس البرسوائيين و،الميديين و،العيالميين

  ، السامانيين و،الساسانيين و،من الَهخامنشيينو

  ،  في لسان الفرسَةاللغ و،الدين هذَّبوا الحرَف

   !!!خياَل الفرس وشعَر و،َأَدَب الفرسو

  ، من امتداِدِهِم القاجاريونو

  ، ة االمةحن البهلويين الذين هم اليو م ذمنو

    !!!و حارسوا العرش

: تفعيل ما عندنا من: يتم لنا حتی،  َأحرزهما العصر التقني الحاضرآل فنٍّ و آل علٍم الی سيكون لنا ان نمدَّ يدًا

ٍت اا حضارنصوَغ منه و، الغيبة في عتمةالمخبوء فنخرَجها آلَّها من َأجرانها، مواهب و، ومعادن، خيراٍت

 اميرآا التي تمدُّ َيَدها الينا – ما يبرز منها اآلن من أبهی و–العالم المتمدن   أصقاعيتمُّ لنا بها انفتاٌح علی َةجديد

   !!!الدفاُع عن حقوق االنسان:  رآيزُتهاٍة لتحقيق حضارةالمطلوب ةفي المعون

  

* * * 
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يزيد عددهم عن الخمسين  ان بجيش من الخبراء االميرآانلم ينته الشاه من حواره البليغ اال بعد ان امتألت اير

راحت تمتد ، جوفها الجمل من دون أن يلوي عنقه  في يمرُّ- ٍةمون النفَط في قساطَل وسيعمِّعرفوا آيف ُيَؤ:  ألفًا

   !!!سان فرنسيسكو و، في تّل ابيب–هناك  و هنا-  ةلتفرغ حمولتها الناريَّ ،من جوفها المحفور ومن قلب  ايران

   
  حوار االمام -٤

  
  

 حوار  بل الی آلِّ- بالذات –ُجه أحمد رضا بهلوي ال الی حواٍر يدبِّ، االمام يصغي و َأظفارهةمنذ نعوم   

 ، غمر به العرش جيد الزمانمتواصل عن مجٍد واحٌدو آلها تعبير و، في ايرانة الشاهنشاهيةتفوَّهت به السلسل

  .  الخشوعتسجد له في انكسارات و،امام وجهها  اال ان تراه دائمًاةلم يبق لألمو

، ان العرش داْء عضال: هو –قد تسلَّم في ايران زمامها الروحي الوسيع  و–ولكنَّ ما ترسَّخ في يقين االمام 

الحكم القاسي في متن هذا الكتاب في موضوٍع  لقد سبق التلميح بهذا! باالستئصال  منه االة االمولن تشفی

فان في القول مدرجًا فنّيًا يستعمله االمام في » حوار االمام « : نالعنوا تحت هذا و،اما اآلن، »القرار«: عنوانه

 –ارها الشامل  في اط–نها آلَّها  يشعر باٍة امةمناهجه في قياد والحر عن ارائه والصادق  التوضيحةشريح

ضبطها في الخطوط  ةهو اآلن في مرحلها  و، ما تصبو اليهلّيًا حازمًا في توجيهها نحو آلَِّأصبحت تؤمن به و

 النبل في مجانيها التي تحقق فيها  الی–والممارسات   عن طريق البطوالت– التي توصلها ةالقاسي وةالصارم

  .  االنسانةمجتمعي : او باألحری،  االنسانةقيم

 تربو علی، ير ال غةعددي ةهي قو:  نشلها من عتمات المصيرة التي هي اآلن بين يديه في مسؤوليةاالم و

  روحيذٌل ووجوٌع، فقر: ُرها ما هويفسِّ، البؤس  منة وطأ– يوم  من يوٍم الی–تنوُء عليهم ، ماليين آربعين

   ةفي غالٍف من االستكان، جسديو

 ٌةاستعماري ٌةزادت من سلطويته آّلاب، العهر و، قديم العمر عليها عرٌش سلطويٌّاهطيضغ، المتهانوا 

  !  انتشلت من معجنك رغيفًا تقيت به العيالايبًا اذ عال تری، ٌةاستثماري

ففي استئصال اليد التي مهَّدت  ،وتنمو العيال، فيسلَم الرغيُف  ال تمتد اليه يد العار َأْن يحمي االماُم المعجَن حتی

ن بابعاد العرش ع،  الدارةَأنفسهم للدفاع عن بواب لن يحصل ذلك اال في تحضير العيال و،للص دخوَل الدار

 رز فنُّهنا يب و!نبُل المآل و،شرُف الرؤيا و،ُدُه الحقصٍف انموذجي يوحِّ بترتيب العيال في و،ةمهمات الحراس

هو  وةالبطول  يدَّعيالملٌك و، ة يمتهن العزال لصٌّ: ال يقف بوجهه، تسليم العزَّل نوعًا من سيٍف قاطع  فيةالقياد

  ! الجبان الجبان

 يحصُد مئاٍت ، العشرين من تموزو في الحادي، تنطلق عزالء من آرمنشاه» تير  «ةمثل ثور، ًة صغيرًةان ثور

التجاًء الی اميرکا  و،خفاقًا للملکتحقق ِإ و،قائد الجيش ة وثوق الدول،  ذياك اللواء الغادر– من الخلف –منها 
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ولن يكون معناه ،  باهردوٌر قياديٌّ ،في الترتيب الفني الذي سيعتمده االمام، ةالمتعدد وسيكون للثورات  العزالء

 وتمرين طاقات الشعب ، يالتعدِّ والعرش بآثام الظلم بل في ِإغراق ضمير، ي األبرياء في أََجران الدمفي رم

الذي  و،ي رفض الذل الذي هو موت في حال القبول بهف، محض االساءات  المتطاولين عليه فية آراهيعلی

   !!! تفجير شرايين الدم ولو َأدی الی،  في حال رفضهٌةآرامو ٌةهو عز

 بل انه –تجليس قنواته  واصالحه  هو األمل فيمقطوٌع،  عرشوار االمام االتي وصفه موجهًا الی حوليس

 آل ويحزم أمره الی ، من نضجه و،يستكمل من وعيه  حتی،مفاهيمه وفي آامل حواّسه،  شعٍبموجه الی

    تستدرجه للوقوف فيٍةمواجه

   : أ الحوارهكذا ابتد و،البعاده عن التمثيل المزوَّر، وجه العرش

متسلسًال من أبيك الذي خلعه  ، الينا محاور ذاتكنحن نصغي اليك تزفُّ و،منذ الزمن الطويل ...ايها الشاه -

  !  اليونانُة قرنيْمامجاده  جدودك الهخامنشيين الذين قوضتلیا، االميرآان

  .. .مّر زمان، اليك، من ابرويز آسری و...مرَّ زماٌن،  ابرويزمن قوروش الی آسری

من دون ان ، الزمان في تحديد، يا شاه، هذا هو رأيك ... لحما الزمان بالزمان– في وصولهما اليك –الزمانان و

 في ذلك لقد قلنا لكسری: قصور المدائن  ابرويز الذي ال يزال اثرًا منری الينا نقول لك في ايوان آستصغی

 ...رصفات المعاني و،االيمان و،الحق تخصبه بالتقویآيات   بهتمتدُّ و،اني الزماَن قرعاُت الثوال تمُأل: الحين

انت تعريه من  ولزمان اليكهكذا امتد او، نه بمنطوق السوراالنبي اياه لملء زم ةلكنَّ َأبرويز مزَّق دعوو

   !!!يا لك من يزدجرد اليزال يمتطيك في طول الطريق! الصور بهجات

  أنت بها بين الحين–تنطُق  بل تجميُع الحروف التي، ليس لنا اآلن اليك تجميُع الزمان و، اسمع يا شاه- 

: انت تقول واك تتبرأ من اعدامه سمعن–صفوي  نحن نحتفل بذآري اربعين نواب و–باالمس بالذات : الحينو

   !!!مصدق و الكاشانييمديده الی هو و ذاته– هو –َأعدَم و -  انا–لم َأعدمه 

   !!!قد قتله، يا هذا، ولكنَّ بغضك االسالم

 ما من دول االسالم ًةتحبون دول ...البريطان وآل قبعات الروس و، وآل اسرائيل–آل االميرآان  و!هل انتو

وآل ، امتصاص نفِطِه و،آل ِإطالالته و،استعمار آل الشرقو  ،احاته ول أمانيكم في الدخول الیالذي يعرق

   !!!خيراته

 من ةولكنك نهبت آلَّ ما لالم !؟م تتقزَّز من آرسيٍّ ذهب ول، لماذا َتَقزَّْزَت من آرسيٍّ خشب: قل لنا يا شاه

لم  و، الصدق مغمورًا وبالحق، لكنها رضيت بهو !!! هذا الخشب– فقط –لم تبق لها اال  و...مشاليل الذهب
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  ،  ُتبلسُمُه التقوی-

 ، ةتلعب به الريح السماوي و-

  ...احّيات عن آل عين ُتَقزُِّزها اِإلبةتحجبه العّف و-

   !!! ةمالشهوات المتورِّ و

 -   !!؟ت بمثل هذي المكرما يا شاه طالٌء–هل لمذهَّباِت عرشك و

في العبور من باب ، ً ة زمنيًةوقتي ك آانتفتل، مجزَّءات وٌةمشروطي: ان جاءت به و– يا شاه –ولكن دستورنا 

 ةالنها ال تليق بفتح،  نرفضهاٍة او مجزوئيٍةمشروطي فكل، ُن مصراَع البابفاننا نحن نعيِّ ، اما اآلن،  بابالی

  . الباب

أآان بطول عمره : ة االمةاراد  به لعرٍش اصبحت ترفضهةال عالقو ،ة بشؤون االم صرٌفٌةفالدستور هو عالق

،  أمع غرٍب ام مع شرق–ال فرق  و–انشائه عالقاٍت  ام بتمثيله المزوَّر في، اد زبالفارغ من اي اخصاب او

   !!!الذات  ةذٍل تنتحر بهما قيم وُضها لفقٍروتعرِّ ،ة من سيادتها االبيَةُد االمتجرِّ

  : ال تدري، ا شاهسبحان اهللا فيك ي

  ؟ ةام انت في االم؟  فيكةهل ان االم

   !!!جنٍب واحد ولكنه ال يريد ان يمشي اال علی، حيوان ذو جنبين: هكذا دائمًا هو السرطانو

   !!!بل ليغنَيها، ال ليفقرها و،ةفهو لالم، وليس النفط لك يا شاه -

   ...ناعمرا و،ًةحضار و،قصورًا و،جيشًا: ِع انك انشأت بهفال تدَّ

  .. .مستبدا ومستهينًا بها ! التي اصبحت ترفضكةنًا من التموجات الشعبي فالجيش حتی يحميك ُمَحصَّ

   بالسجاجيد مغانيها، – لك –ليس للشعب اال أن يفرش  و،ةاما القصور فهي لك في الفخفخات الملكي 

   !!! امام المرايافحٌش و،خالعات وفعرٌي:  ةاما الحضار

  . ..انت ضلعًا فيه  برلمان حسباكدق بخطٍأ جسيم اذ رضيا الدخول الیمص واشانيلقد اخذنا الك -

 ، اصيلال فهٌم:  ال يبتدعها فيكٍةمن مهم  اصًال، وانت منبوٌذالتشريع و الحق في التسنينة وحدها صاحبةفاالم

  ...ةَأمانو  من صدقال نبٌض و، نبيلال حسٌّو

  ! تستقيم قضاياها اذا الَتتَّقيك  انةوليس لالم،  ما تدعيه شرعًا لكيك عن آل ننحِّ– ة بلسان االم–لهذا فنحن 

  : وافهم يا شاه

  ، اننا ال نعبد النفط في دنيانا

  ، وال آراسي الحكم في مبتغانا

   ...ال ذهب االرض في مشتهاناو
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 التي ينزها االسالم یاهدافنا الكبر في تعزيز، من تلقاء ذاتها، نجعلها تنساق،  في اياديناَأغراٌض وسائُل وفكلها

   !!!صنوف الدنايا بتذلها من عن آل ما ية المترفعةبالقيم االجتماعي

، ولو انها فعلت ...ال روحاو لم تنر عقًال فيك،  ةولكن حروف اسمك المشرق» محمد «- يا شاه – لقد أسموك -

   !!! ة في شهواتك القرمزي– هي –ها ال لُتْغرَق، فيها – تفانيًا – لَتْغرَق انت ة خلعته عليك االملكان لك عرٌش

 ...ا هكذا انت تتغّنیلماذ: ذاتك انت آذلك تعرف في ظل و،نحن نعرف و-  باميرآا لقد رحت يا شاه تتغنَّی-

  ! المخصص لك او اليك وولكن سؤالنا المرَّ

  ؟  واولته عرشًا، آيف تغنت بابيك رضا خان: سْلها؟  بك تتغنی- ايضا–هل هي  

  ! ؟ حذفته حذفًا و،من تحته آرسي العرشثم آيف سحبت 

   !!! تنبذك نبذًا ان،   انت عنها آرمًا تشحُّة ساع–اال يكون لها ،  ذات العرشمثلما اوصلتك الیو

ليس لهم غيُر ، عزيزًا بأنَّ المقصرين عن بناء الذات بناًء،  ال تعلم شيئًا من مجاني العبر– يا هذا –لكنك 

   .المكانس َتْكسنُهْم آنسًا

* * *  

   
  صوت ايران-٥

  
  

 ةبعض الظالل الخافت انما هي،  في مبانيهاة معانيها المبعثر ان آل الحوارات التي َأصغينا الیةالحقيقو[

 هذه النسمات ةالمبدع وةهذه األرض المعيل ُأمِّ،  ة من نبرات الصوت المخزون في صدر ايران العظيمةوالراشح

وبكل ما ، ما لها وتعبير عن ايران بكل ما فيها وآلها تصويٌر و،اللواعجو ماألحال بكل اآلمال ةالخافق وةالحيَّ

  .انداء سحابها وُن باصباغ ترابهاوَّالمل و، انساُنها الطالُع من أحشائها- جمال وخير وحق  من–يختصُّ به 

 من مآٍل –سان  هذا االن–يطوِّر   تصاعٍدهي حرآات النفس في أشواقها الی آلِّ،  واللواعجواآلمال واألحالم

 الجوهر ة من حقيقةقتلك هي الموحيات المتدفِّ و،السحاب   َأرضه في أفياءة من طبيعالی مآٍل يشتهيه واقٌع نابٌت

  . الغافي في حضن التراب

تحتجز التاريخ الذي هو  ،ة روحي– ٍةٍ ذهني ة انما هي تعبير عن إصال– في هجوع الجوهر فيها –ايران و

  .]...تولد بين يديه شحنات العبر ال تاريخ ان لم يكن انساٌن و–لزمان  في عمر اةاحداث فاعل

  بكلِّةأرهفته االصغاءاُت الثمينو ،ة الحياتي– ة لتاريخ طويٍل َأخصبته التفاعالُت االنسانيايراُن مهٌد و،أجل[

  الی– ايضًا – بها ةلالناز و،قمٍم تغاُزلها نجوُم المجرات  بها الیة خطتها االقدام فوق ممّراتها الصاعدٍةخطو

  .]ترتصف حولها مبتدعات الجواهر و،المجامر ّزانات أعماٍق تشتغل بها خ

    منٌة انها قاعد ال تنسی– بشغاف الزمان ة بأمومتها المرتبط–انها اآلن ايران 
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 حمشارف الرو  علیة من مطالتها السخي–ان لها و،  فوق منبطحات األرضة المترسخةالقواعد الكريم 

 ة بالمهمات االنسانيةيات النابضالتأدِّ  عن مدیةمسؤول و، الدهرة في لفتًة ما يجعلها مرموق–الصفاء  ورالفكو

 من امم ٍة امُةأي، في محارمها،  تحتاجها–المهمات المنتقيات   هذي–وهي ،  عن هاتيك الصغائرةالمنزَّه

  . نها هاتيك الشوائبما تتخفَّف م تزهو بمقدار ٍة انسانيٍةحضار األرض تبغي الوصول الی

اال ألن ابن ابي ، ال لشيٍء ، توّلهت باالمام عليٍةأشدَّ ام، ُبها مثُل هذه الميَّزاتهي التي ُتَطيِّ و-  ايران– أظنها 

 ، صدقًا: ُهتلبََّس،  في سجيَّتهألنَّ النبَل أساٌس ،قد اشتّدت اليه و،طالب هو المثال العزيز من صنفه بين البشر

  !  من لوثات الرغائُبٍةلوث هًا عن آلتنزُُّ و،تقًی و،ًةعف و،عدًال و،وحقًا

 آل ما يدور في جنباتها الی  في مراآز االصغاء-  دائما–هي ،  القول الشهياان ايران التي توحي بمثل هذ[

 عن ًةعيداذا استشعرتها ب، ِف منهاولن تعُدَل عن التأفُّ، االنسجام من مستحّثاٍت تبارآها اذا التحمت بها في خطوط

  في تمتين صدقها فيةالمستمر وة بها حوزاتها القديم هي التي تتنادیةالمعاني الرسالّي آأنَّ.. .تزانمرامي اال

  ]!!!الميدان ةرقع

  

* * *  

تفوهات تمتمات الشاه و الی، ز وهي تصغي بنوع مرآَّ–ات الزمان قالت ايران بصوتها الغائر خلف ردهو

  : االمام

 ة في وحد–المجد التي هي   ة صنوان في التعبير عن حقيق– االمام ةيا جالل و، العرشةل يا جال- اثناآما - 

  .  ايران– ةالصيغ

   انا، انا عين الزمان، َأنا ايران،  ةانا االم:  التوضيحة اشار– في المبتدأ –فلتكن لي 

 في وجودي ةهاالتي الخالد اما ... االنسانةَأنزل فيه مهج و،زميل الشوق يا ، وجلعزَّ ، الوطن الذي حفره اهللا 

  : فاني اختصرها في اثنتين ، المستمر

 التي هي آفوٌف و،متون الحصون اطارات الجبال التي هي حدودنا فيفي آل ما آفكفنا به اهللا العظيم من  -١

 في – بها ةالمستمر وة ال رواء السهول الخصيبةالدافق ها في المجاريتجميع ميازيب و،ي السحب لتلّقٌةمفتوح

  .  ماليين ايران–العيش 

 ،الآللي و،الجواهر و،الزيوتو ،من فيوض المعادن، ةفي األجواف الدفين، أه اهللا القدير لنا وفي آل ما خبَّ-٢

من  آل ما اوالنا ُد معنا شكرًا للباري الكريم علیَتْسُج هي و،تمتد اليها ايادينا، ةآلها خيرات مطمور و،الدررو

 للخلق، الروح و، الفكرةتعزز فينا قيم و،تغذينا بالمواهب و فتشبعنا–استثمارها و ستدرارها في ا–نعٍم تطيع لنا 

 . االبداعو

تلك هي  و، الترابعبِّ  فياالمكنون له و،ايران الخير الهابط اليها من السحاب، ةانها ايران العظيم:  قلت

، شارك في نسج حضارات األرض، شبعانو يٍّرابطت به ايران في مجتمٍع مكف التي انجدلت انسانًا تةالبحبوح

٦٧ 



 ةاالفقي الشامل آلَّ األصقاع المتمادي جللصدی مداه في التموِّ ًةتارآ،  شفتيها المستريحتينسكتت ايران علیو

   :  لكل ِإصغاٍء فيهًةَأصبحت محضَّربها ايران التي 

مدارج األذهان   المخبوَء فيفقد أضحی، اما التفسير. لون و،عطٌر و،زهٌرو، فيه فكٌر و،فيه ُسْؤُدٌد و،ٌةعافي 

 تصطاد منه ة من وعٍي بدأت االممغروٌف  لكلِّ َتَلقٍّ يعيُِّن وزَنُه حسٌّ آخر يشتغل به واقٌع اجتماعيٌّةالمَعّد

  .  االممل بنيوّياتک – ةت المقدسبشكٍل من الخصوصيا – بها ة المتالزمةالفكري وةيقظاتها الروحي

َأّما  ... مثلهاًة جالل– ايضا –  ولالمام، ً ةبأن للعرش جالل:  راَح يفهم الرمز في القولةرعيل آبير من االم

من :  فرسٍخ من فراسخ السنينةخمسماي وبالفين ة المستطيلة المحفالمصطفُّون جميعهم علی» الشاهيون«

لو تربعوا  و، ةفليسوا باصحاب جالل، لبهلوي محمد االی و،رضاخان الی،  يزدجردالی، الی آسری، قورش

 ةحقيق و،الفهمو ،والحِق، بالعدل:  واحٍد منهم باسعاد الناس أيِّ ةاال بمقدار ما طابت سياس، الجليل  العرشعلی

وانزالها ، ةالفاحش وةتكديس الثروات الكاذبو ،اذاللهم بالحرمان و،ال باستنزاف مجموعات المواطنين ...التنوير

 مثل هذه  علیة المفطورة هي فيض من الثرو– اذا عدلوا –السائسين  الن جالالت !!! ةنهم النهمفي مخاز

  .  بالجالالت– ساعتئٍذ –تحسسهم  و،التي تدغمهم بالعرش ةالصياغات الكريم

 فهو تصويٌر قديٌم: مداليله  تتوضح للناس-  ايضا–ما يتمتع به من جالل فقد راحت  و، اما العرش في ايران

 تكوينها موطنًا منتجًا ةفي طبيع، تتمتع بها ايران  يجُب انٍة بعظم خيال العنفوان حتی يليق– مسبقًا –دعه تاب

 ارثًا – دهر  من دهر الی–هكذا بقي العرش  و،بها وجود االنسان يتعزز ٌةتتربع فيه ام، منيعًا ومجتمعًا وسيعًا

  .  من ضبط خيوط النولَن واحٌديس لجالل افراٍد ما تمكَّل و،وطٍن لجالِل: مجتمعّيًا

ن التي ينزل في مسمعها ايرا ظهر ملّيًا توضيح ما يعنيه صوت، ةالتحديد لمفهوم الجالل و من هذا التفصيل

  العرشءةيا جالل: فقال الصوت، االمام والشاه: هماو  اثنينعليها بتوجيهها النعت الی وتجيب، اراتمجمل الحو

بل العرش ، السباب تمَّ منذ لحضاٍت عرضها، مقصود ان الشاه ليس الجليل یبمعن،  الشاهةيا جالل: لم يقلو

   الذي يتربع

اما ، العظماء الرخماء  بها االّلیلن يتح و، ةاما الجالالت فهي الصفات الرخيم، هو الجليل، فيه هذا الفرُد 

 ،ةالجليل و،ة العظيمة تلك اللؤلؤ– ها االنساني بجوهر– هي ةالنه تمثيل ام، العرش فهو العظيم العظيم

  !  ةالخالدو
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رات الصوت ذاته عادت اليه نب  فان-  ة فيحاَء تنضخ بالرخامًة عليه صوت ايران جاللقد أضفی و- االماميبقی

 ما يجعل ةتفهم حقيق و،تصغي اليه،  و عيها النامي في،  ةراحت االم و،البث تنشره صدًی في اجواء ايران

ما يجعل  و...يثقله فسقًا وياخذ المجد، ما يجعل الشاه دعيا غريبًا و... عشقًا يعشقه وحقيأخذ ال، االمام جليًال لبيبا

   !!!صدقاو   وهجًاةَبُس االمَيْل، آرسّيًا مهيبًا العرش

أما ،  ةيحّييها بما يشبه الثور ة االمحينًا آبيرًا الی و، الشاهطورًا الی و، االمامة الیتار: تأوَّد الصوت موجهًاو

  : قالللشاه ف

فهل يكفيك من الجهل ! المعنی ال وعرش من دون ان تعرف منه ال المبنی  تأوي الی– عجيب أنت يا شاه -

  ! ؟ التنزيلةفي روع  لكةان العرَش هو حقيق و،ظنٌّ عقيٌم بأنك منزٌَّل، المطبق

فاذا آان لك أن . ..كباربمآتيها ال –رويدًا  رويدًا – تزدهي ًة ايران هي التي صاغت عرشًا يمثُل أم–ال يا شاه 

 بالوالء الحّي ةز الخدمترآِّ و، بنبل التمثيلةتؤدي اَألمان ، ةن ساجدًا في حضرتها العظيمفَألْن تكو، ربَّعتك فيه

  . ..هو يمشي الی التحقيق األشهی و،ةالممتثل  ببنوَّتهةلالنسان الذي يبني االم

 عرش ةمعاوينك في حراس هي. ..الكّف و،القلب و،لفكرا و، العينةالصدُق في نظاف و،النبُل و،الحق و،العدل

هكذا  و، هكذا نهجت-  عشرين قرنًا وٍةخمس  منذ–فهل انت يا شاه  ...معنی و،مبنًی و،اصًال:  ةهو لالم

  ! ؟تصرَّفت

 –ولكنكم  !!!من مجاالت العبر تستفيدوا وبانتظار ان تخففوا من عواهنكم،  يا شاه– جميعًا –لقد صبرت عليكم 

   ،فواحش االطماع و تجذَّرتم في غرور الكبرياء–ميعًا ج

 رحتم الی و...فوق القبب  منٍة هابط اخریٍةاال النكم من طين. حسبتم ان العرش ما صاربين ايديكم من ذهبو 

   !!!لبلوغ األرب، تذللون رقاب الناسو ،تنهبون االرض و،القباب وتبنون القصور، النهب والسلب

 غمٍر من التمّوجات الصدی الی  راححتی، فورات األسی و من النفس شآبيب الحزنما آاد الصوت يمتصُّ

تتجاذبها  و، في عّب الرمانة في لواعجها المكنونٍةالنائم تتجاوُب بها فسحات الصحاري،  فوق القممةالسارح

 اليه ٍء تتنادیبال عطا و، المتالءات البراعمبه الشوق الی  بال زهٍر يموُت :  فوق البطاحةالسهول الممدود

 الی آأنَّ الفقر هو النازُف الوحيد و،آَأنَّ القحَط هو المالیُء السهَل الفسيح بمشطه األجرب ،حزمات السنابل

قصوٌر ، وحَدها،  لتبقی– بين زواريب المدن و، األريافقری و،الحزون و، المنثورين فوق المتونةعيال االم

سجاجيد من  و– من ذهب ثرّياٌت و–من ذهب  نجوٌم: بآيات الذهب ةتطل من حناياها المطلي، هنا و،هنا و،هنا

 ،أساور و،عقودٌُ و،تيجاٌن و،تخوٌت و،حمراو و،وُفُرٌش، موائد و،أواوينو ،مقاعد و...آراسي من ذهب و- ذهب

انها  !!!بالذهب ةيا للنعال المحّلا ...ٌة محّلا، ونعاٌل  ال حياءعراء مدعٌَّج و، خصور عراء علیٌةمشدود زناثيرو

   !!! بالذهب ممّوهاٌت– في هذي القصور –آّلها 

 ٍص الیغو، مرجان و،لؤلٍؤ ونفٍط، ،معادَن و،بكل ما فيها من ذهب،  تمكََّن من ابتالع آل ايرانفآي! يا للعرش

   !!!ةالمحار  في قلبامتصاص آل ما يتخّبُأ و،قعر البحار
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 انتشال قلبه من صدره،و ،خته أرضًاِإنا و،ن الثورامتالك قر و، ةفي اجتراح البطول، ُةاتكون هي االعجوب

   !!؟ة قطرًةامتصاص دمه قطرو

 دودًا بذات الصدی مشصدًی لكنه بقي و!!! مذعورًا من هول ما يتصوره في الحاصل الظاهربقي الصدیو

  : راح يردف القولو

ما لنا  ! األمس الذي دبر و

ستبقی   !  لنا منه العبر

  ! تبصَّْر وصخ فَأاما أنت يا بهلويُّ

لو انك .. . بالحواريتلقاك -  وحده–هو اليوم  و اليك في الردود عليكمَتَحفٌَّز، هنالك قطب من غير نسجك

 ايران وعدت الی، بعت قصور ابيك واجدادك وجديد  لكنت ولدت من- بل أآثر– ةاصغيت اليه منذ خمسين سن

  .. . ترابًا و، بحارًا و،صحاري و،قممًا فيهابالخير  وتغطي بالزهرو ،قبابًا وقالعًا و،تبني لها قصورًا

فليتك تراها ، اما ايران !!!الشيطان ةاستمررت تغرق في مقل و،ةْق حرفًا من آلماته المحموملكنك لم تصدِّ و

  . في مجاري دمعها المهراق و،وفي حجاها، في حماها يغرق – بالذات –النه هو ،  فتاهاةآيف تغرق في مقل

فلكي تدرك ، االحوار في مسامعن فاذا ما أحيينا،  غيُر السجال- منه –اليبقی لنا ولك ، اههنالك الحوار يا شو

، ةأصيل وًة غزير- منها ولها –فاذا آانت ، ةقضاياها النبيل ُن نوَلها غيرال يمتِّ، ةاألجيال ان االمم في الحيا

 -  ةال ام و،ةانسان بال ام ال و...ویهزلت بها في المحت، ةهزيل وًةآانت شحيح اذا و،في المستوی، تَأصلت بها

جداول األرض   الهدف البكر في جمعبلوغًا الی،  ة المثّناةهي في االنسوج آلَّها َةآأنَّ الحيا، بال انسان -بالمقابل 

  .  االنسانة الكون بقضية في غمرةالمدهش  اهللاةهيب و، االنسانةآرام و،االنسان  ةبعز: الواحد الصافي بحرها في

 فلنصغ قليًال –بك يا شاه  بين العرش ممثًال و بين االمامأو باألحری، مبين االما ولحوار الذي دار بينك انه ا

  .  نتطيَّب–جهٍد قد طاب   بعد– وعّلنا ،بّب تتهي- بعد ألٍي قد غاب و–علَّك ،  مداراتهالی

 اما – ايران وابِن االنسان  تبِن ،نسان اال فابن ايران تبِن- ة في االزدواجّيٌةوحد، االنسان وايران:  قال االمام- 

 في امتصاص خيرات ةالغرف من المثل الحيَّو ،ة الصادقةالنزاه و،العدل و، فالبحق–آيف تبني الضلعين 

 ًة مصّفا-ً ة روحي- ًة ذهني-ً ة عقلية قيمةامتصاصًا لطيفًا تحوله العف  ،خيرات البحارو، خيرات الجو و،األرض

 تزدهي والتي تلتحم بها  ةفي االزدواجي، بناء االنسان وة في بناء االمالمرتجی والمبتغی ذلك هو و...من البغاء

  . ايران

من دون ان تلمح ما ،  ةشبه طويلو ٍةرددت عليه اخيرًا يا شاه العرش بكلماٍت عريضو ... غير ذلك لم يقل االمام

  !  جهد الروح في عزمه الصامدمن نسيٍغ هو، االمام الحرف في ترآيب الكالم عند ويجول بين الحرف

  : قلت يا شاه
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انتم  و، ة سنةمنذ اآثر من مئ !؟ مثل هذا الهباء اال ان نتلهی بالردود علی- العرش  ة في سدر– اال يكفينا –[

 اليران بما هو تمثيٌل حي و؟اليس العرش هو امامكم ...االنسان وايران: او، ايران واالنسان: ترددون آلمتين

  . ]؟لالنسان ال تتفيَّأ بعرش ايران ة قيمةاي و-؟ يقوم به عرش ايران واي مجٍد اليران ال! ؟ها االنسانفي

مواهب حتی  والعرش من طاقاٍت  ما يملكة غزارونحن نستلفت انتباه الدول الی، ة ومنذ اآثر من مئتي سن-[ 

 وِإرفاه االنسان ، اغناِء ايران و، ايرانفكيف للمنادين ببناء ... الحيَّز الفاعليهبُّوا الی مساعدتنا في اخراجه الی

لماذا ال ! ؟ في ايرانةينغمر بها عرش االم: ذهبًا و،لهبًا و،نورًا و،تتفجر خبزًا ال يرون آبار النفط، في ايران

  . ]لترتيب المكان عمَّن ناداهم و،آذلك عن  االنكليز و–عمَّن استدعاهم لخوض الميدان  و،الروس سألون عني

 وفدوا من اطراف األرض حتی أشيحوا الطرف عن االميرآان الذين:  ايرانهؤالء الغياری علیومن قال ل[ 

  .]!!!يقظات الزمان والعرش ألالَء المجد حتی يردوا الی و،يخرجوا ايران من عتماتها السوداء

 آأنَّ – صوتًا ی أعلٍة ثانيٍةنبر راح الی، بدًال من أن يتوقف الشاه عن الكالم الذي يرفض سمعه امراء الكالمو

  : الفجر هو ذاته األتي به من خلف طبقات الظالم

فسحبوا ، فيه آلماٍت مبهمات  دستوٍر يقولون انهم زرعواوا الیراح و،ليس لالميرآان و...النفط لنا: قالوا و-[ 

  منٌعي هو نوال بالتأميم الذ و. با لتعتيمالعرش ال يؤمن  ولكن–أّمموه  و– تقول بتأميم النفط ًةمن بينها واحد

  .]!!!المتحجرات

هم  وفرفضوها. ..ًة في علبمرصوف وافينا هم بها و.عندما نظمنا لهم واردات التبغ،  قد فعلواُلهكذا من قب و–[

  .]!!! لكم هذا الجربفليبَق: قلنا وفضحكنا !!!ليس لنا في التدخين اي شكٍل من أرب: يناددون

ما اعيتهم  و...فما طلناهم ...جهناو به اصواتهم في دستوٍر ُيْعُلوَن شاءهكذا قد فعلوا ايضا في طلباتهم بان و–[

 اآلن يفتشون عن ذات یولكنهم حت ...من همهمات خنقناها بما فيها و،جرهمفأقفلنا حنا ...المماطالت

  .]!!!الكلمات

ان : من االغراء بنوٍع –لهم  قلنا ... يقظاتبل علی، ٍة يقظ نحثُّهم علی– في بعض الغفالت -رحنا اليهم  و-[

  خلف الحجابةفلماذا نخبیء النعم. ..جيد النساءو ،عين النساء و، قد فجَّر الجمال في وجه النساء و،اهللا جميل

 ةليكون لهم باقدو،  نسائنا بالذات نكشف وجوههن امام اعينهمرحنا الی و!!؟ضياء ال نجعل السفور آشفًا عنو

 ان تنال منكم الی ناموا في الكهوف: فقلنا لهم ...فعل الحضاراتال اجتذبهم  و- فما اقتدوا.. .فعل انجذاب

  . ]ال شك انه آت و–  يوٌم–سيكون لنا فيكم  ...اليقظات

[   ]. …آت. ...آت. ...آت

 في ةانواع الفتائل المغموس آانها من، اء ايران راحت تتماوج في أجوٌةَمدَّ، ةالكلم» ألف«تأودت فوق  و

او مساء الرابع ، في مساء الرابع عشر من خرداد لقد تلفََّظ بها الشاه و... لفعل االنفجارةآانها المعدَّ و،البارود

الخامس من حزيران آانت قد مشت بها الريح لتكتسح آلَّ أجواء  مع صباح و– ١٩٦٣ ةمن حزيران سن

   !!!ايران
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    ةنداء الثور -٦
  
  

 ،مآتيها و تستقيم مفاهيُمهاحتی هاما ونی االمام يستحثُّ التي ةفالثور. آَأنَّ االستدراج قد بدأ يؤتي محاصيله

  في التعجيل بالدخول الی– من حيث ال يدري - الشاه دهقد ساع، مجادُلها و مفاصُلهاةتتوضََّح في عزم االمو

به  ةاو مع االمام الممثَّل، أو مع ايران بالضبط، ة ينهي حواره مع االم–راينا   آما–ها هو  و،ةمحارمها الجليل

 معنی  ال تدرك–يدَّعي  و آما يری- ٍة من الشعب مغفَّلٍة فئالموجَّه الی ومن التهديد المباشر  بنوٍع– ةاالم

  .. .ةمحضَّر و،ًة عصريًة ايران بكل ما يجعلها دولة مراميه في ِإحاطال ُبْعٌد و،العرش

تهنَّ من بنا و ايرانر ُأمهاُتتتحرَّ نا و،ة هي الحضار– في نظره –فتلك ، ان تملك ايران الجيَش القويَّ المسلح

ان يغرق العرُش في القصور  و،ة هي الحضار- ة في نظر- فتلك،   مجال الضوءيكشفن جماَلهّن علی و،الحجاب

  المسيطرة علیةان تتسابق الدول القوي و،ةفتلك هي أبهات الحضار، بالجواهر ةالفخفخات المطلي و، ةالباذخ

 ،ةهي الحضار فتلك،  تحت الترابةثرواته الدفين وتعزيز طاقاته و،لعرش االيراني اة خدم، الیاالرض مقّدرات

 ،المطالبين بانشاء دستور األرانبو ،ان يهدد الشاه بافناء آل المجاذيب المتخلفين عن الرآب الحضاريو

، ة هي الحضارفتلك، ال بهرجها وال ضوُءها،  أّلا يبرَزعلی ،طمرها في حفريات المناجذ وبتأميم آبار النفطو

 ين حول اسوارريخستاٌغ يتتبَّعون آل هؤالء الطفيليين المندسِّ و سافاٌك-  ةالصارم ة في النتيج–وأن يكون 

   !!!ةهي جلوات الحضار  - بنوع خاص –فتلك ، خوا االسواَر باالقذاردوهم قبل ان يلطِّ يبيحتی، قصور العرش

من دون َأن ، ه الشاهتفوَّ، الفهمو  فيها انابيب الوعيةالمسدود و،ةبمثل هذا التهديد الملون بالعجرفات الصارخ

النشاء ،  الجبهاتيحفزها علی جمع ذاتها في شتی ان آلها ما ايرمن دون أن يدري انه عرض علی و،يخجل

 بالتفكير –فرعًا ال  و ال اصًال–بعدم تجهُّزه  و، بتهورات الشاهةالمهدَّد ة عن شؤونها الحياتيةسدوٍد دفاعي

 وعلی ، ة المبادي الشريفعلی و، االخالقليس لها من قواٍم اال الترآيز علی، ٍ ة سليمٍةبانشاء ام لتعهدي الالئقا

به  و، المجتمعةالذي به تشتد رزم  الفردةها تعهُُّد بنيمن أجلِّ و،التي ترفع مستويات االمم  ةاعتناق القضايا الكبير

  . يمتنع وينمو

ُه اليها عينه تجفل منه يوجِّ مما جعلها، االستبداد و،التعدي و، من انواع الظلمةاالمآثيرًا ما أََذاق العرشُِِ 

 وان ،  فكيف لها ان ال تقشعرَّ هلعًا !!!المحق والجور لن يكون فيه اال، ها هو اآلن يهددها بيوٍم آت و،ةالمنطوي

يعيش أمامها آنَه ، ةمن خمسين سن منذ اآثر –ان االمام  وال سيما ،ال تتحفَّز استعدادًا لدرء الويل عنها

 ةلقد أصبحت االم !!! ة الطغاباعالء الجبين حتی فوق رأس ادهی،  رفض الذلةآيفي يشرح لها و،البطوالت

اما . ..بنا االعمار لو امتدت و، ذاتهموٌت بحدِّ، القهر و ان قبول الذل-  بجميع صنوفها االبرياء-اليوم تفهم 
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  االطار الثالث
  النصر المشرق

  
  

  ةالصفح            العنوان

  ١٣٩            الشرارات

  ١٦٥            ة الثور-١

  ١٦٧             طائر الرخ-٢

  ١٦٩          ير الثوراتخم -٣

  ١٧٣          االنبجاس الكبير -٤

  ١٧٥            ةعقل الثور -٥

  ١٧٩             بسم اهللا-٦

  ١٨٥          احترق الهشيم و-٧

  الِشرارات   
  

-١-  
  

 امامه في جميع ةالحوارات المفتوح  آلي أنه مستدرٌج الی الردود علی الشاه لم يكن يدرةمن المَؤآد ان جالل

لقد  و،قبل ان يفتح شفتيه بالردود، صدره بضجيج الفخامات  رأيناه آيف آان ينفخلقد و،الساحات في ايران

في  ظّنًا منه ان التهديد فّعاٌل،  آيف آان يحقُن آلماته بلهجات التهديد–ُصْدغيه باالنفعاالت  مهو ُيَورِّ و–سمعناه 

ُرِن ِإْذ ترفض َأْن الخيوِل الُح  فارٍس أصيٍل في تطويع لجٍم يستعملها آلُّة في صناعوحاذٌق، عمليات الزجر

  .  مغواريمتطيها ايُّ

آلها  و–لهجات الردود  ومعاني  تسمع ايرانحتی،  اعالِء صوته بالردودلم يلمح الشاه َأنه المستدرج الی، َأجل

من و، غايات و،نوايا و،يتبيَّت فيها من آراَء وأبعاٍد ما  تستخرج منها آلَّحتی و–رًا مصي ويختص بها اهتمامًا

 أخرجها الفن في ٌة بارعٌةأنَّ االستدراَج وسيل و،أنَّ المستدَرَج آان الشاهو ، آان االمامالمعلوم َأنَّ المستدِرَج

تصغي  وتشاهدها ال يجوز اليران اال أن، ة عليها قضايا مصيرية المعروضة الشاشالشاَه للظهور علی استدعائه

  .منها في الصميم وفهي لها، اليها
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َأآان في ،  ةخمسين سن وٍةمئ  فيها بوادر اليقظات منذ اآثر من تحرآتة َأْن نلمح أنَّ االمز لنا االهنا ال يجوو

 حول ةام في الحوارات الطويل ...منع التدخين في اصدار قرار و،ٍ ة َأجنبيٍةرفض حصر استثمار التبغ بشرآ

   او ...ةانشاء دستوٍر يعلو فيه صوت االم

ةفي قضي   ... المحتكرين المستثمرينةتبتلعه قرصن و ال تتزاحم عليهحتی،  تأميم النفط

من  و، ةاالخالقي و،ةالعقائديو ، ة مباديها الروحيةفي زعزع، قدسياتها وة محارم االماو في تعدِّي العرش علی

ات التعبير عن طموح و،الرأي و،الفكر و،حريات القول  ما هناك منالی. .. الحجابة رمزيةاطاراتها الكبير

 ،التطور و،التي هي معاولها في النمو و،عنها  ةالمنعكس و منهاة المنبثقةالمعيشي  تعزيز آل مواردها الیةاالم

  .  الذاتةالناتج من دائر التحقيقو

 ،ًةمعبر و،ًةَأصيل: جعلهاتالتي   آثيٍر من الممارسات الیٍةآانت بحاج، في بوادرها االولی، ولكن هذه اليقظات

 آل تسلُُّطُه المطلق علی و،اصدار القرارات وبالحكم ُد العرشتفرُّ،  فعلهاةصح ون ترسيخهالقد قلََّل م و،ةفاعلو

  . ام بصياغات المجتمع، بطموح الفرد ًةّقأآانت متعل،  ةالنوازع النفسي

 ثفرط ما استمدَّه  من تشبُّ  اال من–قرونًا  و قرونًا– ته بطول استمراري– ابدًا –ما تمتع ، العرش في ايران و

،  الملكةال يتذوق مثله اال المؤتزرون بسد ، ثراًء خاصًا– فوجًا ِإثر فوج –متيحًا لهم ،  بهةالقبائل الفارسي

  ! بالصولجان  ةالمحصَّن و،ةمون بالسيادات المقتنصوالمتنعِّ

الكرسيِّ فرأينا ان هذا ، ايران  العرش فية لماهية تحديدية نبذ-  في محل سابق من هذا الكتاب–لقد مرَّت بنا 

بل ان االحداث ، فحفيد، فابٍن،   أٍبتنتقل من جٍد الی ،ة واحدة ملكيٍة لسالللم يتمدَّْد ارثًا، ن بصفار الذهبوَّالمل

 ة قويةلما تتاح لمجموع و، من السنينًة طويلةمد، ةسالل وٍةآانت تباعد بين سالل ، في حينهاة المستجدةالعدائي

 بالشيخ ااذو ،او تدَّعيه،  التفتيش عن نسٍب تتلقط به القربی بهاهبُّي، ة مؤاتية فرص–صفوف القبائل  من

  .  العرشةتعود اليه استمراري، ارثًا للعرش ويصبح ملكًا، المميَّز

احد من هذه  وهو، خان أفتكهم رضا ومن اقدرهم و، العرش الی–جاريين  بعد القا– ان وصول البهلويين 

   رش الذي لم يمت بموت الع بشوٍق لذيذ الیة المربوطةدلاَأل

، الهخامنشيين ابناء قورش ة البهلوي انه من سالللقد اّدعی، عاش باشواق المأخوذين بالجاه المنوَّر و،ةالسالل 

ال ،  يربطون العرش بقرن الزمان– اليوم  حتی– لرأيناهم، ولو ان االسكندر ذاالقرنين لم َيَنْلُهم  بقرنه المسنون

   !!!أو األميرآان ،أو الروس، بقرن البريطان

المجتمع وحرم ، ّ االهتمام اليه آَل هو وحده الذي استقطب،  في ايرانةبارز وٍة آبيرٍة آساح– بالذات –والعرش 

، بعُثها من غفالت الهجوع ومن نشأتها تدويُر القضايا  التي يكونةالروحي وة من الصراعات الفكري– آكل –

 هي االطار الواسع الذي تنشأ – وحدها – ةالن االم، تطويرها وةمتنشيط اال  تبحث فيٍةرالی حرآاٍت متبصِّ

  .  االنسانة النفس في قيمةعز و، االنسانةحضار و،االنسان ةسعاد: فيه
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 احدثتها  أخریٍة صغيرةدائر الی،  آل الوالء-  وحدها–  تستحق ة جليلة ان هذا االنحراف عن دائرهكذا نری 

 تسرق – ة المتعجرفة هذه االحدوث–فاذا بها ، مغانمها  جميع علیةن ولّي تكو حتی– في فجرها االول – ةاالم

   !!الحرمان و في النسيانةاالم لتوقع،  بهایّهتتل وهذه المغانم

 –ليكون ،  الصراعةعن حقيق أبعدها و،قد عقَّم الفكر في ايران، قتخرِّ ان هذا االنحراف المهكذا نری، أجل

 ،االصفهاني و،االفغاني: راح ينبض بها ،أن تستفيق بها يقظاٌت، ان من الزمة طويلة بعد مد–اليران 

 ةوسلسل، البروجردي و،والحائري، المطهري و،مصدقو ،الكاشاني و،البهبهاني و،المدرس و،الشيرازيو

 – ةاما االم.. . من اتزانحرآاٌت ومفتوٌح علی فكٍر ينقصه شعاٌع من بعٍد، ری راح يلمهم وعٌي جزئيُّاخ

حلم جديٌد  هاَببانتظار أن يخص، حتي من ال وعٍي ملحوظ، ةململ فيها انتفاضات ارتعاشيتفبدأت ت ،بمجموعها

   !!!تفّتحت أهداب عينيه في ريف خمين، َأْزَهُر

  
-٢-  

   ان اليقظات ذاَتها التي بدأت تبشُر بها،  من خمينازغ الحالم البباآرًا جدًا رأی

 ...تعزيز فاعلياتهاو ،تنشيط محرآاتها و، تجليس قنواتها الیًة ماسًةهي بحاج انما،  في ايران بعُض البوادر 

تر  وال ومن دون ان ينقطع،  ايرانحثيثًا جوُّ – يتناقل به وجعله تيارًا، ولن يكون ذلك اال في بث الوعي الموجَّه

تنظيم  وتصحيحمن ِإجراء انه البد ، أمانيه البكروالمغلَّف باحالمه  هنا رأی الفتی و،ةمن اوتاره المشدود

 نذمقد خسرت  و–في ايران   ةفاالم. ة في مجادلها المستقيمة باي بثٍّ توعويٍّ يجمع االم قبل الشروع ، فاعلين

 ارشاٍد  الیةهي المتلهف  انما– ة الخاصة المستقلة شؤونها الحياتيةفي ادار،  مرانها مع الذاتةزمٍن طويٍل حقيق

 من –لتكون لها  ، الهشيم وأصبح معمّيًا بالشوك  طريٍقطواتها علی وضع خة آيفييرشدها الی، جريء وسليٍم

 ،الفكري و،من عمق واقعها الطبيعي، بالتالي و،ةلهفاتها المحروم  من– ّي بنوٍع أول– ٌة معالجاٌت نابع–جديد 

 به ُطويتلقَّ ، يحتجزه– بالتخصيص –ان هذا الواقع الطبيعي  وال سيما ...االقتصادي و،االجتماعيو ،الروحيو

 ،ُه من هذا الواقع المزمنُص تخلي ،ة المحاوالت اآلنّيمن أقسی و–عشرون قرنًا  وة عمره خمس–واقع آخر 

يغطيها ،  اخریٌةحشي و،من االمام وتسانُدُه من الخلف ،االستئثار و عرٍش فاحش الظلمةتحريُرُه من آّلابو

 ، ال يتمكن من التحررحتی، لتذليل الشعب،  بهايرضی وفتش عنها العرش ، جدًاٍةاالستعمار بلفائف عليظ

 ، ةفهلوي  الةفهي بهلوي،  نعتًا مقصودًاةمع العلم ان للبهلوي، ة في دائرته البهلوي–لو مرتهنًا  و–هو  حتی يبقیو

   !!!الصولجان و،التاج و،وارث العرش: معناهاو

 جعلها تمشي بخطیو ،ةاالم ةبتوعيه آلَّ تكتالت اعصاب و،عَزم روحه و،قد حصر  اهتمامه و– االمام لقد رأی

 التي ة بالمبادیء العلويااليماُن الحيُّ و،الصدق و،الحق : ُلها علی قواَعد يمثِّة مرآَّزُة َأن تكوَن التوعي- االحرار

  .  االنسانة بني– بالذات – االمم التي هي ةفي بني  ة الصحيحةبها المجتمعي ال ال تنضبط اة قرآنيةهي خاصيَّ
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بير البادي هو التع ،  اسالمًا عيسويًا  ام،  أآان اسالمًا محمديًا- ال فرق في ملتمس الصدق و- الم الصحيحان االس

    ايمان باهللا العظيم الذي هوالوضوح في التذآير علی

ما  و،الصدُق والحُق اما.  اَألآوانةوبرز في شمول الوجود ة المطلقةالذي هو الكلي و،االبداع ومصدر الخلق 

المنابع التي تغرُف منها التعهدات  فانها آلَّها فواوير، جمال و،براءاٍت و، طهٍر و،ٍة منهما من نزاهيتفرع

 وحدها – االولی التي هي َةبكر االرض في انتاجها النسم  االنسان الذي هوة وتنشئ ةلتغذي، ة الصحيحةالتربوي

 وال أحد ، لسان و شفتان– دائمًا –تنطُق بها ، ل العقةبكلم، اهللا العزيز الجليل األفصُح في تمجيد و، األعزُّ–

  . النطق اال االنسان يجيد بها

 في منتهی و، الصدقنتهیم أراه اال فيولسُت ، م االهتما ة المستحقة هو العظم– في نظر االمام – االنسان 

فهي في ،  هذهة الصحيحةبياما التر.. .االسالم رآيزُتها ، ٍة صحيحٍة بتربية ان يخصَّ االم لُهاهكذا بَد و...الجد

 ٌة استقامةالنزاه و- الرياء و عن التزوير وبعٌدٌةالصدق نصاع: وأخالٌق ،ٌ ةنزاه و،صدٌق: ةمختصر وةحدوٍد قليل

  في النسجةانها العمام. .. تكره الفحشاءٌةوعف،  ةاالخالُق تهذيب في الطوي و–من أطماع  ٍةبال لوث، في النفس

 من ينسی ابدًا ذلك المنّقی  ال– ثيابها   آلَّةهو ينسج لالم و–آَأني باالمام .. النساء والُم بها الرجيتعمَّ، البريء

  .بدع فهو الموسوي الوسيع االنتماء ال و، تقدسها اجيال االنسان باسم االمام علي، عذراءٍةطين

 ٍة حرآةقبل اي، هفي تقديم، المنشود  استدراٍج للوصول التصحيحةهو بمثاب، َأيكون الكالم الذي توسعنا قليًال به

 َة الزمان لحظ آانها سرُّ– التي هي مداٌر رحيب ةفاالم ...التمهيد ان في ذلك واقَع، أجل؟  ة تحتاجها االمةتوعوي

 ذاتها ة الحاضرُةال يجوز ان تموج فيها اال الكلم و، ة هي االذن الكبير–ينتهي  ُه في أن السرُّ و،إذ يبتدي

  . العجيب بصدِقها

 ٍة هامشيٍَّةمن صحف: َلهاَأْن ُيَحوِّ  هي المزمُع-  زمن جديدة صياغً علی ةمقبل هي التي يراها اآلَن  و–ان اير و

 – سجالت الزمان جوها قرعات الثواني التي تستيقظ بها تلعثمت في و،ماتت فيها القراءات و،مات فيها الحرف

   تكتب،  أخریة صفحالی

   . التراب  روحًا في َأآوابِة اهللا النازل ة عن نفحُةر المعبُِّةاعليها اسمها بنبضٍِ تخفق فيه الحي

 –لجعلهما آكفَّي جده االمام علي  -  عمره  آلَّ–يه اللتين تواَصَب يعجنها بكف: هكذا تمثلها االماُم هذه االيران

  !  من الطراز النجيبًةالن تكون مسلم، روحه ُرها في قوالبُيحضِّ و–األرجاس محرَّرتين من 

 ،الوحُي و،ُه الصدُقخطُّ: االولی مربوطًا بمواثيقه و،ً حّرًا بريئًا صافياو، لقد توخَّاُه االمام مثالّيًا؟ ِإسالُم ايرانو

 يكذب ٌة جانبيوالسياساٌت، المقاصد و بالمعانيوال تالعٌب  ،فال تحريٌف،  القرآنةالقصُد النبيُل المتنامي بايحائيو

  . ..التفسير وبها التأويُل

تحريره من العبوديات   وفي،  اليقظاتالنسان في ِإخراجه من العتمات الی احدٌب علی:  ما في اآلياتكلُّ ف

 ة في منظومفال فحٌش، في مناهج الصدق ةالكرام وةتأمين العز و،ةالمساوا و،ةالعدال و،ة الحري الیةاألثيم
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آان ينطق بها النبي الكريم   التية من بين الثنايا الذآي– ابدًا –اصالُته في انه الخارجُ   و، انه االسالم األصيل

 ة الناطقةاصالُتُه  في انه المرآ و– القرآن ةبمنهجي تسامی ووقد تنامي،  فتاُه النجيُّتحت ابطه و– بالذات –

 ةله في حقيق وفهو منه، في هذا المشرق االسالمي المترامي االطراف التصوير الحي لكل اعتالجات النفسب

  فال ديٌن: التوحيد وج المزةدنيا  في عملي و في انه ديٌن– بشكل عام –اصالته  و–التهذيب  ةنوعي والتصويب

 يتحكَُّم ٌة قصيرٌةمساف َ ةالظلم وآَأّن النوَر ...ال دنيا تتألَُّق ان لم يتألَّْق بها الدين و- ُج ان لم تتوهَّْج به الدنيايتوهَّ

  ! بها الوميض

، وسيعًا ويران  آبيرًابه ا رأی االماُم أن يغمر ، رالتبصُّ وز من التحفُّة ثانيٌة مرحل- َأيضًا -انه  ؟ اسالُم االمامو

    روٌح– ة باالضاف–نُه بل تلوِّ، ة َأرضيال تربطه آثيرًا حدوٌد

   . مداه المطلق آَأنها البرق الذي يتناولُه القضاُء الي، ة مذهلةمن شأنها تجاوُز الحدود بسرع، ةسماوي

 وبمدارج ،الرياح و اللوالبةدليم المتعدِّاَألقا  بحدودًةآشان تكن مزر و، آلَّهاَة رقع لقد َتناَوَل االسالُم المحمديُّ

بل استمر ، التخوم ةفان ذلك آلَّه لم يحجز الروح في دائر ...الصحاري اندياحات وفوق متون السهولات القومي

  .  مغامز اآليات– في القرآن –آلَّ ما نطقت به وذهَنُه  و،يرسخ لوَنُه، سريانه المطلق الفكر ذاته في

، ُن حدوَدها تعيًِّة جغرافي-  بمفردها– ٍةان لكل ام: فبالبيان،  ان لم يكن بالحرف–مام  آان يقول اال– صحيح 

  ... الحرف في آلمات نطقهاةنوعي و،انتاجها ولوَن خصبهاو

ال نبغي َأن نجعَل  الحبيبة،  اال َأننا في ايران ، تربطها باالنتماء  ةوطني وةبقومي و،ُصها بحدوٍد وهذا آله ما يخصِّ

 ... ومصيرًا،دينًا ووفكرًا،  روحًا: تنسجم معها ٍةمَّ ُأةُمها  باالنغالق عن أيَّ قفًال يحجِّةمن هذه الكنوز الصغيراّيًا 

 ،أيقظه و،ما نوَّره: قدَّمنا له منها و،ة حياض المعرفسبقناه الی ان نكن نحن في الشرق قد و–ه آلُّفالغرب 

  بجفاٍء– ة آالف سنة منذ اآثر من ثالث–يقابلنا  ، الوفاء و الشكرةمآل، جه الينا يو بدًال من أن،  فانه–حضَّره و

تسميتهم بلصوٍص  لم اتأخر عن و–ها هم االميرآان  و! الذئاب قطعاُن– به – الحمالَن ُليفوقان ما تقاب عداٍءو

 ،ئثاربقصد االست ،  ةمرابعنا المشرقي  يتسابقون في الدخول الی–لرومان ا وآاسالفهم اليونان، وذئبان

 ال َحثُّ علی و، عن حراموال نهٌي، ال نبٌل، االجرام والتواقح من دون ان يثنيهم عن، االستعمار و،االستثمارو

  . االسالم ةمعروٍف تنطق به شرع

هكذا رأی االمام َأن ، االسالم  الغرب آل قواه للتمكن من نهب الخير الذي تولده في الشرق معاولآما يرصُّ

 !بل لتتمكن من رد الغزوات، ال لتقوم بغزو الغرب –قد لفلفها بها االسالم  و– ةها المشرقي ايران آل قواترصَّ

همالها في ، ةأو وطني، ةقومي، ُل من مجانيهاقد تقلِّ،  انغالقةانفتاٍح القاعد ةقاعد:  الصحيحان تكون باسالمهاو

   مطلق

   !!!الحال 
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ان في التقيد !  ةخطوطه الجوهري سالٍم أصيٍل لم ينحرف عنمحفوف بافهو ال،  اما االنفتاح الذي يشتهيه دائمًا

 ! ةمرهوب وةجليليجعلها مما ،  ة مندمجٍة اسالميٍةمن مجموع ًة مؤلفًة استقطابيًة آلها حوزة ما يجعل االمةباالصال

  . االحترام وة بهذا القدر من المنعاالسالمي هذا ستحظی في انفتاحها، ايرانو

  
-٣-  

التوجيُه  و،التثقيُف و،االرشاد العلماء المناط بهم وض األولياءآان تصدر في ايران عن بعهنالك بعض الهنات 

 ٍةهي بحاج و، حمراَء تحت الجفون–هناك  و هنا-  فيه تنامةالثور و،ال سيما في هذا الوقت العصيب، المعيَّن

  ! بل لتستنير بها حدقات العيون، االمواُق ال لتحترق بها،  من يذآيها نارًاالی

، في مغالِطها َأولياُء مخلصون  هذه الهنات التي آان يقعة في معالجاالتزان وة الروياال ان االمام آان في منتهی

 الوباء  هي في مؤدَّاها وصوٌل الی-  لو انتبهوا–انها  مع.. .قوعًا في وباء ذميم وقاياٌت تتَأبَّی ويقومون بها آَأنها

  ! الوخيم

 اهللا ةَأنبُه واحد من تالميذ آي، البروجردي  اهللاةآي، ةمكانتهم الجليل و،نزاهتهم و،لمهممن اَألولياء المشهورين بع

 ة بعد آي– في قم ة الدينيةولقد احتل البروجردي الزعام، في ايران ة الدستوريةقائد الحرآ، االخوند الخراساني

 ةحوز آان من انجب تالميذه في و،ي التي قام بها امامنا الخمينةذلك بفضل الجهود الكثيفو –اهللا االصفهاني 

  . آراك

تحاشيًا لما تسببه من ، ما امكن  ة الضعف عند امامنا البروجردي آانت في االبتعاد عن المعالجات السياسية نقط

 قد يتمادی الضيم الی !!!آان متطاوعًا مع رأيه المستبد  ولوحتی، ضيٍم في ظل حكم ال يحترم رأي االولياء

 به المجهوُل او حتی الی خطٍف يتفنَُّن ،  بالعتماتةالرمي في السجون المزخرف  او الی، بعاداِإل وحدود النفي

الخفافيش علی أْن ال   هذا الليِل الطويِل اآلخِر النائِم في عيون– السافاك – في جيوب  ة المتخفيةالنحيل باصابعه

   !!! صباحيزعَجها ايُّ

 في –فامامنا الخميني لم يقبلها  !!!محترسًا من اللدغ المخيف،  ةياس اخطبوَط السان يرهب االماُم البروجرديُّ

تمسح رأسُه بماٍء  و، تخوم الجبنتذهللا الی و،ةنسيغ البطول تمتصُّ منه،  نكراَءًة هزيم-استاذه الجليل البروجردي 

   !!!يتلوََّث به جبيُنُه الوضَّاح ال يجوز ان، آخَر َأصفر

عين   التي ال تنير دروَبها االةاالم  شؤونةفي ادار، اذا تنحَّی عن القلم السياسي ،واي معنًی لعَلٍم آالبروجردي

أليست !!  بمسيرات اليقين؟– ايضا –بمصائر الدنيا تهتم  اليست السياسة من بصيرة الدين؟ کما تهتم! ؟ةالسياس

ًا ومزجّيًا، ال يوثُِّقه اال االنسان، يرتبط بعضها ببعضها اآلخر ارتباطًا عفوّي هکذا کل القضايا في مجتمعّية

ان يكشف ما  فكيف يكون له،  المنزلة البروجردي عينه عن بوابفاذا َأغمَض! تلتزم به اال السياسة؟ الدغم، وال

هو  و،اما الحاآم المرهوب !!؟ةالمائد ويه صحونسؤول حتی عن لون ما تحتهو الم و- يجوُل في غرف الدار
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يرجو منه ِإصغاًء اليه في  ، في اذن استاذه– روح اهللا –انسكب التلميذ ، اسلوب فائقي التهذيب وبلطٍفو

للعبور ،  في باله منذ صباه االول– اهللا  روح- يتوخاها  التي آانةفي النتيج، اآلخرمنهما ُل الواحد يكمِّ، مطلبين

  .  درجات الساللم هي التي آان ينتظرها لها علیٍةيقظاٍت باهر الی، ةبايران من غفالتها المستطيل

 طالبًا ًة عديدًة أسئل–الدروس    َأثناَء–يطرح عليه ،  تلميذه في آراك االماُم البروجردي غيَر التودُِّد الی لم يعتِد

هل عند روح اهللا غير  و: يوافيه بالقولحتی، مراميها ما آان االستاذ الكبير يدرك َأبعاَد و!شروحلها توسيع ال

   ِةرُه له باللذَّنفسِّ، السؤال اللذيذ

   ؟ ذاتها

 ان الرجل الكبير َأآيدًا علی دليًال،  ان اسم روح اهللا آان محفورًا بعمٍق في ذهن االمام البروجردينریهكذا 

 -  بعد غٍد –َعلَُّه المشرُف  ؛ الطريق خطواتهعلی تكُبر سريعًا ،  رجًال مدهشًا– عينه ةماض في اغ–آان يري 

   !!! تعريض الطريقعلی

جاءه تلميُذُه يطرُح َأمامه التعجيل  وقد،  ة يوم من العشايا المعتمةعشي،  بالهق البروجردي هذا الفْأَل الیلقد سا

ها  و:قال وفما آان من البروجردي اال ان هتف !!!خراب شنيع ی الة تكسح العرَش عن حكم يسوق االمٍةبثور

 سكت و!!؟ قبل ان يدنو القطاف قبل أوانها هي شبٌعة الناضجةَأتظن الُثمير !!!سريع  دماٍر الیةانك تسوق االم

 ًةمر وهو يتأمل ث-  َأيضا–سكت التلميذ  و... النضج تفتش آيف لها ان ُتهدرَة باآرًةهو يتأمل ثمير واالستاذ

  َأنَّ استاذه الكبير تنقُصُهِةتهيََّأ للتلميِذ الُثمير ،منذ هذا الحين الباآر و!!!تفتش آيف لها ان ُتْسَتر،  في بوقهاًةناضج

 النضج في حدود ةهو في مرحل و،ها انه اآلن و، ةحوزات البطول  الخوف الیة تنقله من رقعٌة صغيرٌةثبو

  :  قال ما معناه–قارًا ردهاُت السنين  و زاَدْتهاٍةصامد َأماَمُه في دّوام استاذه الالی ه طلبًايوجِّ، الخمسين

 ايصال – من تنفيذها - ارغب  آنتٍةآيف صددتني عن تحضير ثور،  ال يغيب ابدًا عن بالي يا استاذي الوقور

  الفئرانةلترتاح ايران من دو وِإّما سحقه: مغنمين  واحٍد من تحصل علیٍة مجابههلوي الیمحمد بن رضا الب

، يشتري له بعَض األمان لقاَء القبول بتعزيز الدستور، ٍععرٍش متصدِّ اما حصره في و،الثعابين والمناجذو

  !  بشكٍل رهيبة صوت عرش هو عدو االم علی–  رويدًا رويدًا– ةفيعلو صوت االم ، شفراتهةتقويو

ُل معالجات االمور  يؤجٍِّةحكم تخوُّف مخزوَنَأنَّ في ال، رأيُت أنا في ذلك الحين و،ولكنك تخوَّفَت يا سيدي

لن تكون االبنت ،  فيها الضمانات التي تترجحةالساع ولكنَّ! ة تترجَّع فيها ضمانات االصابٍة ساع الیةالخطير

 ثم تأتي – ة نتائج المعانا ة االممن الواقع الراهن المضفي علیو ،نفوسنا نشحُنه من، التحضير المسبق

البطوالت   ثم تاتي-  الخالق–  الحياتي– الخلقي –التجهيز النفسي  و،الصدق و، بالوعيةمالمفع  الممارسات

   !!!سواًء بسواء، والرفض، بالنبل: ً ةمعزز، ةتفرض ذاتها الحتمي

٨٠ 



من راهنها المكرور من  و،بالذات ة اال ان تولد من واقع االمةليس للثورات اَألبي و-صدقَت يا استاذي الكريم

 –وفنانون ، مخلصون و، موهوبون- من قيادييها ٌةنخب نُه لها ومن تحضيٍر منظٍَّم تؤمِّ،  فيهٌةقوعضيٍم تكون من

  !!!مريٍد و،صابٍر و، وصامٍد،  صامٍتٍة توجي الیةالصفوف المحتاج  التدريب في تجميعةيعرفون قيم

 قم ةتنسيَق حوز وَةيَك ادارتولِّ فيانه :  ان تقوم بدورك العظيم–ملّحًا  و راجيًا–لهذا َأنا بين يديك يا استاذي 

آليات  و،فلتكن لها آليات العلوم. ..في ايران ة االم بلسان ة الناطقة  الجامع- وحدها –فهي .. . ةالرسمي

 التي ة التربوي-  ة الخلقيةاالستقام و،الصدق و، الحقالتوجيه المرآَّز علی آليات و،آليات الوعي و،المعارف

واسع  ،هي ِعْلُم آبيُر و–اما السياسات . .. ةتنقحها اآليات الكريم و،عرضها علم االجتماويف ،ُنها المنطقيعيِّ

 ٍة علميٍةبتدريسها آل جامع  تقومًة جامعيًة علميًةابسطها ماد و، فاجعلها اطارك المفدی–االهاب  والعباب

فاعًال فعله الصحيح في يكن التحضير الصادق ، الكامل فاذ ما تقم بدورك،  من جامعات امم األرضٍةمسؤول

  !  تحقيق ما تصبو اليهأن تْأخذ سبيلها الی –ك  بعد ذا-  ة الثورعلی و،ةاالم

هو  و، تلميذه الخمينيةفي مهج ة الهائجة منطق الثوریيلب،  ذاتهة البروجردي الذي آاَن مخفيًا في قلعايا له هذ

 ةالوضوح في حقيق و،الصدق و،الحق و،ي العلم فةالراسخ  الدعائم في قم علیةز الجامعيتلمس منه َأْن يرآِّ

  يعتليه، ةه ان يلحظ أنَّ العلم الموجَّه هو المفتش عن عمود المنارلم يفت ... االدراك مفاسح و،الرؤی و،الوعي

 –رفضًا  و، الروح  يقظات– في النفس –ُنُه  تعيِّنبًال و...وايمانا، عيًاوو ، فهمًا و،نورًا: ة االمزِّع ذاته علیيوو

 التي هي ةترفعنا بها الحيا، عيٍن من جمال عشقًا لكل و، البطوالتُةمشيئ،  ةفي آنه االراد، مه تحتِّ–لكل حيٍف 

  . االنسانة اهللا في مهجةنعم

 ةيها ميزانيتغذ، من ايران  في آل المناطقة متفرعةعلمي  ة دينية قم مرجعيةبعد عشر سنين َأصبحت حوز 

 بعد ةسن،  المتزايدينعلی طالبها، الوعي و،الفهمو ،العلمتوزع ، ن تومانتقدر بخمسين مليو،  لهاةمخصص

 رشٍد ينيُر لها لی اة المحتاجةالروح  في االم والفكر و العلمةسوي ذلك آان التحضيَر المجهَّز لرفع و،ةسن

  ! عتمات الطريق

 ...عزمه و،روحه و،فكره منه ة عن تقديم آل ما تحتاجه الحوزًة واحدًةفلم يتواَن لحظ، اما االمام الخميني

قد انتقلت  و، بذآره العاطرًة منورةبقيت الحوز ، ١٩٦١ ة اهللا الحسين البروجردي عينيه سنةعندما َأغمض آيو

 – ة المطل اآلخر المشتعل بالوميض الذي راحت تتراشق به الثورالذي انفتل بها الی  تلميذه الخمينيعهدتها الی

  . وصل اليها خفق الشرارات، ٍة مفازآل و،ة في آل مدين–هناك و هنا

  
-٤-  

قاصدًا توضيح   اال–لمسناه   وبهذا الشكل الذي، البروجردية باحتكاآه بالعالم–لم يكن االمام الخميني 

  الیةاالم انتهاُجها في سبيل ايصال –مطلق  وبشكٍل عام – جميع القياديين  التي يكون علیةالخطوط السياسي

 التي يقوم بها أولياؤها  ة ايضًا عن انتهاج ذات السياسة انها مسؤول-فيه – يمستوًی من الوعي تدرك ه
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 ٍة قياديٍةآحتمي،  ةاعباء السياس ِل لتحمُّ–محصور به وحده  وخاص بنوٍع –لم يقصد االمام تشجيع استاذه ، جلا

لكل من يرتفع ، خطا قائمًا بذاته و،فعًال اراديا، بشكل عاٍم ،ة بل لتكون السياس– ة البحث في شؤون االمةصادق

م الشامل بكل دها هي حدود القياديين في تمتعهم  بااللما وحة ان السياس– علمًا - ، المجتمعة خدمبه الوالء الی

  . ةالسياس    تكون– بنظر االمام –هكذا  و،تحقيقها المنشود و،تطورها و، في نموهاةتحتاجه االم ما

آل جيشاٍن في اشواقها  من ، بنوع خاص و، راهنهاةمن حقيق و،ة من واقع االمًةنابع وًةسيع وًةمعرف:  اوًال

  .  االحالمةهي حصتها في جولو:  ةالمكتوم

 في اتخاذ ةقالحيثيِّات المتعلِّ آلَّ، الموثوق به و المقتدُريُّيعيُِّن الول، خاّصًا بها بالذات ونهجًا مرحليا: ثانيًاو

في الوقت الذي  و،ة االمةذلك اال حسبما تتطلَُّب مصلح ال يكون و، ةالقرارات بشأن تنفيذها في الساعات المؤاتي

  . قيق فيه مضمونًايكون التح

 عن ة حوزتها المسؤولَةمتولٍّ ادار هو و عنهابروجردي ان ال يتخلَّی التي رجا االمام استاذُه الةتلك هي السياس

 – يتخذ قراًر سياسّيًا -  في رجائه الملح–آَأني به  و...ةالراهن  توعيتها في الظروف ةعن نوعي و، ةتثقيف االم

قد بدأ  و– بالذات –نه ايرا  االا ال تقوُم به-  في القريب العاجل-  تبدأٍةُن ثوراعال هو و، نفسهة في قرار–هو 

سواه َأْن يبذَل   مطلق واحٍدامكاِنمن حدٍب ليس في ، آيانه و،روحه و، نفسهةَأوالها آلَّ ما في حوز انه يشعر

 ، مشرئّببًا آشموخ جبالهاشامخًاو ،مفازاتها و،صحاريها و،عميقًا عمَق سهولها و،حارًا و،مثله حدبًا صادقًا

ال  و منهًة التاريخ أروَع إصالال حوی و،بسط الفضاُء ما،  لمجٍدآاشرئباب قممها التي هي آلُّها صهواٌتو

   !!!أفخم

، انها تبادله حدبًا بحدٍب، روحه  في عميق قرارات– يشعر االمام َح َأصب– ة هذه االيراُن الحبيب–هكذا هي و

  . أماَمها الی حيث هي أصبحت تريد َأن تمشي ولم يبق عليه اال ان يمشي.. .ٍةبتلبي ًةتلبي و،ووالًء بوالء

 صدقت بها آل ًة جامعيًةحوز ُق لهاسِّ قم يناشتدَّ الی و،ي تلميذه الخمينيّبقد ل و– اهللا البروجردي ة َأيكون آي

 – ة قد نجح في التأدي– المآرب  عن بلوغ بعضةالسياس لم يتوان فيها علم و،ةالروحي وةالفكري وةالفروع العلمي

  ! ؟ ةَء الثوريملي عليه مبادی شاعرًا بَأنه و،متأثرًا بتلميذه

   ، برغوات الزبدةِخَذ بشيٍء من هذه المالمس الشبيهَأظن االمام البروجردي قد ُأ

مَّ له باالفصاح ال ه، خرآ انما هو صامٌت، دولكنَّ الزب،  الهائج المرغييحملها الموُج حومالٍت علی سطح اليمِّ 

   !! االغوار الی ة األعماق النازلعمليات الكشف عن مدی ،تارآًا للغّواصين السابرين، عن العمق الذي يعوم فوقه

 من الرفض ةفي عملي، ايران  تندفع به آلة الشعبيلم فيها اال مددًا من القویما آان يح،  عند االمامةالثورو

  .  ذاتها بذاتهاة استقاللها بادارةلالم تارآًا،  ةن الواجهال يهدأ حتي يزول العرش م، بالمتصلِّ
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هو النزيل في  و،مغالق سره  فهو الدفين في– عمره ة سحاب– يراود نفس االمام نی و اما هذا الحلُم الذي ما

 في اذن استاذه ة باسم الثور– ةثاني –لن يذآره و ، بالبطوالتةهو المستتر في قالعه المجنون و،منازع روحه

  .. .هلعًاو  ال يميته خوفًاتیح، لبروجرديا

ايران ، طّيات المفاصل في و في جيوب الروحةايران البطوالت الغافي، ايران البراءات،  اما ايران الشعب

 ...همزات الضمائر و،الملبي صوغات الحجی ايران الجنون، في لب المحاجر و،في فسح النهیالوعي الكامن 

لن يتأخر  و،تتساقيان الدم وفتتعانقان،  البكرةيغازلها بالثور، االمام الولي هذا ی تصغي ال– ايران –فهي آلها 

بكل  و،بالعقيقو ، بالعنفوان المنّدیيصافحون المجَد،  الجميع في المهرجان االآبرفيتالقی، الدم االمام عن بذل

   !!!ما تتلوَّن به قالئد المرجان

يجهزها ، تتوهج في الضمائر ة لثوربل انه وصف مسبٌق، ل بعد لم تكتمٍةصفّيًا لثور وليس الكالم تسبيقًا

ق الذي  الشوةتحقيق ما خطَّط له الحلم الخارج من حقيق  الیةاصل وحتمًا و،ةهو يراها حتمًا حاصل و،التصور

  تفسير الحلم تفسيرًا واحدًا علیًة التي أصبحت مجمعة في خاطر االمةاألماني المتولد  صادق عن آلهو تعبيٌر

  .  يقظات العرضقوم بجلوته وليٌّ واحٌد يلتزم باخراجه من عتمات الهيولی الیي

   يحفظه آل فرٍد من، معيَّن البنود و وليس لليقظات عند االمم تحديد آالسيكي

 عند –لليقظات هذه  بل ان،  في الصف– دائما – التي يشرحها االستاذ ةيعمل به آانه القاعد و،افراد الشعب 

ولن ، يصوغ لها الحلم الطويل المدغدغ آمانيها نابعًا من الشوق ذاته الذي،  تحديدًا خاصًا بها–ها  بمفردٍةآل ام

 مع آل ٌةآلها مضاميٌن متجاوب و،عمق الوالء و،الفهم و،مميزون بالصدق  اال قياديونر لها هذا الحلم الذهبيََّيفسِّ

 تخفق،  أزرق الی نموٍّةغصوُنها المتشعب و،دساُقها اَألمل و، البكرةالتي هي جذور الشجر هاتيك األماني

  . ..عناقيد الثمر و،الزهر و،بالبراعم

البارزين   ة النخبتذعن الی هي و،عيها و امم االرض مدارَجةتأخذ َأغلبي،  ان من مثل هذا النوع من اليقظات

تجمعت فيه آل ،  النظيرالخمينيُّ االقياديا عزيز ليس اماُمنا و،تقدس مداليلها و، اشاراتهمتصغي الی، فيها

غت منه بطًال  التي صاةتزامنت فيه آل المؤهالت النبيل، بليغ الحواشي من ابرزها صدق و، ةالمواهب القيادي

الكبير   الحلمة شعَثها في دائرهو يلمُّ و،خضعت لها ايران،  ة مؤمنة روحيةفي صالب، والجبين الزند ونزيه العين

 النفس في ةهي تغني لهم لذو ،المستضعفين و المعذبينُة تستعذبها مجموع ةمفوني س– في مداه المنزَّه –الذي هو 

 ةلكرامات التي هي وعد اهللا في حياا بةبالحريات المؤمن في تمتعها و،االستعباد و التذليلةتخلصها من وطأ

  ! االنسان

 باذًال دمه، يضنيها من حرمان  ماُج ايران بكلانه االمام العظيم يتزوَّ و،انها ايران المتمادي بها واقع الحرمان

  العزةُر ايران في جلوآلُّ ما يحضِّ و،ايران من ذلها ي ما ينجِّ آّل !!!روحه من اجل تخليصها من الحرمانو

  . التحضير مضمون النتائج و، ة معافاًة سليمة تجعل النجاٍةعن آل طاق  ُه مفتشًاُدُيجهِّ وُدُهان ُيَسهِّآ، البهاءو
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الصبيان المهووسين ببناء القصور   من مراوداتًةه مراود ينشیء حلمًا ظّننا- منذ زمٍن طويل–ه هنا رأينا من 

 قصور العز فوق الشوامخ من ة في إشادةصلب الحقيق  ذاتها هي منةاذا بالمراود و، األسبانةفي طليطل

  . ..ايران

    منة الحقيق بل آان شوقًا تلَّمسته طيفًا حاآه جفن الوسن،– اذًا – لم يكن الحلم 

ما اشتغلت  و،ة اليقظةحقيق انه الحلم الذي اصبح !!!هنده بكل ما يبعد عنه أظالل الوهَّراحت تتع و،دنيا الشجن 

 ة تكون مسيرحتی، التصحيح ومن عمليات التنقيح ٍةفي آل عملي و،التحضير و التنسيقة في شموليةبه اال اليقظ

  .  النتائج ةونمضم وًةمضبوط ، تظهير ما تحلم بهايران الی

بأنَّ آلَّ ما يعرقلها عن   ايران افهاَم- منذ المبتدأ في منهج االمام –ر التحضي و التنسيقةولقد آانت شمولي

وال يؤمن اال بتجويع ،  الصولجانةألوهو ،هو ارتهانها بعرٍش يعبد االوثان، التحقيق الحضاري الطليق الحر

 ، العرش– بيديها – أن تسحق ايران فسيبقی فراغًا حزينًا الی ،راناما الزمان في اي. ..تذليل ايران واالنسان

   !!!الصولجان و،الشاهو

نغسُل : ما يكون للبلسم الصافي ،ايرانت الصدی في جوِّ جاان مثل هذا القول آان له من تموُّ، من المدهش حقًاو

   !!!بيضشفيه من تخثُّرِه االالدواُء المانه   أملفيبتسُم له الجرُح علی،  قيحهبه الجرَح الصابَر علی

انه القول  و،بشوقها المفعم انه الحلم الذي تبنَّتُه ايران و، بلسمة صوغ– اليران –انه الحلم الذي صاَغُه االمام 

  ! البلسم ةراحت تتذوق فيه نفح و،الذي صدَّقته ايران تصديقًا شهّيًا

  
-٥-   

  الیٍةليسوا بحاج و–وايمانا  ،فعًال و،وقوًال،  صدقًا–ن  هم االولياء في ايراآثٌر:  الحقةعلينا ان نقول قول

 ةاألجدي في نوعي و، في البذلفي ايهم هو األسخی ،التباري و،التمييز و،تصنيٍف في لوائح التفضيل وتصفيٍف

فايران بالذات .. .ی المرتجة حقيقاليصال ايران الی، ابداء الرأي و،تنقيح الفكر  فياألصفی واألوفی و،العطاء 

في ،  مدرٍجالی  التي تنقلها من مدرٍجة جدًا في احتكاآها بالمحاوالت الصعبةسنوها  طويل و–انسان و  آشعٍب–

 لعرٍش مشرّقٍي تسانده ٌةانها قاعد وسيما  ال،  ما يرسخه في ساحاٍت اإلرتهانةاالسبقي وة حكٍم له من القوةصيغ

لو  و، العرشةُل لهم َمناَلها اال دغدغال ُتسهِّ و، المغانمةبغزار ملوٌَّن ولها طموح خاصٌّ، ٍة بارزة عالميةآل قو

   !!!المراوغ او بالعطف،  ة الكاذبةبالقبل

 االجيال عن منكبيها ةأغبر  لنفضةان تعرَف آيف تجتاز المآزق الصعب، ابدًا اليراَن هذه ما آان ميسورًا

الوقوف بوجه  و، يحاولون فك الطوق-  ةئتي سنمن م منذ اآثر و–ها هم اولياؤها بالذات  و!!!المكبلتين باالثقال

   !!! بفشٍل مرير–احدًا تلو اآلخر  و–يلفَّهم  ما آان لالعصار اال ان و،االعصار

؟ من الليالي مشدَّاُت الغسق ال و،ما همَّها من الزمان طول الزمان؟  خلف الشفقٌة مصبَّرٌةأتكون هنالك حينون

  !  تشتاقها ايران منذ عشرات القرونٍةشمٍس جديد ر لتخرج منه الیتنقف الفج،  ةولكنها اآلن هي الحينون

٨٤ 



 – ة بشعيراتها النفسجي- الشمس عرف آيف يجدل و،جاَء فتيقًا مع الصبح،  ة الحينونةفعًال آان االمام معجز

 عرٍش قدام ا من رمادها المحروق علی–فينيكسًا  –لتخرج  بل، ال لتحترق احتراقًا، حبًال من نوٍر زنََّر به ايران

  ! المارد األسود  المسجون فيهآَأنه القمقم

بًا وسيعًا من جلبا و، الفهمةبداهو ، الذهنةنقاه و، العقلة عمامة المرتديةولكنها الحقيق؟  ةهل هي االعجوب

  ! ةياالدراك المزهَّی بالتقوی السماو

من  و،من تثمير مجاهديهم حرَمُهم و،ان آأنَّ آلَّ ما فاَت األولياَء الكرام في اير– االبداع ةحنانيِك يا روع

،  نادر لمٌح ذآیٌّ– مع صبحه الباآر –وآان له  ، الفّناندَعبلم يفت هذا الم.. .تخليص ُأمتهم من سجنها العقيم

شلًال  و،آان الداُء آَلًال تربَّع فوق الكواهل و...مساحيَق الدواء –ذات  بال–استخرج منه  و،َر به ثقل الداءَأبَص

  :  يقول– فيه هو الممصول ةنسُغ المناع و– ةاذا بجسم االم و!!! الحمالنةفي حضير  ذئبًا و، بالمفاصلتحكََّم

  ، ة جسمي نسَغ المناعردُّوا الی

   ،  انهزاملیالداُء او

  ، عمري هو الطويلو

  ، وهو الخلوُد

  ، هو الجليلو

تصلَّب بها ، من امم األرض ٍة امةاي و؟ علم االجتماعة غير خالص– ةقد نطقت به االم و–هل في القول هذا 

،  التي نحن اآلن في حّيٍز من دوائرهاةولكن القضي؟  ةالمناع  ُنْسَغٌةهي فاقد و، ةبقيت لها نسمات الحيا و،التاريخ

 ةلفي سنفمنذ اآثر من أ، َك مضموَن معناهايكوُن المتملِّ، ة حروف الكلمةمن تهيئ ال تغني َأنَّ آلَّ من يتمكَّن

 ة الكلملشيٍء اال َألنَّ ال، ة اليها نسغ المناعولكنَّ أحدًا لم يعرف آيف يردُّ، ة االستغاثةُد آلمفي ايران تردِّ ةاالمو

والسمع هو السلك وبين الفهم ،  الفهمةدائر من دون ان تحويها، التي يسمعونها ألفوها تنزل في بوق السمع

او ما هو ؟ »ةاالم «ةُر في االذن آلم َمْن يفسِّ-؟ اه يحمُل النجویسو  وتٍرفايُّ، رفاذ ما يتعطْل او يتخدَّ ...البديع

  ؟ مبتغاها و،مداُرهاو ؟مداها و،معناها

 من أسرار بانها سرٌّ عجيٌب  بالتعريف عنهامن يخشع، » ةالمناع«في حروف  تلك االخری التي هي اندراٌجو

 ،االرَض َأرحاَمها و،الرياَح أنساَمها و،أمواَجها م البحاَر التي تلقِّة من المجاري الكريممجرًی غزيٌر و،ةالحيا

اذا التوت ، ال ينهار في فوهات العدم،  ةواي نبٍض في الحيا،  جرٍمَأيُّو !!؟ثماَرها و،زهَرها و،األشجاَر نسَغهاو

   !!؟ ةالمناع عنه خفقات

مداها  و، الحوضهي بمعنیو ، ينتمي اليهاًة وجه األرض امبَأنَّ لكل انساٍن علی، سريعًا آان ادراك االمام

 بال تعدٍّ:  في نطاقها المشروعشرط ان تبقی،  ةالصيان الحوض بكل ما تحتاجه َأفعاُل  ةاي صيان،  بمعناهاارتباٌط

 مع مبتغًی،  نفسها في اآتفاٍء داتيفعلی،  مبتغاها واما مدارها ...التعدي  للغير بَأفعالبال جواٍز و، الغيرعلی

   يكون في انفتاٍح
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 ةأريحّي و،الطبع ةآرام و،السجايا و،النوايا و،االنسجامات و،االرادات: بقدر ما تتالَءُم فيه،  السویعلی 

 ْن َتُمنَّ السماء بلقاٍء مغسوٍل َأ الی– ةغربي ال وة بال شرقي– داره ُةفلكلِّ ذي شجٍن حميَّ، ذلك ما عدا و...الشيم

   ...ن تفرض علی الكون مشيئاتها الجّلیساعتتلك ا – ةان للحضارات الكريم ...بميازيب السحب

فكره من  وما في روحه مستجمعًا اليها آلَّ،  ذاتهتلملم االمام الی،  التأنيةلكنها بديع و،ة ملتهبةبسرعو

فوق : هناك وال ليتشتََّت هنا، خلف المسافات ُل منآأنه المتهدِّ،  ة صوت االمراح يصغي الی و،مساحات

 في – فقط –بل لينسكب  ... في رغوات الملحةاو الصحاري العائم ،ةطات القاحلاو المح، ةالمفازات اليابس

  ! ةفقدان المناع، معناه و، ة به االمتئنُّ، هذا الحفيف المخيفالمصغي الی  سمعه الرهيف

عيٌش  !!؟االنسان يا ايران  لهذاماذا يبقی و!!!ةيفقد المناع !!! الحوض– الحصن – الوطن – الكيان – ةاالم

 من تحت ام عرٌش من ذهٍب ملعوٍق !!!العبيد َة ويا عامور !! الزورة يا صادومأْم امِّحاٌق!  أآيدأم ذلٌّ؟ ٌدزهي

   !!!هو الوحيد من َنَتِن الصديد بل! ال أخضر و! ال هو أصفر- بطون الخنازير

 فراش  يعود الیثم، الشمس ه في مطلععلليبت، لم يشمر االمام عن زنديه آانه نيرون ينفخ بطنه عند المساء

بحثًا ، روحه و،قلبه و،عاصرًا فكره، ليس له جفن يفغو  في السهر الطويل الذيبل انكبَّ، هكذا دواليك و،النوم

 في تنسيق و،لقد جاءه الكشف في تحديد المناعات عند االمم و،ةمناعتها المرجو عن آل ما يجعل ايران في

  : لرأي المقتضبهكذا آان له هذا ا و،ماهياتها في تهذيب الشعوب

من الترابط المتالزم في  انما هي آلُّ ناتٌج، في هيكليات االمم  ال فرعًا و، ال بعضًا و،جزاءًا  ةليست المناع

شرياٍن  و،ُز بين نسٍغ يسوح في الشريانال تميِّ، ةمتماسك ٍةفي وحد،  أخمص القدمينالرأس حتی ةمن قم، الجسم

 في ةفان المناع، انتظام و توازٍنالجسم ذياك التناغم المتنامي الی اختلَّ في فاذا، يمتصُّ معصور الرطب

  !  لالنهيار– في استفحاله – ةض االميعرِّ، مستمر  اضطراب

وها في ابٍر يفتشون عنها ليعبئو راحوا و، تهرب من شريان ايرانةان المناع،  ايرانلی علقد عرف الغياری

، ينشؤون دستوًا يمارسون فيه اشتراآهم في الحكم لقَُّطون بها اذظنوا انهم يت و– في الوريد ةيحقنون بها االم

ًا منهم ان في التدخين ظّن، حاولوا منع التدخين و!! في هروبها المستمرةالمناع استمرت و،ولكنهم باؤوا بالفشل

، تأميم النفط راحوا الی و!!! ازدادت في االنهدار اذ امتنع القوم عن التدخينةولكن المناع!  ةالمناع سمًا يهدر

 اختناق تحت  راحت الیةولكن المناع !!! من سموم النفطةتنجو المناع و،يقينًا منهم ان اآلبار ستطمر حافريها

   !!! بها خزنات القصورتغصُّ،  ثرواٍتالنفط الی استحال و!!!في عتمات السجون و،حوافر الفقر

 توسع مجاالت ةهي قرقع انما،  ةجزئيات السلبيان هذه ال و، ة هي المهدور– فعًال – ة االمام ان المناعرأی

 آل ةناهبًا من جسم االم، الحكم الشديد االستبداد ة اال متأتيًا من صيغ– بوجهه العام –ليس الخلل  و–االنهدار 

،  ة بكل محاصيل االم–مبتغياته  و،تشنجاته و، أهوائه علی مدی- المطلق فهو المتصرف:  ةما يسّمی بالمناع

هي و ، ة هي المطلقةفان الملكي، ال فرق، أم وأم، ام محافر نفٍط،  تبٍغةام زراع، ام مدرًا، ام حجرًا ،نًاأآانت حيوا
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أآان ، ٍميتوّرط الی ورٍم فتسمُّ قد، ة اي عضو من اعضاء الجسم بعاهةلمتأتي من اصاب فهو اةاما فقدان المناع

او من فرط ،  متأتيًا من الجوعةيكون فقدان المناع آذلك و...ام الظفر في االصبع، ام القلَب،  العضُو العيَن

من  و،من الحرمان و،ظلممن ال و،من الذل و،من الفقر و...باالرتواء ةاو من المبالغ، او من العطش، الشبع

  .  التي ال عقل يحميهاةمن العفو ، ةالشهوات المتورم

   ، ةاو اذنًا لمتطلباتها الروحي، ة عينًا لحاجاتها الحياتيةاما الحكم الذي تعينه االم

 اليس مطلقًا هذو ، الميزانةيحفظها في آف وةفهو الذي يضبط معايير المناع ... تعتريهاة عللَأو نطاسيا لك 

   ...غلمانًا وعبيدًا  اال– في قصوره –ال يحسبها  و، يباسيمتصها الی، لعرش في ايرانا

  
 -٦-   

يتم لنا فيه » ملحق «ةتكون بمثاب ٍة بسادس ان تتذيل-» الشرارات« وعنوانها -يطيب لهذه المقطوعات الخمس 

 – ما رأی ذاته غير مدعوٍّ ٍةرفي تخطيطه القتحام ثو  النهجةآيفي و، نستطلع به مقاصد االماماندماٌج ذهنٌي

و  حجمها وما هو لونها و؟ةما هي هذه الثور و؟ النهجا هذةهي آيفي ما و؟المقاصد فما هي.  القتحامها–بالحاج 

  ؟  التمهيد لهاآيف سيتمُّ و؟مبتغاها

هجًا في في تثبيت ورودها ن  اجتهادًاا للملحق هذ ولكنَّ-» ات الشرار« في مقطوعات ةواد الواردتلك هي الم

 في الدنيا من ٍة عظمة ما ال تتمكن اي–بال االمام   في– ة لها من العظمًة تحقق قضيٍةتخطيط االمام للقيام بثور

  ! ان تقدم ما يضاهيها جالال

هو جعل ايران ، واحد انها تتوحَّد في هدٍف،  في القصرة عناصر متالصقةثالث،  ةالقضي و،ةوالثور، النهج

  : ال يبلی  جديدًا   قيمصًاتلبَس و، باليًاعتيقًا  قميصًا تنتفض لتخلَع

  . ة النهج في تحضير ايران لالنتفاض الذي هو الثور

  .  لتمكين الجسم للتخلص من قميصه الذي هو العرش ة الثور

هي  و،ة هي القضي– اذًا – ايران  ي دورها الرياد من قميصها االسود الیة هي تحرير ايران العظيمة القضي

فاذا آان ، هي التي يحاول االمام أن يشتري لها الغد المشرقو ،لقميص العتيق الذي هو العرش العتيقا  ةصاحب

  .  الوجودةازالته من صفح و، العرش العنيدة من سبيٍل لخلخلةفليس غير الثور  ، الكؤودةالعرش هو العقب

   لكنَّ االمام آانو ؟السداَد و،العتاَد و،ُم لها الِمداَدمن يقدِّ؟ من يقوم بها؟ ةالثور و

ستلبيه يوَم يدعوها  انما هي التي،  السوداءة تحت آل هذه األغلفة يقينه المؤمن بان ايران النائمةفي حوز 

 ،حدبه و،روحه و،فكره و،قلبه: يعجن لها هو و،لقد صرف عليها هذه السنوات الستين من عمره ...للجهاد

  ! ؟فكيف لها ان ال تشعر َأنها َلُه اوانه لها في آل الملَّمات ،ةحرَّ وًةلجعلها سيد،  فيهآلَّ شوٍق و،صدقهو
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ُرها العرش يدثِّ، تلك هي ايران –لمحرومين ا و،المستضعفين و، باشواق البائسينة الهادرة الشعبية القو– ةاالم

ن يتخلَّص منه  ايأبی و،فهل من قهٍر آهذا القهر !!!العنفوان  فيفحٌش و،ذلٌّ و،ظلٌم:  خيطانهآلُّ، بمقيٍص دهريٍّ

  ! ؟العبدان

 هي التي اوالها آلَّ - الرحاب ها آل تمأل فييهي الت و- في ايران ة الشعبيةمتين هو اقتناع االمام بان الكتل

 بنوع –يريدها  و، ةصافي وًة يريدها منيعٍة ام الیةالمشدود آلَّ طموحاته و،تحسُّساته وآلَّ شعوره و،عمره

  في وجه الهائجةةرولثون عبَّ اکهي التي ست و،يشتاقها عالم اإلسالم،  ةرخي وةروحي  النطالقاتًة قاعد-مميز

 – بيديه –أسود لصقه  ن هذا العرش الكافر بكل قميٍصعلی ان ال يكون لها اطمئناٌن اال بعد أن تكفِّ، العرش

   !!! صدرها العريانعلی

 ،الحسَّ و،ن فيها الفهَمأن يمكِّ اال بعد، بهذا اللمعان ًة ان تمتشق ثور– ال يرانه هذه –ولكنَّ االمام ما اراد مطلقًا 

 طموِّ و،الجور و، في وجه الظلمُة الممتدَُّةفالثور ،عندئٍذ و،لاللمام بماهيات آل ما تقدم عليه ، االدراكو

 ،يأبی العيَش ذالًّ، هي فيٌض من وعٍي بطوليٍّ، الساحات و،الشوارعو ، ةي آل االزقوالتي ستغطِّ، االساءات

ما يذلل  رفض لكل و،االباء و بالوعي اال اتشاٌح– عبر التاريخ - ةهل للثورات الصادق و... ةالحيا  عزيهویو

  !!؟الذات

 تحرآها  وتنيُر خطواتها ٍةماد  آلَّة الشعبيةهي بانتظار النهج يقدم للكتل و، الغدُة هي قحمةهكذا نري ان الثور

 آلُّ،  الهدفحتی يكون لها عند الوصول الی و،مريد  شوٌق– ةل في المحاو– يكون لها حتی،  الميدانةفي ساح

  . تحقيق االنتصار و،الجهد  لذات النفس في اشتراآها بتقديم

 ان ما جاء - ةالقضايا المصيري  في تسيير– آل عمره علی مدی و– دائمًا –شغل االمام  لقد رأينا النهج هكذا ُي

لكنَّ لهذا الملحق  و،تخطيطه وفي نهجه،  عنهامثاٌل  هو–ليها أصغينا ا وقد أخذناها و–في هذه المقطوعات 

آان  و، المقصدةآان في خدم، تعدَّد و،مهما تنوَّع او تلوَّن، هذا عند االمام تشديدًا علينا بان نالحظ َأنَّ النهج

 االسالم التي سيرآزها ةايران القاعد، ةايران االم،  التي هي ايران الوطنة المفردة القضي المقصد بحجم

هكذا تنحصر  و.االنسجام ُبها ذياك اخری يطيٍِّة ما يجعلها انفتاحًا عالميًا مستقطبًا اليه آلَّ امالصحيح علی

  : ة بنهٍج يرتبط بقضيةالمالحظ

  ،  ة هي االمةالقضي

  ، ةوالنهج هو في القضي

  ،  هي في النهجةالقضيو

وفن ، االفعال و،مساحات االقوالو ، التخطيطةمساح و، النهجةتمتد مساح،  هناكالی،  هناكالی، من هنا

  .  التحقيق الیة توصل القضيٍة ناجحٍةثور آلها من اجل تحريك و...فن التعريض و،العرض

  : خرج منها دالالت المقاصدتسلن و،فلَنَتبصَّره قليًال بالوان النهج
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 آل تصرٍف من محتّجًا علی رد عليه لل– ة بوسائل متعدد– يستدرج الشاه البهلوي – مثًال –لقد رأينا االمام  -

 هل ليصلح؟ فما هو مقصد االمام من الحوار ...األجش  االمام بصوتهآان الشاه يرد علی و،ةتصرفاته المبتذل

َع الرأَي العام صوت ِ ُيْسمام ل !!! اعوجاجًا آصوته المبحوحةلمزداداالعليم بانها  هو و؟ما اعوجَّ من انماط الشاه

   !!!ةن في قلب الحظير الحمالة التي تدعي حراسةذئبيفي نبرته ال الذئب

اليس  ...د عليهقتشديد الحو ، تحريك الحذر منهسویاسماَع الحمالن صوت الذئب ليس له من قصٍد لكنَّ  و

   هل آان لالمام من و؟ ةيهيج الثور، الحقد عنصرًا محرآًا

   ؟ ةتنعش االم وعرش تسحق الٍة لالنطالق بثورةامٍل يتعلق به غير تشديد عزم االم

 ،الحصن و،الحوضو ، بانها الوطنة عن األم– في اذن ايران –آثيرًا ما سمعنا االمام يتوسع بالشرح و

 تحقق تطورًا ٍة مجتمعيالی،  ال شأن لهاٍةفردي  االنسان المنتقل منةالجليل في حيا والهدف الكبير و،المالذو

  . اك الوسيعاالدرو ،الوعي و،ُن قيمته العلمُيعيِّ، حضاريا

مشددًا  و!في صحتها الكبری  بتأمين آل المناعات التي تحفظهاة االمة صيان يشدد علی- ايضا  –ولقد سمعنا 

 ،عقلها و، بدنهاةمن الداخل الذي هو لها في صح ات بانها ال تأتيها من الخارج بلبالتنويه عن هذه المناع

،  اال من نموها العددي القوي الحر–ها  آلِّ–لن تحصل عليها  و– ةالخلقيو ،ةالفكري وة الروحي– ةبنيتها الذاتيو

لها في   التي هية ضمن حدودها االرضيةاآتفائها الذاتي الواصل اليها من مجاهيدها المبذول متجاوبًا مع

انا  و،ورالمهد وفانه المنهوب االو ،ة بقوتها الذاتي-  حقوقيًا مقدسًا، شرعيًا،  ملكًا–تحافظ عليه ، الميراث اَألبدي

   !!!ةالحيا ناتها فيمحصِّ و،آراماتها و، من مناعاتهاةالمعرَّا

 ،متخصص بعلم االجتماع هل ليظهر ذاته بانه؟  نفسه– به –يضني االمام ، لماذا آل هذا الجهد في الشرع

  ؟  ةسيقدم لها من البحوث الشبعان  لقاء ماًة وفيرًة ثروةبانتظار ان تغدق عليه الكليات العلميو

في ضمير ايران ،  ة االممعنی  ما آان همه اال توسيع–المكرر  و من التبّسط الوفير–فاالمام ، َأيُم الحق و،ال

بأنَّ قيمتها الجلی  و، ة من االمكانيات الجليلةامكاني بانها:  ما محاه العرش من ذهنها– هي – تعرف حتی،  ةاالم

 ٌةبانه زريب، في تحقير العرش و،ةد نهج في تقديس القضيهكذا يكون االمام قو ،هي في ابراز ماهيَّتها العظمی

عرشًا ابعدها عن  ثم برفضها،  التمادي بكبريائهافي حفز ايران علی و،ةالقضي  ةجالًال ال يليق اال بعظم مسخت

   !!!مينائها

،  بهاةاطا بالمعَأولی، ةالسياس بان:  بتهذيٍب انيٍق– اننا سمعناه  يوشوش استاذه البروجردي  و لن ننسی- 

مع  و– ةحسن مدارا و،ةالمخلصين هي اعتناء بالرعي فمع !!!ال السياسيون المحترفون، القياديون المخلصون

 ُتبقي لنا  ةذيفمرحا باال، ةُبها خوفًا من أذياذا آان تجنُّ و، المكرماتوتّعٍد علی ، الحقهي لعٌب علی !!!المحترفين

   !!! ةالبطول وةمجد الشجاع و،النفس ةعز

آشعٍب ،  مسامع ايرانموجٍه الی هٍج نةبل ليكون ماد،  في اذن البروجردي– تمامًا –يس الكالم هذا لينسكب ل

   !!!ةالبطول تندفع بها وة التي تحرآها الشجاعةتغتني به الثور
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دًا في بريئًا ج و،ةالكالميترآيبته  آيف يستعمله بسيطًا جدا في،  النهج عند االمامةيبين قيم، هذا قليل من آثير

 ،فريد الجوهر و،احٍد بعيد المدی و هدٍفالنوعيِّ المؤدي الی  جدًا في تناغمهعيٌدلكنه ب و،صوته الهادیء الرزين

  . ةاالنا طويل و،عميق الصدرو

  لقد اثمرت آلُّ–انتدبها اليه  عتناق ما قد حضََّر ايران آلَّها ال–مره ستين من ع وة في ثالث–هذا هو االمام 

ها هو في الخامس  و، توازي آل وجودهٍة قضيةخدم  عن قصد فيًةالنها انطلقت معبر،  نهوجهجهوده في آل

  . .. الشاه يعلن علی١٩٦٣ ةالخامس من حزيران سن هو الموازي و،عشر من خرداد

  ...ةالثور
* * *  

    
  

-١-  
  ةالثور

  

فهي قطٌب انفعاليٌّ ، إذ تولدو ...ة الحيا فيٍة انفعاالٍت حرآيَّة َأنها نتيج– في بالي – تحديد لها َأيهی؟  ةالثورو

  . ةتتموَّج بها َأعطاُف الحيا، تحصی  الة جديدٌةتترتَُّب عليه انفعاالت حرآي،  جديدحرآيٌّ

 بها  ة المنتظمة الضمنيةالحرآي  هي انباضهاة أنَّ الثورات في الحياما يشير الی ان في هذا المساق التحديدي 

 –بالتالي  و– االنسان – في الفرد ةالدائمو  ةالكثير انها و، ما يتَأتَّی بها من اعتالجاتآلُّ و،َأوصاُلها و،انفاُسها

ع لفرَد إلی انساٍن يعوُد فيتطوَُّر به مجمتَأنَّ المجتمع هو الذي يطوَُّر ا: ننسی  ان العلی(في مجتمعات االنسان 

   .)االنسان

 من ٍة طويلٍةعبَر سلسل، االنفعالي ا في مداهة اللولبيَّة الحرآتمَّت ،  انسانمن مجتمٍع الی و، مجتمعالی،  من فرٍد

هي التي تقوم  ،  ة آانفعاالٍت حرآي– وحدها -  ةالثور  َأنَّ هكذا نری و، ة في صدر الحياة الخافقةاالنباض الثوري

 حتی. ..يد في تصنيع الجدةتتلولب بها الحيا، ة في فعل الحرآ– وحدها – تبقی هي التي و،بتحقيق التطورات

ال تقوم بها اال ، تنشيط  منٌةففي الخفوت مجاع، ا االنباض في مجتمٍع ما من مجتمعات األرضهخفقت ب اذا ما

  .  تأتي باسم االنبعاثٌة جديدٌةثور

َعُه المعجن فتتبَّ، َرِهُل البطن َنَأَم بها معجٌن سرق منه الرغيَف لصٌّ،  ة المجاع من حرآاتٌةانه حرآ؟ االنبعاث و

اختطفه ، يزدرُد الرغيف ببلعومه األسود  لما رآه و، ال يعرف اللصوص معناها المنوَّعٍة اسطوريٍةطولبب

 من ةتلك هي عملي و،من شدقه الملعون، يبقَّ الرغيف المقدس حتی، ُف به في الهواءراح ُيَطوِّ و،بجبروت يديه

  . ةمن معانيها االنبعاثي  في معنیةعمليات الثور
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،  من نبضات الثوانيٍةآل نبض مع،   ابدًا في آل جسم حيةفهي متجدد، دد احصائي يلملمها وليس للثورات ع

 ان يصمت الی،  هكذا في دوَّامتهالتبقی،  ةخاليا الحيا  منة من احداث التجدد في آل خلي حدٍثُةالنها حرآ

  ! النبض فتغفو الحرآات

ُمه ببهاٍء تلوَّنت به يرقِّ والتاريخ يحترمه، اسع البصمات تسجيًال و–هو النادر النادر  و– للجليل منها  غير َأنَّ

 ،االولياء و، من االنبياءها آلٌّقام ب،  التقييمة بارزٍةثور آل، هكذا اتخذت محلَّها في التسجيل. ..ةانباض الحيا

  . لرقيم في لوحات ا– ًة محفور– لهم لتبقی ...فنانين واٍدقو و،أدباء و،شعراءو ،ٍةمن فالسف، عظماء االرضو

 – أصبهان يلفُّ طهران الی :  هل سيكون له عنٌق طويل آعنق طائر الُرخَّ– نحن لها اآلن  التيةهذه الثور و

 –ثم يجثم في خمين حافرًا .. ،الثاني بامواج الخزرو ،يغسُل الواحُد منهما بمياه الخليج: جناحان و– عينه ةبدعج

   !!؟ النصرة روع–بمنقاره 

* * *   
  

-٢-  
  لرّخطائر ا

  

يقطع به آلَّ ، جوادًا أصهب ممتطيًا،  أمرد آَأنه فتًی-» الشرارات« من ة الرابعةفي المقطوع،  هناك– َألم َنرُه 

لمًا  ح– في تطوافه الغافي –لقد ظننَّاه ؟  األفقعبِّ  انبالجات فجٍر ينام فيالی،  غسٍق فيهةليٍل ممتدٍّ من هدأ

 ...انسحب وبعد َأن احتلَّها،   في ساحات ايران االسكندر ذو القرنينترآه ،وادهيلملم ذاته فوق حصاٍن من طر

 ذاَتها ِةالمحقق بَأنَّ في ايران:  في ضمير الحالمة الهاجع ةا ان الحلم بالذات هو تجسيد الحقيقفتيقَّنَّ ولكننا عدنا

 لما آان لالسكندر ان يحتلها، هافعل ةلو انها آانت في حقيق و، الوراءً تصدُّ آل غاٍز الی ة عظيمًةامكاني، بذاَتها

  . حقََّقها االماُم في ايران وحلم بها، ٌةُضُه بطولاسطورّيًا تروِّ حصانًا تارآًا ، يهرب وبل ان يهاَبها، ينسحبو

 شوٍق في النفس تجمََّع ةصياغ انه؛  هو ذاته ذلك الحلم الممتطي حصانًا آأنه من إرث اليونان ان طائر الرخِّ

،  عبقريمنقاٌر و عنٌق أبيٌّةسيكون لهذه الثور.. .الطوی هير النائمين في ايران علیبمجاعات الجما ًة ملتهبًةثور

 المفاصل التي جعلها العرش في وجناحان يغطي بهما آلَّ المعابر و- ، يستمطرها نارًاو  الشمسةينقر به حدق

  . ةخفقًا من منار و،جدًا جديدًا ويبعث فيها و،ة وقاحلٌةايران مالح

 ًةينقذون بها ام،  المتيقظينةعزيم  فيًةال يتجسد ثور و،همًا يطير في اجواء المقعدين و طائر الرخلماذا يبقی 

   هما عرٌش عتيٌق،أغرقها في، االستعباد ومن وهِم الرقِّ

  ! ؟هو ذاته الوهم العتيق 
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آما ينام الخمير في ، صاحبه انطلقت من حلٍم ينام في عبِّ ... آلَّ مقوماتها بالتحضيرًة حاملةانطلقت الثورو

ظلَّال ايران ، جناحين مسبلينتنامی به طائُر الرخِّ ب  قدٌر– في مكمن النفس –آان للشوق  و... الطحينعبِّ

  . باالمل الجديد المشرق

* * *   
  

-٣-  
  خمير الثورات

  

 عناقيد  الی– علی مهٍل –يستحيل   في مكامن النفس حيثيتجمَّع،   ثمينًا ّزًا  ينزُّ نٍة من معاناالحيف ثقٌل وللظلم و

  حساٍم يردُّ علیَة شفرُةُر له الهمُم االبيحضن الرفض الذي تحضِّ  فية المتنامية الثانيةتلك هي الوالد و.من شمم 

 ةالمتنامي ة هو ذاته ضمير الثورات العظيمة األبية به المقاساهكذا نری َأنَّ ما تنزُّ و. مستبّدًا يْأباه نزيًال و،الضيم

  . الی غرر المستجدات

، عمره في شهره السادس  لقد آان من– اهللا حفرها الصامد  تحفر في نفس روح– باآرًا – ةابتدأت المعانا و

غمر بها ، ة مقهورٍةبجفوافاه  و،الصبح الذي طلع ولكن ... من الدلعٍة زند امه هاجر في بحبوحعندما نام علی

 ترسم في ة الصارمةَأخذت المقاسا، شمس ذياك النهارومع شروق  !!اغتياُل ابيه الشيخ مصطفی، آلَّ خمين

 ٍةتفسيراٍت آنيَّب راح ينّقحُها الوعُي،  ةمع نمو الطفل آانت تنمو معانياٌت جديد و،ةالمفروضخطوطها  نفس الطفل

لشدَّ ما آانت  و،ل السنينوضوحًا مع توغُّ دادولكنَّ التفسيرات آانت تز ...لَأغرقت الفتی في ُعُمٍق نفسيٍّ متأمِّ

  . تقرير ومصيٌر، في عمقها،  هية قضياترتبط به ٍة راهنٍةتنحفُر في النفس معالَم من مسؤولي

 عهدي ًةماهر، في ذهن ُمَعاينها  تتدرَُّجة وعرفنا آيف آانت المعانا، هذا الكتاب  لقد تتبَّْعَنا آلَّ ذلك في مستهلِّ

   حتی، تتطوَّر ومَّقبل تتع،  ال تتغيَّرٍة بوطأةالفتو وةالطفول

 َأن يصغي الی و،يتبصَّر َأن و،ُل ان يتَأنَّیبل يفضِّ، ترسَّخت فيه بعزٍم ال يريد أن يتفجَّر،  فصل الشباباذا وافی 

  . وبعدًا في النظر، فكرًا و،ام رأيًا،  َأم فّنًا،  علمًا َأآان:  بكل ما استجمعه من حواشي الطريقة المغتنيةرأي الكهول

ولم ، بعضًا من آيانه المتكامل ، نفس هذا الموسوي حومالتها علی فية المتواصلة الطويلةالمعانات  لقد اصبح

:  اسبابه– مع الوقت – تكشَّفت له – بالذات – ٍةآضحي فمقتل ابيه ...تتضّخم وبل لتزداَد، تكن لتذوب او تتحجَّم

 في –َها اال تكون ايران آلُّ !! ة القضي فيها سرٍُّةسوي مو تنتمي الیٍةاغتيال قضي الی،  من اغتياِل فرٍدفهو َتَدرٌُّج

   !!؟ةهي الضحي – ةالنتيج

 في ةدالمتوحِّ و،ِعها في تجمُّةالمتالحمو ، في فواصلهاة المتواصلة راحت تترآب االطروحٍة معانا الیٍةمن معانا

 بها بنی و، االمامة حفَرُه في نفسيمََّقَع، ازميًال واحدًا دقيَق الحّد - ة المرصوصة في النتيج–لتكون ، َهاَأزاميِل
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 هي التي – ة مداميكها المتينعلی ة وبكل استحثاثاتها المرآَّز،  وقد عاناها االمام بَأجمعها- ةان المعانيات الطويل

هي التي  و...االباء و،ةالكرام و،ق بالحة المتوهَّج ةالحرآيَّ غمرتها باالنفعاالت و، االمامةفي نفسيانسكبت 

ف هي التي علمته آي و...صوَّنتها باسالك اليقين و، ةتها باشراقات  المعرفَأن نوَّر بعد، فجرَّت فيه طاقات العزم

  ! دفين ناُعَها بكل ما في جعبتها من حٍقنها اال امت ال يحصٌِّةقلع هي ذاتها  ةقالع الدفع عن قضي يبني

 ، في اصالتهاٍة مماثلٍةتالي ةلثور  انبجاٍسَةلتكون قاعد،  االمامةنت بها نفسي التي تكوِّة االصيلةتلك هي الثور

، منها في االلتزام التي هي زرع فيها االماُم نفَسُه بعد ان،  بالذاتة االيرانيةتقوم بها االم، صدق جوهرهاو

    ِطْبقًا لما قدمه– بدورها –لتكون ايران 

   . لها من انموذج  حّي

 ًة شبيهًةان ثور و!!!الموسوي بري بعد الشيخ مصطفی الكة ألن تكون الضحيٌة لقد ادرآت ايران انها مهدَّد

 ة جمهوريٍة واح الیتعيُدَها و!!عرٍش آاذٍب مجرم هي التي تحررها من،  االمامةبها نفسي اعتلجت ٍةبثور

  . االنبعاثةهي لها في حقيق،  ةصادق

* * *  

    
  

-٤-  
  االنبجاس الكبير

  

 الی،  من مياه الخزرةالممتد ة الكبيرة الشعبيةها هي الموج و، التخميرة حرآي الی– بوضوح –لقد توصلنا 

 ة في نفسير الفاعل فعله الكلِّيِّاذا بالخمي و،،،خمين  ولدت فيٍة صغيرةَتّحُقُن وريَدَها بخمير، َأعماق  الخليج

 ةمن الثور  انبجاسًا تخميرّيًاُة االيرانيُة الجماهيريَُّةلتكون الثور،  الجماهيرةنفسي يفعل فعله االنطباقي في، االمام

  . ة انضماٍم تجمعه النوعيَّعلی، ة الخمينيَّةالصغير

هكذا هي في المجتمع ، تبنيهاو آز في النفس تتمرٌة حرآين الثورات بانها انفعاالٌتانطالقًا من التعريف ع

 طول الوقت – في المجتمع –ُنُه هناك يعيِّ، معّقدو  فارٍق منوٍَّععلی،  االنسان- آما هي في الفرد، االنساني

 آلَّ المجتمع  في تجاوبه من آل ة الشاملة الحياتية شرايين الدور الی-  بَأجمعها–يصال هذا االنفعاالت الجل  ا

 مع ةالمتطابق ة بكل شؤونه الحياتيةالمتداخل ومع المجتمع ذاتها،  ةتتوحَُّد بها انطباعاته المنسجم ٍةفعالي انٍةحرآ

حرآاته  و،تقاليده و،عاداته و،ببيئته  من اقتصاده الملوَّنمؤلٌَّف وميٌَّز مالتي هي مرآٌَّب و، بهةالخاصَّمصالحه 

  . التعبيرو  التصويرة في حقيقةالمنهجي و،ةالروحي و،ةالفكري
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، من ثمَّ و،طويًال يتطلَُّب وقتًا،  فيهًةلتصير فاعل و، لينفعل بها– المجتمع  الی-  انَّ ايصاَل الحرآات هذه

   ال يقوم ، فن مبتكر و،عي جديد يحققه وتدريجّيًا وتحضيرًا خاصًا

قد  و،بين يدي االمام  حصل ما– تمامًا –هذا  و، ةيسلمهم زمام القياد و،بتأديتهما االقياديون يثق بهم المجتمع 

  ! حاقُد ايران آلَّها باالمِّوحيٍد يهدِّ آعدوٍّ، لُه الوقوَف بوجه العرش تخوًِّة تامًَّةأحرز من المجتمع ثق

 تولَّدت منه  المصدر الذيةمعرف  قد توفَّقنا بالوصول الی- المحاق باة المهدَّد)ايران (أنكون وقد تلفظنا باسم 

،  ة مفتاحًا للكبيرَة الصغيرَةبجعله الثور:  الجوهرةحقيقو ،المعنی و،المتداخلتان في المبنی ونالثورتان العظيمتا

  ؟ المصدر  انبجاٍس ناتٍج من مدرجعلی

 ةال صياغ و، ةالصياغات الكبير  الفاعل المدیةهي صاحبفايران بالذات :  المنطقةيبدو ذلك اآيدًا في شريح

  . .،ي حضن مداهاما يبهو حجُمها فتزهو اال بمقدار 

لو لم يستوعب ، لها مدی و،حجٌم لها، ة عارمٍة ما آان له َأن يتمنطق بثور– ة فذة ذاتيةهو طاق و– آذلك االمام 

 من –هكذا آان له  و...جبروت والحق الذي هو اباٌء  مداها في دنياآلِّ و،بكل حجمها في الثبوت، آل ايران

هي التي  وبالذاتآلها فيض من مواهب عززتها فيه ايران  و،ةثريَّزات ميِّو ، باهر صدٌق– االستيعاب ةحقيق

 – َأنفسهم –  ستدفع جماهير ابنائها– ايران بالذات –هي  و،ة الهبة القيام بثورالتحريُض علی ُه منهاآاَن ل

   !!!فيكونون السناَد الذي ال يقهر

 في عب – ة صغيرٍةثور  منًة منبجسًةآبير ًةَأم ثور، جماهير وأو شعبًا،   َأآانت أرضًا–نامت ايران آلها و

  . في تمام االلتزام– ابدًا –لها  واالمام الذي هو منها

* * *  

   
  

-٥-  
   ةعقل الثور

  

ها يجمُعها   ال عقَل لم–تطوير و انقالٍب وِلأحداِث تغييٍر، ٍةحرآ و آانفعاٍل– بشكٍل عام – ة والثورات الشعبي

فالجماهير الُمسَتْنَفُروَن  ؛ ة غاياته المدرجالموصل الی بمناهج التخطيط ة المرتبطةنتفاضيفي ضبط العمليات اإل

 ... في خزائن الميناةعن نهب الكنوز المخبوَء ة القراصن صدِّةالقيام بعملي والموج متونسَتَحثُُّوَن ال عتالء  الُمأو

 ٍةاالنقضاض لساع  تأجيِلةو آيفيا؟ صأو وقت التربُّ؟ ُن لهم وقت الهجوممن ُيَعيِّ و؟يعلمهم رآوب البحر َمْن

   !!؟َأوفی ويكون التطويق فيها َأنجی، أخری

ان تكن منهم افواج و ،ها الناجزفنُِّهُه التخصُّصاُت ب ليس للجماعير الثائرين تدريٌب توجِّ–ي ال لعمر

 ،يٍّمن نبٍل حرآ،  ة الطويما ترتسم به َأعماٌق هو،  بفهٍم َأخرسٌة أخري مشرقتبقی لهم قسماٌت و...المتخصصين

٩٤ 



او ،  تمويٍهاو الی،  تعطيٍلالی  هو– ة في مثل هذا المناجيات المدلَّل– ال اريد ان ُأصدق ان العقل عند الجماهير 

   عقٌل، عند الشعوب آلها، بل انه. .. اي نوٍع من شللالی

 ةالتخصص في ادار ة يؤمن بافضلي– الجماهير د ال شأن له مع العقل الفردي المنوَّع عن– آخر اجتماعيٌّ 

 ح لألصلةُم المجتمُع شأَن القياديسلِّ، ٍةموهوب ٍة لقلاال،  ةالمخلص وة الواعية ولن تكون االدار– آكل –المجتمع 

  الفاعلفانه يبقی،  ة االغراض الحياتية بقيةفي معالج، عند الجماهير أما عقل الفرد؛ وفیاال و،االذآی و،منها

  .  المجتمعة بها حرآيِةجميع التخصصات النامي الموزَّع علیو

بل ،  ال تعير المجتمع باًال، ةاستثماري ٍة استغالليٍةقد استقلَّ العرُش فيها بادار و–ُش  ها نحن االن في ايران ُتفتِّ

، حكماء و،فهماء و،عرفاء: ٍة عن قاد– ةال ضمير من عنايو ، ال عقل فيهاةهي تستخدمه الغراٍض حقير وفتتُهت

   !!! َآَنِف المينااليّم الی  من مجاهلةيردون السفين

، ةوجدت ضالََّتها المنشود  انها–المضني  وعشرين قرنًا من التفتيش المرير وة بعد خمس–ْق ايران ولم تصدِّ

   ...ةالمصادر العلوي  منآأنها انهماٌر، المزايا وفيه المواهب تجمعت في رجٍل 

 آلَّ هو يمتصُّ و،ةلالمتقحِّ  دروبهاعلی و، يمشي َأَماَمها–وشوقها ، حسها و، وروحها،  بعينها– لقد شاهدته 

ال  و يفتح عيَنُهال و،مناجياتها وفي آل َأشواقها يذوب و،احالمها ويغرق في آل آالمها و،َأوراِمها وَأوصابها

   !!!قضاياهاو  االهتمام بكل شؤونهايطبقها اال علی

 !!!وطآت الرزايا و، تحمل االعباء أو، او الصدق في الحب، الحدب وب انه لم يكن الوحيد في هذا الدأصحيٌح

وف  بالوق– االطالق  علی–آان االجرأ  و...تقديم الدواء ايضًا في و،لكنه آان المتفرد في تشخيص الداءو

،  عمق القضاياآان المتفوَِّق في الغوض الی و... القرونامَتصَّها من ضلوعها حتی ألنه اشد من ، ةبوجه العاصف

عاشق  و، علٍم النه عاشُق،  التخطيطةآاَن اَألبرَز في روع و، هي منه في الشغافٍة قضيمشقوٌق من لبِّ النه

  .  البطوالتَةوضََّحْت له ماهيَّ، وعاشق رؤيا، حٍق

   فكيف اليران ... االماماذا آان هذا هو ُأُفُق 

  –بكل فرٍد من عموم جماهيرها  -

  : تعانَقه و؟تفَخَر به و؟ان التبصره

 -  -ِإلهام وبكل ما فيه من عزم

  ؟  صدرها العريانف لها َأْن ال تضمَُّه الیآيو

  ؟ آلَّ الزمام وَمُه آلَّ امرهاوُتَسلِّ

٩٥ 



   :آيف لها ِإلَّا أن تجَعلُهو

  ،نبَضها المآلن وعزَمها وهاعقَل

  ؟ 

* * *    
  

-٦-  
   بسم اهللا 

  

فالوقُت ؛ ايران لإلئتزار بمحاِرِمها  فية الساحنادی و، حصاَنُه المحجَّلاعتلی و،ة االمام ربَّه بروح البسملوناجی

  . ل صفوات النضار بكُةثم تبلسُمها الظهير، بدفقات النجيع ثم تحمرُّ، أّما الفجُر فانسياُق الی شمٍس تصفرُّ، ليٌل

اال في هذا الصباح الباآر من  ،رهذا التصوُّ و،هذا القرار و،ُح ان االمام ما تصلََّب بمثل هذا العزم َأصبحت ُأرجِّ

،  في قمة في بسملته المتهجد  آان راآعًا:  ةميالدي ستين واربع وٍةتسعمئ و ألٍفةالرابع من تشريٍن ثاٍن من سن

   !!!عزٍم تستضيُء بهما ايراُن في عذابها المقدس وٍةباراد  يواليهلفجر حتیه مع ْألَالِء ايناجي ربَّ

الرابض مثله في خشوع  اُح باب بيته ألو-  الرؤياةهو في مثل هذا الغرق المطّوِف به في هلهل و–تناثرت و

وُه صنمًا َظنُّ، لما شاهدوه و...يينالمظلِّ والكومندوس تحت اقدام طابوٍر من، البل في خشوع الصمت، الفقر

ال من  و،الم من سبٍد ، ٌة آانه خرق– صغيرًا –وحملوه ، فلفلفوه بالحصير العتيق ،حجر مدسوسًا في عموٍد من

   !!!ليس له من خطٍر غير ِإشعال الحريق ، قشٍّ يابٍس عتيق منبل ، لبٍد

فتح الحارُس . ي طهرانف  المطارة بوَّاب– ظنوه خفَّاشًا –مع شروق الشمس وصل الرآُب المصطاُد فينيكسًا 

  : بحصيره قائًال  صفراَء قدََّمها للملفوفَةأخرج منه ورق،  المغواُر جارورًا صغيرًا

   !!!زروعنا في ايران ال وال قصورنا ، ك اليابُسترآيا حتی ال يحرق قشُّ  هذا جواز سفٍر تبتعد به الی- 

  : قال و تحت قميصهان يحشرها قبل ، يضّمُخها بانفاسههو  و، ة المصغَّرةالعاري الجناحين الورقتسلَّم الفينيكُس 

 -   !!!ضراما ونورًا هاَأرشُّ وبهما في اجواء ايران حين اطيرا رمادًا َأستنبت منه ريشًا لجناسَأعجنه

 ةالجديد دائمًا ما ينبت من تحت ضرب لكن و! نفي االمام من ايرانان نسأل عن جديٍد لجَّ بالحكم الیقد يكون لنا 

 من عرٍش هو داؤها ةهو تخليص االم، في مطلٍب واحد ان الجديد في نهج االمام فمطويُّغير ، افالمجذ

 ةعبر ثور، الثبات و آلَّ ما يضمن لها النجاح– ة من جهوده المستمر–حضَّرلها  فقد،  ة النجاةاما آيفي !!!االسود

اما .. .اليّم تخوض معه عرض و، عَظَمَتها- هي –  التي سترتديةال تقوم بها اال ايران العظيم ، ِإلهابها ال بدَّ من

 التي ة الساحاجتذاب العرش الی  يتمحتی، تنويع حوافزها والمستجد فهو في تهييج االحداث والجديد عنده

هي تلملم  و،تبذُل لها الدم وهي التي ستتحمَُّلها الساحاُتو !!عنجهيته النكراء و،فحشه و– هو بظلمه –يحرآها 

  ! ؟َأليس هكذا يكوُن شأُن من يحفُر قبَرُه بظلفه !!!تطمره بهمنها الضيم ل

٩٦ 



هو  و سنواتةمنذ عد و،والتخطيط  التصميمة اليه بعبقريها هو يسعی و،  آل ذلك يقينًا في خلد االماملقد أضحی

سليحًا ت، ط من آبار النفةيسانده بمليارات الدوالرات المبتزَّ معه َمْن و، ساحات البرازيناديه الی و الشاهيتحدی

  !  بالزيت األسودةبل عن مصالح شرآاٍت منقوع، وشعب لجيٍش ال ليدافع عن وطٍن

 ،ةفي بلدان الشعوب المحتَكر  االستثمارةاالميرآان يعرفون آيف يحضرون سياس و،منذ وقت طويٍل ايضًاو

،،،  االنفة أرنبها حتیجلمن بنصر ر، في حوزتهم ها هي ايران و!!!سيَّان لديهم َأآانوا ارجنتيين ام ايرانيينو

    امنًا في ايرانافكيف لهم ان ال يوفرو

يسهل حصولهم علی    ...ة عرقلةاو اي، من دون تعب زائد،  المجاني

 ةحدا الرئيس آندي العالن ثور مما،  في ايران فتحت بابًا من االنزعاج لهذه المصالحة ولكن الحرآات الثوري

  : قوامها و، آرسي العرشالی  يوجههاةن نقمتلهيه ع وبيضاء ترضي الشعب االيراني

  . تأميم الغابات فتتوسع ثروات الشعب

  . المعامل واسهام العمال في ارباح المصانع

  . ةمحو االمي

  . تنشيط االنتاج واالصالح الزراعي

  . ة تصير مرهوبحتی ةتوفير السالح للدول

  .. .ةتحرير المرأ و،تعديل قانون االنتخاب

االميرآيتين موجهًا للرئاستين  ،تفنيدًا و،نقدًا و.مَأل الساحات في ايران عرضًا و، البيضاءةلثور االمام لتصدِّیو

فانَّ ، لم يطْع له تنفيُذها و البيضاءةقد ابتكر بنود الثور فاذا آان ايزنهاور ، تنديدًا و تقريعًا–آنيدي  و ايزنهاور–

. مراميها و غاياتهاة تلوينه بدناء ولو َأدَّی ذلك الی، ارهاع و بذلهايلفلف ايراَن  لم يأنف من َأن–اآلخر آنيدي 

 منها الشرفاء يخجل، ة باطماٍع دنيئةل الشعوب المقهور علی الدول العظمی ان تكبِّ–راح يقول االمام   -عيٌب 

   !!!النبالءو

  ! ةمع حاشياته الذميمالعرش  توسيع ممتلكات غير؟ ابات في ايران البيضاء من تأميم الغُةیُء الثور ماذا تخبِّ-

معمًال  و؟مصنعًا ينشأ، ايران  في– اثناهما -االستعمار   وهل ترك العرش و؟اسهاُم العمال بارباح المصانعو

 ،ٍةفض و،ذهٍب و،بترول و،نفٍط: ما في َأحشائها من آلَّتمتص ، ةهل في ايران آلها غير شرآات َأجنبي و؟ينتج

  .. .قصدير و،نحاٍسو

   ٌةالعرش آله قاعد و– ة باقتراحك محو االمي-  يا آنيدي- يالمضحك المبك و- 

   !!؟ من الوجود– نحن –ال محَونا ، فهّلا تقترُح علينا محَوُه !!! ةلالمي 

َأِم  ...؟الحصَّادونو ،الزارعون و،الفالحون؟ ةمن يقوم به في الحقول المهجور؟  الزراعي واالصالح-

   !!؟المستعمرون و،صونالمتلصِّ و،الناهبون

٩٧ 



: ياِتها في آلِّ مَتَحدةالعسكري  البيضاُء من مخازنهاُةر الثورفلتوفِّ !!!لم يترك العرش في ايران معجنًا مخبوزًا -

 لتفتيت االسالم في ةقالع اسرائيل المزروع و، الجيوش ُح بهالِّتس،،، مدافع و،قذائف و،َأمدادًا من بنادق وًةَأعتد

 : بعد ذلك فلتعمد الی و–االطلسي  و الهادي–حيطين الم  بينةمن القالع النائم و،الشرق

 - ! فيمَّحي الدستور االيراني، تعديل قانون االنتخاب

  ! ة بحرياتها الناجزة االيرانيةتتلقط المرأو

   !!!بالمسيسيبّي نهر آارون و،بالهندّي ، مازجًا اال طلسيَّ،  االستعمار االميرآي– وحده –قي ويب

في بياٍن مَأل به اَألسماع . ناالميرآا ضد و،ضد الشاه،  البيضاءة االمام بوجه الثورةه حمل مّما قامت بهذا َنْذٌر

قد  و–لقد استوعبته الساحات آلها  و– ١٩٦٣ ةثاٍن سن العشرين من آانون وه في الثانيقد اعلن و،في ايران

تلقَّاه الحكم بنشِر  و، ضراُب االسواقاالعمَّ  و،تحرآت الجماهير احتجاجًا واعيًا و -مناَرها  وماُم علَمهااصبح اال

 ...ةاالحكام العرفي َأعلن الشاُه و، السجون الناس الیةتمَّت االعتقاالت الجارف و،الكومندوس والبوليس قوات

   :باستهزاءاجابه االمام و

  . ةانت الشخص الوحيد يا شاه من يقف عن مفترق الموت او الحيا -

  .  التي ال تقهرةانهم القو و،الواعوناما الناس في ايران فانهم اليوم 

   !!!ة ساحقة هزيم الموصلونك الی– حتمًا –انهم  و

حول  و، بنت االمام الكاظمةفاطم  قّم حول المرقد الطاهر الذي تنام فيهُة تمَّت محاصر– بالتمام –شهرين بعد 

    بلغت ضحاياهاستمر العنف حتی و،ة الفياضيةحوز

 النجف هروبًا لاللتجاء الی  اهللا الحكيم ان يدعو رجال الدين في ايرانةوج آيمما اح، ة عشر الف ضحيةخمس 

هو  و،ها هو الخامس عشر من خرداد و،يرحلومحنتها  لكن االمام لم يقبل ان يترك ايران في و، الفتكةمن وطأ

 ، ةاوديالد و، بين طهرانةميه في السجون المنتقلر و يشهد اعتقال االمام١٩٦٣ ةالخامس من حزيران سن

 أساس علی، ما آان نَّ شيئًاآَأ،  قم اعيد الی– ١٩٦٤ السادس من نيسان  في– أشهر ةبعد عشر و...ةالقيطريو

   !!!ارتوت من شرب الدم و، البيضاء قد استوفت مضاميَنهاةان الثور

بها اميرآا من شهوات سوداء حبلت   البيضاء منة الثورهو َأروع ممَّا جاَء في عبِّ، لكنَّ الجديد الذي حصلو

ما آانت ايران تعرف  و!!!انه توقيع نظام الكابيتيالسيون ...العاهر  تكاثفت به آبار النفط في عشقهاجراء َغَزٍل

 يجاٍت آان يرشقها بها بحر الخزر متن موعلی، من مداعبات الجار الروسي، افدًا اليهاو اال نذرًا يسيرًا عنه

 ايران بحٍب خسر ةمداعب هكذا شردت عين الدب الی و،التاريخ القديم ة الجارين المتقاسمين وطأنالمشترك بي

، راح يستعمل معها الكابيتيالسيون المجفَّف، منه َفْتلما تأفَّ و،وقصَد االستيالَء عليها بعشٍق استعماري، عفافه

  . ةلحيواني طوٍر من اطوارها ا حتی في أدنیةما لم تقبله الحياهذا  و ،العنف و ةهو فرض شبق الحب بالقوو
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 فيها ٍةزيَّنوه بمراهق و،مسلكهم وا من لطَّف– االنكليز علی الطبق الشهي ةقد خافوا من حوم و– اال َأنَّ الروس 

فلم تتوفر لهم ، اما االنكليز ...ترآوه للنسيان والكابيتيالسيون ثم َأْلغوا ،  اآثر مما فيها من التنفيرةمن الجاذبي

  ! ةٍب ثالث يرود اآلن حول الحظيرلذئفترآوه  ، الستعمالهةمندوح

لما رأوا  و،البيلسان والزنبق  منا ِخصاٌصآأنه،  البيضاءةففرشوا ارض الحبيب بالثور، جاء دور االميرآانو

فريد  و عزيزانه نوٌع: صانوه بالكابيتيالسيون و،رالزنا ة خصره عقدراحوا يشدُّون علی، العشَق في ِإّيان زهره

او مهندسًا في حفر ،  عامًال بسيطًاوسيَّان َأآان،  في ارض ايراناميرآي يحلُّ  آلا يتمتع بهةمن منح حصان

    ام، اآلبار

صفعني احد  اذا:  هذه فمعناها باختصارةاما الحصان.  حبل بهلوانلیاو العبًا ع ، ةآمنج معالجًا او تار 

اآثر ممَّا َلُه عليَّ ، ة اداناستدعائه الی  فليس لي عليه حقحتی ولو آنت الشاه،، م َأنفيهشَّ واالميرآان في ايران

   !!!ة محض االهانَأن أشكره علی

 ض صدرهاال َأن يعرِّ، ء البيضا ةتبناها مع اختها الثور و التي وقعها الشاهة هذه الحصانلم يجد االمام ردًا علی

 ًا ناريا في السادس خطابلقد القی و!استعمارها الشائن  اميرآا فيشارحًا لالس غايات، ة الساحينزل الیو

 من دول ة الشاه تبعات التذليل الذي تنزله بايران أقذر دولمنزًال علی ، ١٩٦٤ ةالعشرين من تشرين اول سنو

 ةعليهما آل نقم صابًَّا،  والشاهيوسُِّعُه حول غايات اميرآا و يعيد الشرحة ايام متتاليةلقد بقي عشرو ...العالم

   !!!لهوانتحمَُّل ا و،الشعب الرافض الذلَّ

 قلٍم خطَّ به امرًا الی فهبَّ –الشم  ةَط فيه حاسوها هي اميرآا تفرك انف الشاه حتی تنشِّ –صحَّ تحدي االمام و

   !!!١٩٦٤ ةآان صباح الرابع من تشرين ثاٍن سن و!!!االناضول وبنفيِه الی برِّ، باعتقال هذا الذي اليهدأ صوته

 النجف  الی١٩٦٥ ةنيسان سن ثم ُنِقَل في الرابع من -بورسا ثم في ، قرهحلَّ االمام في ان، بعد ساعتين في الجو

  تم الرجوع الی١٩٧٩ ةفي اول شباط سن و– ١٣/١١/١٩٧٨  نوفل لشاتو في فرنسا بتاريخثم الی، االشرف

  ! ايران

م لها االنتصار لم يت و١٩٦٤  ةسن في الرابع من تشرين ثاٍن –فعًال  – فقد ابتدأت ةالمستمر وة الفاعلةاما الثور

  .  ايران برجوع االمام الیاال

   
  

-٧-  
  احترق الهشيم و
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 شعبًا وًةام:  تطوَّقت به ايران، قاحل شائٍك في تعبير جليٍّ عن هشيٍم يابٍس بانه عنوان الكتا! احترق الهشيم و

 – خطيٍر ُيودي بها مفرٍقعلی ، ة المحنَّطة آانها النكرًةاقفو مما جعلها، ذليل الحقب وعبر دهٍر طويٍل، انسانًاو

  !  ال يعرف اال القدُر عمَقها في الهوانٍة حقيرٍةهاوي الی،  او خطوتينٍةبعد خطو

 ة في جبلوزارُع الحجی هو خالُق الكون و،هو الذي يمهل من دون ان يهمل و- شأنانما هو اهللا الكريم ال

 لم يرد ان –بابهاء المكرمات  ةسجايا الخفيَّال منيُر و، في طوايا النفسةهو غارُس الصفات النجيَّ و،االنسان

 ة في زوغَدُه الشرُّال َأن ُيشلَّ الخيُر في عمل المعروف آلما هدَّو ، اذا ُحجبت عنها َأنوار الصباحتعمی عيٌن

   !!!المنكر

هيٍّ بقي  ال من فيٍضوآلُّها هباٌت  ،دفقات الُنهی و،محازم الروح و،ان االمام هو الذي اشتغلت فيه منازع النفس

َع عليها ه التي ستحرق هذا الهشيم المتجمِّبوميض شرارات أن استيقظه فيها من يقودها اآلن هاجهًا في ايران الی

  : القرون خبايا و الهمجيَّاتمن زوايا

بدليل ان ايران قد ، احترق  الهشيم الذي نعرف تمامًا انه قدا هذة الوقت يشتاق اآلن للكشف عن حقيقَأظنُّ

 تشهد لها ٍة آريمٍةِعها بحياتمتُّ و،من تحت االنقاض  في انبعاثهاًة اسالميًة جديدًة جمهورياصبحت وهتحررت من

  . األآفياء وُتجلُسها حيُث يجلُس األقوياء، ٍة بانشاء حضارةوانها جدير ،والبقاء، ةالعزَّ و،ة بالكرامٌةبانها حريَّ

 ،يخدمها آوطن مقدس بدًال من ان و،ذَّاب في ايرانان الهشيم الذي عناه عنوان الكتاب هو العرش الك    

حقََّرها مستقويًا عليها باطماع المستعمرين و ذلََّلها و،خدم ذاته استئثارًا بكل خيراتها، ة عظميبنيها الیو

   !!!امريكانو ،انكليٍز و،المفلطحي االقدام من روس

ون فحيح يفحُّ، الصف الخائفون الواقفون في: انهم َأمَاَمنا !!!محق ايران و مص تكاتفوا علی– اذًا – ةاربع

 ةَأليس المستهيُن بكرام. .. االنسانةتستقيم به قيم  من نبٍلال قبٌس و،ال ضميٌر و،ال يندی لهم جبيٌن و،االفاعي

 ،الحق و،ع الخيرالموزِّ و، اهللا المنظم االآوانةالمستهين بقيم، الجاحد، الكافر هو،  العرفانةفضيل و،االنسان

   !!؟بها مجتمعات االنسان ً ال تستقيم اال ةصنوفًا آريم، عروفالمو

 في – ابدًا – النه –باجمعه  – تحرقه ٍةال بدَّ من ثور و، العنوانةفطن و االمامةهذا ما اعتبر ته هشيمًا يقظ

ها من دوحات من دون ان تسحق آلَّ رؤوس، األفعی  بقطعها َذنَبٌة فاشلَةاّلا فان الثور و.الترابط و التالزمةحقيق

  . المكان

 - انهما و...االستعمار والعرش : فليحرق الهشيمان! استعمار و بعرٍشٌة اال مثنَّا– ة بالحقيق- وليست االفعی

  . اسمه الهشيم،  ةالغاي و واحد في المبدأ جسٌم– ةبالنتيج

  .  بها دفُع الوميض المستمرُّةاما الحارق فهو الشرار!  الهشيمقفليحر

َخصَّها  و... االيمانةحقيقو ، الروحةآرام و، النفسةعز و، باسم الحق ای– باسم اهللا –اُم ثورته  االماختطَّ و

من دون اي ، بشكل مطلق وشامًال ورفضًا باّتًا، العرش رفُض الحكم القائم في ايران باسم: قوامه، بنهٍج مفرد

 ، المعالمة واضحٌة شعبيٌةت في بنوده اراد ولو تجلَّطنيٍّ حتی وتلقيحه بدستوٍر أو، او تطويره، قبوٍل بتعديله
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    تلمس هذا النهج في تخطيط االمام فما علينا غير ان نصغياذا آان لنا شوٌق الی

 حكمه علی ةصوابيو  منها توضح رأيه ة واحدفكلُّ، ٍةا الكتاب من نبذاٍت منثور بعٍض مما ورد في هذالی 

  !  ايران َهجََّعها في غفالت الزمانعرٍش نشر ظًال آسيفًا علی

تقييمه للعهد الصفوي الذي اعاد  يصدُر منه حكُم االعدام علی العرش عبر، في الفصل االول،  قرارهفلنصِغ الی

 علی ًةالمؤسس الممتاز اسماعيل االول الذي بنی دول سنراه آيف عنَّف،  المهدورالی ايران بعضًا من عزها

يقيت به ،  ةليكسره علی فقيٍر من الرعي، يجوع عن رغيٍف في معجنه، األول ذلك العفيف، اسم االمام علّي

رًا علی مقتِّ، به ال يشتري خيطًا من غزٍل يرتقه و،مخرَّق وينام علی نصف حصير عتيق و!!المتضورين اطفاله

   !!!ليشتري به للعريان مغزًال يغزل به قيمصه، نفسه بثمن الخيط

لما آنت عبدت  و،في الدنيا نهجه لكنت نهجت، لو انك فعًال تحب االمام العلي: لقد قال االمام السماعيل االول

. .. الميزانةفي حقيق علي ُة مجٍد عفلیترفعها ا، محراب ايران اال لتجعلهما عبدين ساجدين في، التاج والعرش

ازدهارًا  و، عدًال و،اصرفه عمرانًا و،بكل ما لك فيه من عنفوان و،لك فيه من سؤدٍد  مابكل ، َأال ِبْعُه هذا العرَش

   !!!بساتين ايران في

ني بت هل لك ان –االسالم  ةيا صفوّيًا في روع و،َأنت يا آبيرًا بعد اسماعيل و:قال االمام لعباس االآبرو

 َألنَّّال ليس إ ...المرجان و،الدّر و، باللؤلؤةالمرصَّع تعمر بالقصور و،تعبق بالزهر: ن من الجناًةجناصفهان 

اال بئس  !!!مغانيك وُب اشواُقَكَألنَّ في انفاس رياحينها تتطيَّ و،لياليك في قصورها تنعُم غفواتك في بهجات

 لو –حقًا  تلكن !!! الصفهانكًة في ايران مشابهٍةآلَّ دسكر وٍةال يجعل آلَّ مدين، يا عباستعشقه   انتعرٌش

 ٍة بؤرَةال َأي و،ال التيجان و،الشاهانيين انا ال احب و، شاٌه– فقط –لكنك اآلن  و... تكبر بعشق االوطان- فعلت

   !!! بالطغيانٍةموبوَء

ا آيف آان اما آنا لمحن، ويينالصف العّباس األآبر و،م االسماعيل االولغينا مّليًا لالمام آيف آان يقيِّ لو اننا أص

   ال يستفيق و بمن يجلس فيهُريشمئز من آرسيٍّ يدَع

    !!! بنبذ االرذليناألجدی واألولی وطٍن هو ة مصلحابدًا الی

االمام اَألولياء اَألصفياء  لقد خصَّ ...اذا آان لنا باهللا ان نستعيذ،  هو الهشيم– في حس االمام –آل عرش 

فروع  و،فهم عيال اهللا في شؤون االرض، الخلق النبيلو ،يكفكفونهم بالعدل االصيل، ن الناس الكادحيةبسياس

 َأن ينَشَط لتحمل:  استاذه االمام البروجردي علی– اذا آنا نذآر - من هنا تمّني، النامي  في شوقهاة الكريمةالحيا

يحطمهم  و،اهللا لل بها عباد لعنجهيات العرش يذ–  طوعًا أو خوفا–فال يترآها ، ةالرشيد  ةاعباء السياس

ری  اخة سياسهي في ظلِّ و،تفعل  ال– ة ولو راشد– ةمع العلم ان االمام آان يدرك ان آل سياس ...بالحرمان
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 باجهاد نفسه مغرورًا جدًا دًا بانه يكونمندِّ و ناقدًا– االمام الكاشاني  علیُهَيساق االمام تمنِّ، بشكٍل آخرو

 وسنجاب واحد ينهش ِصلٌّ:  اثناهما–هما و !!!شاه و مجلٍس برلمانيٍّ هو ظلُّ لعرٍشة رئاسللوصول الی

ال بد  و،ان ال يهيم بمجد الخفايش:  الكاشاني علی– وجده ةقرار  في–  وتمنی !!!آخر يقضم الفرع و،الضرع

  ! باحتراق الهشيم من ان الليل سيستنير

مع ذلك فانه  و،آثيرًا مغزاها  الدآتور مصدق الذي لم يفقْه علی– ٍة بنصيح–تطّفل ، من ذات النغم و،آذلكو

 َأنَّ – بعُد –لكنك لم تدرك  و،مصدَّق في ايران االحرار ياانت زعيم الوطنيين : شدَّها الی اذنه بهذا المعنی

 االوتار في ُةنحن آلَُّنا مجموع ... اوتارةُم دوَرها اال بعد، ال تقوِّةالكمنج بل انها مثل،  ليست بوتٍر واحدةالوطني

 آلَّها ةاالم ملمفلنل ... استنجاده بوحش االستعمارةشفر و، الحقة جهله قراءةشفر: الشاُه بشفرتين ُعهاُيَقطِّ، ايران

  ! احتراُق الهشيم آيف يكوُن و،ة يكون تنغيُم الكمنجغدًا نری آيف و، صدرها العريضالی

ايران التي استوعبته بكل ما   آلطموحاته علی و،مقاصده و، نشر ذاتهعد ان توصََّل االمام الیب و–أخيرًا و 

: قال لها وة رياحها االربع علیةالمفتوح وةالعريض ةبالساح تلقََّط – ةشعبيَّ و،ٍةروحي و،ةفيها من طاقاٍت فكري

ها لدحر عتمات الليل من َأرجاء  فالشموُس آلُّ- آل فسحات العراء بل في، ال تنامي بعد اآلن في الخباء

   !!!الفضاء

ح يوم نفي واألشهَب بصب َأرََّخْت يوَمها اَألوَل و،النصر ةق روع بسخاء البذل المحقِّة المؤمنةنطلقت الثوروا

 في تجاهدها ةزحفًا من قرعات الثواني المستديم فكانت،  من عمر االمامةاما االيام السابق،  ترآيااالمام الی

 الدهر في تكحُِّلها ةفهي التي تغتزل بها حدق، ةانما الثواني النشيط و،الزمان  بها عينة المتسعةلتلوين المساف

  ! ة في صدر الحياواالبقی باألبهی

 ،الوعي و، بالفهمةثوانيه الملتهب يجبي الزمان من قرعات: ستين من عمره و اثنتينًة شأن االمام سحابذلك آان

 ِة الثورُةدقَّت بها ساع،  ةتجمعت لديه الثواني القارع  اذا ماحتی،  ُأفق فسيح المساحات علیة المطلةاالنفو

  ! تحرق به ذياك الهشيم  لهٍبانطلقت الی و،تاريَخ والدتها

 ًةشادَّ،  ةالتي تجسَّدت فيها الثور  االولیة مع الساعةهو يوم والدته الجديد، رك االمام ان يوم ِإبعاده من ايرانَأدو

   !!! ساحات الجهادها الیُعيدف وُنهاا يمتِّحقويها بكل م

 االرتباط ةرالتي َأصبحت مجذَّ لما َأبعده عن ايران،  في ايرانة وجوَد محرك الثورلو لم يرهب الشاُه البهلويُّ

   !!! بكل شدَّات الحزامةيضاعف عزم الثورو ، يضاعف الولوَع به– بالذات –ها هو التغييُب  و...باالمام

هكذا في  و...الُطّهار واالحرار ال من صنف االذآياء و،الُغّرار وولكنَّ الشاَه آان من صنف االقوياء الُدعَّار

في ،  قرعات الثوانيةهي قو و، ال تقهرٍةالذآيَّ بقو  االماَم سلَّح–ستعمار  االةلو ساندته انشوط و–تصرفه 
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من فرنسا التي  و، ةسن ةمن العراق التي احتجزته ثالث عشر و، أشهرةمن ترآيا التي لبث فيها خمسو

لتصغي اليه بكل   اال– هي –وما آانت  ، لهيَبها المتجدَّدةُم للثورماُم يقدِّآان اال ... أشهرةاستضافته ثالث

 ماليين من ةتجمَّع اآثر من سبع، ١٩٧٩ ةمن شباط سن  اذا ما َأطلَّ اليوم االولحتی،  بهةانباضها المشغوف

صدره  و، بجبينه المجعَّد–ها هو  و،ةلالنصهار التام في ارض االم، من منفاه يرانيين الستقبال القائد العائداال

بازرجان  تكليف المهندس و، النظام الشاهنشاهية نهاي– بهشت زهرا –يعلن في ، آارون العريض آنهر

  .  تحت الرماد منة الطالعةبتشكيل الحكوم

   !!!منذ اآثر من شهرين تمَّ هروب الشاه

   ...منذ يومين من هالل شباط رحل من ايران الجنرال االميرآيو

«   !!!»هايزر

   !!! ُقِطَع النفط عن الغرب– ايضًا –منذ يومين و

   !!! ةتمَّ ختم آبار البترول بختم الثورو

  ، ةمنذ يومين ال اآثر اجريت االنتخابات العامو

  ، مجلس الوطنيلل

  ، للدستورو

  ،  ةلرئيس الجمهوريو

  !!!الهشيم احترق مع و من الطفيليات االلم يبق في ايران شيٌء، آذلك منذ يومينو

   ...المجد في ويرسم الحق باسم بطٍل عرف آيف» ًةخميني« تنزل ة االيرانية االسالميةها هي الجمهوريو

  . .. التاريخةدهش
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  االطار الرابع 
  

  جد اليرانالمو
  

  

  ةالصفح              العنوان

  ١٩٣          ةالخطوات الصاعد

  ١٩٩            یخطوات المنف

  ٢٠٥             جماران

   ٢٠٩            المجد اليرانو

    
  

  ةالخطوات الصاعد
  

 تعانق – بالذات -، آالجذوراألذهان ةما هو هابط من جلو ةلمعانق،  اال من تحت االقدامة َأَنا ال َأظنها صاعد

  . وثمر، عطٌر و،زهٌر: الشمس  فضاٍء فيه منالی ، ها شوقًاتمتصُّهي  و،رضاَأل

شاطیٍء َآُسَلْت َأمواُجُه عند   المستريح علیةتناُم بك الظنوُن في غفو، في مداِك يا ايران واليِك و،نِكانها م و

  موٍج ال تعبُأَةقشفرون اال ما ظنَُّه اآلخ،  ِإقالٍعالی هبَّ بها العزُم،  ذعرهاةلما َأفاقت من فداح، ولكنها، ةالظهير

  !  الشطآنُةبها مدَّ

بتحرير شطآنهم من قرصنات  هي غير ظنون الحالمين،  من شطآن الغيرةفي البسط، لكنَّ ظنون اآلخرينو

  !  مراقص الشيطانآانت حناطُه الی و، ابليسةموج  وبقي راآبًا،هذا ما قصَّر به القرصاُن في استيعابه و،الغير

 – بغٍش مرذول -  بالزورةاموشَّ  مع آل َمْن َلْفَلُفوه بعباءاٍت–باَء العرُش في ايران  و،ر للحالمين النصهكذا تمَّ

اال ان يعيه الُمْصَطُفوَن ، الحق في ساحاته الكبری ليس غير و...ما َأحسَّ به اآلخرون اال بعد فوات األوان

   !!اذ ما َتْزَخر به صدوُر الشرفاء ارتفاع اليمِّ ء الذين سيخجلون منالوقحا ة ويتمنطقوا به في مواجه، النبالء

 ًةنسم: راح يجدُلها و، ةالمخزون  من مصادرهاةآان لالمام الخميني العزُم المعلَّی في تجميع الرياح االربعو

ها الذي فيٍر صبغت به َأرجواَنَأحمَر َغمَر ايراَن آلَّها ببر  موجًاحتی انفجر بها اليمُّ، ًةً عاصف ةثم عاصف ، ً ةنسم

   .تردَّت به في يوم النصر

ثم اهتياجًا ، ً ة فعاصف ةعاصف ثم، ًة فنسمًةنسم:  التي اهتاج بها اليمُّة مسلسِل الثورُةانه حصيل؟ يوُم النصرو 

 هكذا انصاغ مسلسُل و...ثم ارتباطًا فإجماعا،  فحدثًا ثم حدثًا، َة نأمًةفنْأم: او اذا َأردنا تجسيد الطباق ...فِإقالعا
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 – ةافاد وًة في االستجماع ِإعاد ِإنَّ! خاطف وتذآيريٍّ ايجاُزُه بشكٍل و االحداثمسلسِلليس ضيرًا علينا استجماُع 

  ُتْلِهُبُه الذآرياُت– آذلك –مجُد ايران  و،،،ترتاح بها مجاالُت العبر و،ُلها التقييميجمِّ  أخریًة لذ–ايضًا و

  ! ةالعظيم

انه  !!!خمين بعطٍف صفوّي مكفكف، وّي الموس في ايران وجُه مصطفیةال يجوز َأن يغيب من بال الثور -١

 ثالثًا النهراق دمه ةتفتح أقني، رصاصات مجرمات ثالث و-  مع تباشير الصباح-  فوق الطريقاآلن مرميٌّ

ينعقد حلمًا يتكتَُّم به  و...يكبر و،ينمو وانه الصامت الذي يحبو ...روح اهللا ها هو الطفل اليتيم و!!! االرضعلی

دمها بوجه   بصقتة اختمرت ثورثم ثمرًا ما تذوقته ايران حتی، ثم فوحًا، ثم عطرًا،   زهرًاويتفّتق الشوُق

  ! فوق مقدَّسات المكانو في وجه الشمسالسود طال ظلُّه اِإْخَسْأ يا مشعوذًا : قالت له و،الطغيان

 –َأو ِإخراج ، َأو توجيٍه ، ٍقتنسي َأو،  غير توظيٍفعلی، آانت دبيبًا في الخواطر،  لهيبًا ةقبل َأن تتفجََّر الثور -٢

أن تعجَنها بزفيٍر  و، في النفسٌة نبضّي– ٌةتقطفها حرآّي هو َأن و، مَداها المظفَّرةمن هنا يكون للثورات الشعبي

هكذا هي  ... من رغيفها قبَل َأن تحمرَّ بها ناُرهاًةَأن ال تتناوَل لقم و،لظاها  قبٍس منها علیَزثم تخب، من مداها

    ِإّلا فانه و،ةروي وُه اال بحذٍرَرعلی ان ال تكس، من ذات الطحين ورغيٌف مشويٌّ: ةلمظفَّرا الثورات

وان ،  في وباٍل آخرَةالمجاع عندئٍذ فإنَّ و،تكوُن قد سحقته االقدام ،   مبعثر قبَل َأْن يصيَر في األفواه قوتًاُفتاٌت 

   !!!ال عجَّان و طحيٍنالمعجن بال والخبز

 فاآتشف َأنَّ اللهَب الذي آان، عجيب آيف لما فيه حٌس، يمًايتآان لنا أن لراقب طفًال ، ا المجالمن هذ و،من هنا

قبل ،  الحضيضيموت الجوعاُن الی رغيٍف تطايَر فتاتًا علی آما، ماَت به الشهيد، ه الشهيدميضًا في عيني أبيو

  ! الرغيف  الفم طعمان يصل الی

تحت لحاظ اخت  و»هاجر«امه  تحت عيني،  الطفل الذي َدَرَج في خمينةاقبمر: االستنتاج وةهنا تكمُن المراقب

من هنا  !!!يصوُغ منها َأزاميل ينقش بها قعور النفسو ،آيف آان يتلقط باألحاسيس و»صاحبه«ابيه الشهيد 

، تفظه من التفتُّمجاَعُتُه الی رغيٍف يح و،ُلُه البديعتأمُّ و، صمته الرائع تجّلی من هنا و،انصاغت ُفَرُصُه الكبری

 ةدهشته المؤمن من و...فيكشُح عنه التراَب،  القبرة تربيذهُب به سليمًا الی و،هعفيفًا علی آفِّ وصحيحًا يجمله

 حتی، النازَل في الرغيف الصحيح  له القوت فيقّدُم– بانتظاره –اٍر ال يبوخ بوق يجد أباه المسجَّی –بنور الحق 

 من خمولها ُةَصَها الثورآما ستظهر ايران بعد ان تخلِّ  تمامًا– القبر ةقام من فوه ،اذا ما مسَّ شفتيه الشهيَّتين

   !!! تارآًا لألرض غبار الكفنمشی و، من آفنهیعيس ؟؟؟آما قام من قبل و،المزمن

١٠٥ 



 ،ة النفس بمالمسها النجيَُّهتعهَّدت و،الفودين بين و، خلف العينين ان الحلم الكبير الذي عاش–َأيضا  –لنراقْب و

  بأکفٍّی االياديزّه و، الذی لملم الثورة فی رغيفها الصامد ذاتهانما هو ة بمزاياها السحّيةدغدغته السريرو

   !!النار  الرافض َأْآَل رغيٍف ال تقدَسُهءذآَّی العزَم باِإلبا و، النارةأْخَذ الرغيف الخارج من مقل تتحمل

 الی، بضفائرها في بيٍت فقير في خمين  تلقَّطتٍة صغيرٍةمن طفول: ة المسيرة ما تلمَّسناه اآلن هو حصيلَأليس آلُّ

    -  ايضا– أخذت تدرُج في بيٍت فقيٍر  أخریٍةفتوَّ

   !!!نهضت جدراُنه في قم 

يا : َش عن تعميق حدودهالمفتِّ – ذاته –بصقٍل آان هو ،  البازغ اليها تتناول الفتیةراحت الحوزات العلميو

  ولكنه لن يصير فهمًا– الحرف ة نأخذه بواسط–العلم  دائمًا هو و!!!رصين وشٍف امينآ لتقصِّي المشتاق الی

  . و احتكاآًا  سًاتلبُّ:  اال بعد ان ننطوي فيه–مدماآًا   حجرا و-: َأو باَألحری، ادارآًاو

 االنسان في ةمداٍر مؤمٍن بحص ها فيصبَّ وة َأخذ الفلسف– مكنون  المتقصِّي بكلِّ ما هو جوهٌرةامتألت خزان و

 بكل ما هو ُخُلٌق و، بشمائل الروحة المزدانالتقوی  منٍةفي عهد، معروف و،خيٌر و،عدٌل و،حقٌّ: آل ما هو

وُمُه َأّما عل. عزيَز الضمير وقريَر النفس،  بهَأضحت بساطًا يلتفُّ و، ةالفلسف  لقد َأمرعت في نفسه هذه–آريم 

لتخليص ايرانه  - فرعها ة بوفر– ًةلتكون مخصَّص،  مثل هذا البساط علیًةلم يتيقَّْن بها اال مبذور  فانهاألخری

هو المستعيُن باستعماٍر ملهوٍف باطماعه و ،ُق حَفَرها عرش بائس الصولجان التي يعمِّة من البَؤر المخيفةالعظيم

َأْن ينهَب ،  لديهالمهمُّف !!! بأربعام صَرت حيوانًا يدبُّ، باثنتين  يمشيَأَبقيت انسانًا: الفرَق عنده و،ةالحقير

مهدوَر  و، منحني الظهرشرط أن تبقی، نكَأن يمتص َأعراق بد و،فيها من آنوز بكل ما، خيراِت أرضك

   !!!الجبين

 الغبار الصاعد من تحت ةآثاف يجمُع لهما من، فلندعهما اآلن نائمين في صمت االمام !!!االستعمار والعرُش

نَّ لها من االحالم ما يغمُر إ،  األيامصبرًا علی و!المساء عينيهما عند هبطات سُيعمي به ، غبارًا آخر، نعليهما

  . تحت المجاذيف المولع بها ارتفاُع اليم ةايران آلَّها بالصفوات النائم

 اما – الفن ةالمنورين بقيم التحضير و ايران بالدرسيلفُّ،  ال يهدأفي حدقتيه تجواٌل و،بقي االمام صابرًا و

ما ظنَّها العرُش اال ، ةفي مجاالٍت انتفاضي فانها آانت تدور،  تحصل–هناك  و هنا–ي آانت االحداث الت

 فانه راح – مغانمه ةصيان و،مصالحهوعی علی تأمين اَأل و،واالذآی ،هو االوعی و–اما االستعمار ، ًةغائيَّغو

   في سرَِّه بانهاها يظنُّ

   ! ةنبضاُت ثوري

 في تخطيط – انها  يتأآد لناحتی ،ة ان نتعمَّق بالمراقب– هنا –علينا  و،ةري ثوانها نبضاٌت: صدق االستعمار

 – بالتالي –التحقيق  و، في مدي االقتحام الثوريةالشعبي ةان مهمََّتها سبُر العزيم و،ة انتفاضي حرآاٌت–االمام 

 ْعَلَن ان لم تكن فيلن ُت و، مصير وطٍن الیُة هي رحل– في حرص االمام – ةالثور َألن!  نضج خبيزهةمن نسب

  . المستوی الخطير

١٠٦ 



ان يكن قد  و،١٩٦٣ ةحزيران سن في موافقته للخامس من،  في الخامس عشر من خردادةلم ُيعلن االماُم الثورو

اآثر من انتفاضاٍت ، النه ما أراد ان يحسب االحداث تلك !!!قتيل  عشَر الفَةهدُر دم خمس و،سجُنُه و،تمَّ اعتقاُلُه

  !  الهدف المرسومبها التنظيم القيادي الی ْرا لم َيسربم و،ةسريع

لم ُتعَلْن منذ  و، اليومُةالثور فلماذا ُتْعَلُن ، ١٩٦٤ ة سن٧ االعالن الصارم في الرابع من ت  ة بوابةدخلت الثورو

بوجه نظاٍم  ة رزمًا جديدًا قامت به القيادَألنَّ: تجيب ةولكنَّ المراقب ...١٩٦٣ ة في الخامس من حزيران سنٍةسن

آان  و!همُه بالقذاراتيتَّ و االستعمارجعل االمام يصبُّ جاَم غضبه علی ، لالميرآان في ايرانةمنح الحصان

   !!! ترآيامام الی نفَي االالخطاِب الجواب علی

الكبير ان غيابه  و، الفهمةروع في و،ة هي في رحاب التلبي– اآلن –َأنَّ ايران آلَّها :  عن وطنهولقد شعر المنفيُّ

 في طول ةفال مدين،  الصولجان علیةانتصار الثور يضمن و، بالضرامة ُيْلِهُب الساح– فعًال – هو ةعن الساح

 جهرم وآرج وآذلك مشهد و، َأهوازمن يرد الی و، تبريزمن قم الی :  بالذمامعرضها ف اال ارتباٌط والبالد

 ،آرمان و، نجف آبادالی و–ُلَحْت شرفاُتها ي َآالی َأصفهان الت و،هاالتي احترق آفُّ  خمينالی، آازرونو

  .. .آل مجاالت شيراز و،آرمانشاهو

    ُيَغّطي ايران،مجاالٍت من الدفق المبارك،  في صدر االمام- اليوم– ان لالحساس 

مع ، بالنصر المبين ها هو يعد المدن آلَّها و،العنبر و منها المسُكصحاريها المجتنی و،سهولها و،بجبالها: هاآلَّ 

حيث ، خمين: لألخری و!!!حصير و، ةطراحو ،له فيها بيت بمقعٍد و، قمةلمدين، ًی بدمع المقلتينتخصيص مندَّ

  !  الخط االمينوجه ابيه مشرقًا علی حيث ال يزال و، ة دفينتنام فيها ذآرياٌت

* * *  

   
  

   خطوات المنفی
  
  

 ،اعتقال االمام  من بيته في قم ستين تمَّ واربع وةتسعمئ و ألفةفي الصباح الباآر من الرابع من تشرين ثاٍن سن

  . سريعًا تمَّ ابعاده الی ترآياو

فان ، الجماهير التي فوجئت بالحدث  األرض من احتجاجات ما حصل علیَل آلَّ ان نفصِّة ليس من الضرور

هدف النائم ينحصر بالو ،تالذي ينجو من ازدحام الغوغائيا اما المهّم فيه فهو، للثورات من مثلها الشيء الكثير

 ينادون،  ة هائجين في الساح– بعد اعتقال االمام –فلنترك الجميع ،  اِإلحرازة حقيقالی  الموصلخلف التخطيط

لم  و!حسن علي منُصور ْر عن اغتيال رئيس الوزراءمثل مجتبی نواب الصفوي الذي لم يتأّخ: باعدام الشاه
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 من ةدماَء الشهداء في قنين ء من العلم بَأنهم صُبوا شيعلی،  مذهَّبات العرشال آلُّ و، لم يكن سافاك العرش

 ة هم ستقبض الثور–انهم  و، ةرف من رفوفها المجيد ن الغد ستحفُظها علیان ايرا و، ةمجد الشهاد: البلور اسمها

ان هاشم  !!! ةث به عين القراءسٍم تتلوَّ اتترآها بال و، السوداءةالقنين تحُشرُهم في و، انفاَسهم– غدًا –

 لو َأنَّ،  ضلوعه  تتمزَّق– ايضًا -آادت ،  من جروح الدمة الصاعدةوريهرئيَس الجم ،الرفسنجاني الكبير

     َأنَّ– بذآائها المجرم –من دون َأن تعلم  !!! الصفويينةبمجموعالسافاك تمكََّن من دغمه 

الغشيم لبلوغ بهم النظام  ن التلهي باغتيال َأشخاٍص يلَعُبيبعدُه ع، لرفسنجاني ارتباطًا آخر بخٍط قيادّي هادٍف 

 في تخطيط ةاغتيال النظام الحقير هدَف الثو نلقد آا! روحانيات الضمير و، من شرف النفسةحاجاته الخالي

ربما آانوا عن عدم التمتع به ،  رشٍد سيعودون الی–وزاريِّين   ولو–ال اغتيال افراٍد من الشعب ، القياديين

  ! طعمه مبعدين َأو عن تذوق، مرغمين

 حدوَث النفي الی ولكنَّ ،لو ان البحث في بعض شؤونه ثمين و، في بال القصد– اآلن – ذلك ليس آلِّ، اجل

 ال بدَّ لهذا الكتاب الذي يسرُح و،ة الخطورَةالبالغ  جديَّتهاُةَأخذت به الثور،   مجاٍل آخرترآيا هو المطلُّ بنا الی

َأطلَعنا  و،النصر قد تمَّ فيوُم –الع ال لالطِّ:  في مجاريها–ما أمكن  –يجري  و،من ان يراقَبها، في حواشيها

  !  ة المتعَة حقيقةإنَّ في انتصار  القضايا الكبير و،ماعلالست  بل– آل شيء علی

 – السلطات ةبتحت مراق، أنقره  فيُأنزَل المنفيُّ و! ترآياالنفي الی و تمَّ االعتقاُل٩٦٤ ة سن٢في الرابع من ت

 عليه تغييُر لقد ُفرَض و...والعلماء المسلمين، المتاحفو ،ةراح يزور اَألماآن اَألثري و،ولكنه تمكََّن من التَأقلم

  اياٍم نقل من انقره الیةبعد ثماني و... التي رفض تغييرهاةمن العمام بدًال ةترآي ةبقبع و،لباسه بمعطٍف طويٍل

 !!! الزّوارةزحم ذلك لتهريبه من و، آم٤٦٠ عن انقره ب ةالبعيد و، بحر مرمرا علیةالمطل» بورسا « ةمدين

 النجف االشرف في  الشاه نقَلُه الییرأ بعد َأحد عشَر شهرًا و... ايضا منفيًااَفاه ابنه مصطفی و َأشهرةبعد ثالثو

  . ٩٦٥ ة ولقد تم ذلك في الرابع من نيسان سن،العراق

،  ايرانبتوجيه بعض الرسائل الی  سماححصوُله علی و»ةتحرير الوسيل«تتميُم آتابه :  جل ما قام به في ترآيا

  . ةبرموٍز شيْفرويَّ الحروف تحت ةقد يكون فيها بعض المعلومات المخبأ

   ة االيراني-: التفاٍق حصل بين السلطتينفربما ؟  العراق اما لماذا تمَّ نقله الی

النجف تصرفه عن اعتزال   فية علميٍةمع السماح له بانشاء حوز،  االمام علیة فّعالة مراقبةإلقام- ةالعراقيو 

ثم . لشعب المطالب بالحاٍح ِإرجاع المنفي الی وطنها هكذا يتم امتصاص هيجان، البحث و الدرس الیةالسياس

   !!!ةالغربان القرب من الوطن ينسيه 

 َأصبحا – اثنيهما – األميرآانو َنَأنَّ الصولجا،  ما في األمرجلُّ و!!! من ذآاءة بارقةالتعليل ايليس في 

،  َأُن ال ُيْنَفَخ عن الجمر رماُدُه ةيالرو وةمن الحكم و،يتلّظی وهو َأنَّ تحت الرماد جمرًا، جٍس مريبملقوطين بها
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   !!! رمادوب الجمر الیيذ  مهٍلوعلی، تجميَد الجمر تحت رماده،  النجفوآان القصُد من نقل االمام الی

 أصبحت  َةاال َأنَّ المساف، انطالقه تجديدًا لهبوٍب البدَّ من،  ريٍحمن ريٍح الی، آان النقُل و،ولكنَّ العكس قد حصل

   !!!َأقرب من آوم الحطب

 تحفر لها ثقبًا في جذٍع ةشرار وراحت آلُّ، مع األمسيات و،مع األصباح ، من النجف راحت تطير الِشراراُتو

   !!!لهب  من ريٍح تنقلها من حطٍب الیٍةبانتظار نفخ ، من حطب

آيف تدخل في ثقوب  ُمهايعلِّ ورات آان هو الذي ينشیُء الشرا–مٍن طويٍل ز منذ و،ّي ولكنَّ العرش الذآ

  !  ذهبًا من ناٍر يحترُق بها الهشيم تحوُِّلهاٍةبانتظار عاصف، الجذوع

،  تخت جمشيد في ايرانعلی ة سن٢٥٠٠محمد رضا بهلوي بمرور حتفل  ااذ، ١٩٧٠ ةهكذا فعل العرش سنو

الزهوُر  و، من فرنساُةاستقدمت اليه اَألطعم و،مليون دوالر ةآلََّف االحتفاُل خمسمئ و،ك١٢٠ قطُرها ٍةفي دائر

 االمام الرابض في َة حفيظ–روح  و،خلق و، ةالمتنكر لكل ما هو قيم والباذخ َأثار االحتفال و،من هولندا

 ٌة مقدمًةدائر   وجعًل االحتفال، عزمًا متواصًالةأعطت الثور، ةبارع وةوراح يهز العرش بحمالٍت قوي ،لنجفا

تها  فوهاُةآبار النفط من أن ُتْقِفَل الثور رجاُل االميرآان الخائفين علی و،رجاُل السافاك و،مناَأل فيها رجال يعَج 

   !!!هم يسبحون في النفط وعليهم فيختنقون

، الصولجان في ظل األميرآان  مضاجَعتقضُّ و،التي راحت تجتاح ايرانالثورية  ان آل العمليات ةيقبالحق

  الیالعائدين منها و ايرانالرسل الغادين من النجف الی ِة َأْلِسَنلی عًةُتْرَسُل محفور و،آانت ُتَنظَُّم في النجف

  ! ُذها فوق األرضنفِّت و نقرأها في المخابيةاالسالمي آانت المجمَّعاُت و–النجف 

 الثالث عشر من  الی٩٦٤ ة سن٢اي من الرابع من ت ،   َعَشَر عامًاة أربعة هذا المنوال طيلبقي الحال علی و

ظ االميرآي البهلوي الذي ان التحفُّ و،فالعراق  ترآيا بنفي االمام الیة الممهورةهي المد و،٩٧٨ ة سن٢ت

َبُهْم بعدم نفخ الرماد َأنَّ تحسُّ و، انما هو ذاته قد َحوََّل الرماَد جمرًا ،داآتشف َأنَّ الجمر المطمور في قلب الرما

 هكذا بدًال و!!! الغازة قرب قنينة عظيُم الخطأ في جعل الشرار– هذا التحفظ –تبيَّن له و ،عنه آان النفَخ بالذات

اَألشرف الواصل ايراَن  ف النجنقلوها الی،  ضفاف البحر المرمري علی– في بورسا -ً  ةمن ان تكون بعيد

   !!! التخوُمةبأصر

حطَّ في  و،وطار االمام في الجو راق من الع– البرق ة بسرع– صدام حسين َأْن ينفخ االمام ونفخ  التحفظ الی

 ة الغاز المستخرجة عن قنينًة بعيدةاصبحت الشرار هكذا و. ٩٧٨ ة سن٢ ت ١٣نوفل الشاطو في فرنسا في 

  ! فيه ابن آارتر  البترولي العائم–من قعر البئر النفطي 

 ة القياديةات االدارييهانحفرت التوج هكذا و،ايران و اسهل ما تكون المواصالت بين فرنساوسارت االمور علی

  .  بالجمرًةلتحطَّ في ايران التي أصبحت ملتهب، الجو  فيًةراحت تطير مغزول و، ة نحاسيةفي اشرط
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 ،ايران لالحتفال بهذا العيد  فية ما يقارب عشرين مليون جمر١٩٧٨ ةاجتمع في العاشر من عاشوراء سن و

  !  الخمينيليحيی و–الموت للشاه : يهتفونآلهم و

 ةتأليف حكوم و–ايران  قررت تطيير الشاه موقتًا من و! رأت انه ال بد من حّل و–وقفت اميرآا تفكر  و- 

 ةتحاآم بعض الوزراء بتهم و،تطهر السافاكو ،تطلق سراح السجناء و.ترضي الشعب،  ة بالديمقراطي ةمتظاهر

   ...الجماهير  حماسهكذا يتم امتصاص و...الفساد

   الدستور شكلّيًا ةثم يعود الشاه لممارس -

  . ةالوطني ة المصالحةحكوم: شعارها و، شاهبور بختيارة برئاسةتعيَّنت الحكوم و-

اصالح ما افسدته الحكومات   يستطيعحتی ،  ةتوح مفةفي اجاز،  ايرانة مغادرأعلن بختيار عزم الشاه علیو -

  . ةالسابق

  . ةالراح وة أعلن الشاه رغبته بترك ايران طلبًا للمعالج١/١/٧٩وفي  -

  . ة الجديدة أصدر الشاه مرسوم تكليف الحكوم٦/١/٧٩ وفي -

 عدم توقف شدَّد علیو ، ةالقانوني بهذا الشكل من الحكومات غير و،لم يقبل االمام بهذه المراوغات من فرنسا و

  : اعلن و،ةالثور

  . ة القادمةاالسالمي ة في الحكومة سلط آَأعلیة االسالمية الثورة تشكيل قياد١٣/١/٧٩ في -

   . المغربمن ثم الی و،السادات  َأنورةلدعو  ًةتلبي ،  ة القاهر  الیةهرب الشاه مع عائل، ١٦/١/٧٩في  -

  . ة الثورة ايران لقياد انه آٍت الی بالذات َأعلن االمام وفي هذا التاريخ-

ر حسب رتَّب االمو تتشهرين حتی  ايرانبختيار علی االمام َأن يتمهَّل عن الرجوع الی وفرنسا وتمنَّت أميرآا

 ، الصطالح األمورةشدَّد علی بختيار بتقديم استقالته آبدايو ،لهذه التمنياتلكن االمام لم يستجب  و،ارشاداته

  . الحضوريصمِّم االمام علی  ِإْنـبآان جواب بختيار و

 -   . اقفاَل مطار ايران

   . ستحمل الرجوع التي ة الطائرتهديدًا باطالق النار علیو

 بهشت ة واقفًا في مقبربختيار جعلت ١/٢/٧٩ العائد في ة ماليين ايراني الستقبال طائرةولكنَّ احتشاد سبع

مطار  وةين بين المقبرالثين آيلومترًا بالحشود المصطفِّثو ة طول الخط المرزوم بثالثمع المستقبلين علی، زهرا

   !!!طهران

  : اعلن و،الجبين  حازَم و، باسَم الثغر: ةأطل االمام من باب الطائرو

  !  البرلمانة عدم شرعي-

  !  بختياریة عدم شرعي-

ة تهدئ-  !  الدمة الجيش عن اراق

   جمارانتتوجه بها الی و األآفتحملها الجماهير علی، ة الكبيرةها هي الجمرو
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  َجماران 
  
  

 الجمر التي هي ةجماع  اي– َجماَر –مفردها  و، المثنیةبصيغ و،ةانها تنزُل في اذني عربي و–َجماران 

 قبل َأن -  ةآذلك هي الجمر و،دالمتوقِّالجمر   منٌة آبيرٌة ِإضمام–سي السمعّي  في تحسُّ–انها  و، الموقدةِإضمام

َئت في َأما اذا ُخبِّ ...فهي ناٌر تؤجُِّجها ريٌح،  فيهاٍة هاجعٍةرارِشب ها الشوق الثانيإذ يمسُّ و،ٌةب فانها حط–تتَّقد 

زاٍه   لهٍبيجُذبها الی و، بانتظار قبٍس يخصُبهاًةلتكون فحم، تتريَُّث في قالٍب صامٍت أسود فانها،  من ترابٍةغالل

  . تعمُر به ِإطاراُت المواقد

، ة الذآيَّةفي التربوطاب به النبت  ، في أرض خمينة جذٍر صغيٍر زرعته الحيا انطباقًا علی آَأني بالرمز يصحُّ

ذاب الجوُّ علی وريقاته الزرق  و،الشمس في نسيجه األخضر فتغلغلت، فضاء و شمٍسفترعرَع عودًا متلهِّفًا الی

  َأْن يجعلهاسيظلُّ الشوق يعلو بها الی، لزهر باًة مزرَّرًة صغيرًةَأنَّ بيلسان: يدِر َأحٌد لم و... فضاءيلملُمها الی

   !!!ها أعاصير الجو تهزج في عبًِّة جّبارًةسنديان

 في ةَع األغصان المتمددتفرُّ راَح النموُّ يوسَُّع و–بيلسان  ال َأمام عبِّ–وصاَر الدرُب مفتوحًا من خمين الی قم 

 َمْن َيْغَرُق فيه بحثا عن أعماٍق تبدو َأنَّها هلُّ علیي وراح الفضاُء، نورًا ويغرف منها شمسًا، َأحضان الحوزات

  . ونمترقّبَأميز ممَّا ينتظره ال و،مّما يترقَُّبُه المميَّزون آان التحصيل َأبعَد و،في تصعيٍد بهائّي

    هبطحتی، فهي التي تحلم به منذ زمٍن طويل، لم َتْذِهْل ايران بعبقريٍّ نابٍت فيها و

من فهٍم او من   بنبٍض– يومًا –نبضت به ايران  ما عرٌش: اما الذين َذِهُلوا فهم ...فيها ٍة قمعليها من أعلی 

، إْذ يضرُب نابًا: مسرَح ذئٍب حسبوا االرض آلَّها،  من استعماٍرٌةبأو: هم وةطناصدق مو وٍةشعور بكرام

   !!! لهةفالغنيم

وهي تحوك ، تصلِّی، الليف  من نسيچ حصيٍرعلی و، في بيت فقير في قمة السنديانةهكذا ربضت البيلسانو

ال : ال ينخُسها،  ايرانَةَأن يصير المجد َعباَء علی، ُلها  فضاؤهَعمائَم يظلِّ و،  قمصانًا تدفؤها شمسهةللعرا

  ! ال َوَلغاُن الغرباء واألغبياءصولجاُن 

 ةالعرَش المصبوغ بحربائي نوآيف ا،  في قمة الرابضة السنَّار آيف تمَّت علی– ة الثورة حياَآ- لقد رأيناهاو

، قذف بها الی المنفی و،ة أنها بيلسان علیةالسنديان  جذع– بيديه اآلثمتين –عبط  و، البابةحطَّم حطب، الفحشاء

من  و... في قمة التربة بقدسيةالمغلَّف  ة الكبيرةهي الفحم، ةيان في السندةالمزروع  ةمن دون أن يدري َأنَّ البيلسان

، الی بيت في قم محموال من بيت صغيرها جمرًا تنفُخ و،ةستلعب بها الريح الرخيَّ،  مساءةهدأ الی، صبح ةهلهل

   !!! اسمه َجماران–هو طبق االصل عن األول ، صغيٍر آخر
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 والكرسيَّ العتيَق الواقَف علی ، بخيطان القّنبةالطراريح المشدود و،ان الحصير الذي آان مفرش البيت في قم

من أول شهٍر َتَبسََّمْت به   السادَس عَشرةِإلطاللالفخم   باالنتظاربقيت ... من الخشب األصفرٍةاطئ و ارجٍلةاربع

يوُم رجوٍع الُمْبَعِد من قم الی  و،انه يوُم هروب الشاه من ايران !!!ةميالدي سبعين وتسٍع وٍةتسعمئ و ألٍفُةَسَن

  . َجَماَران الی–طهران  ايران الی

 مع آل –ليجدها ، في قمعليها  لتي آان يناُم ذاتها اة الطرَّاحفانه ما ناَم إال علی، َراَرتها بِشة الملتهبة اما الجمر

  . َجَماران صوله الی وحاَل،  بانتظاره–البيت القديم حوائج 

 آرسيُّ عيتٌق -  نارها الحمراء  منةآان اليران الصاعد ، االستجمام و،الدرس، البحث و،ة بعد شهر من الراح

    ذلك اليوم العظيمةفي صبيح َأْن يحطَِّمُه السافاُك َأِنَف من

   ...القهر ةأْجَلَسْت عليه وليَّها الراَجع اليها من خلف أغلف و،مثَلُه ة عتيقٍة جلَّلتُه  بطراح–في قم  

  :  اليه يعلنفلنصِغ

في    .ةم الحكوةتكليف مهدي بازرجان بمهام رئاس: ٧٩ / ٢/ ٥

في   ! راني عن آل قطاعات الغربقطع النفط االي: ٧٩ /٢ / ٨

في   :  اليهةتمتع البالد بالوضع المشتاق: ٧٩ / ٢/ ٩

  :  لتعيينةاجراء االنتخابات العام

  - ةالنظام الذي يوافق االم

   –بنود الدستور و

   ،المجلس النيابي برجاالته المخلصينو

  ، ةرئيس للجمهوريو

  : ة  والمحجَّلةفي هذه األيام القليلو  االخالص إليران اّلا قسِمم سابٍقتحرير الجيش من آل قس: ٧٩ / ٢/ ١١في 

، صدمته، نائبًا من البرلمان اربعين و اربٍعةاستقال  لكنَّ و، أْن يقاوم–بختيار  - حاول رئيس الوزراء المعزول -

  . ..فصمت، بان الشعب يرفُضٌه: وجعلته يشعر

 للقوَّات  أعلی باالمام قائدًا  الضبَّاط ينادونراح آثيُر من و،ولقد تمَّ هروب آثيرين من رجاالت الجيش -

 . ةالمسلَّح

الجيش الذي اتخذ لم يقمعها ، الشوارع  فيٍةشتباآاٍت دمويَِّإْثَر وقوٍع إ» الخالدين« من قوي ة عديدُشكَِّلْت فرٌقو -

 .  اال انه َأعلَن قرارًا بمنع التجول–قرار الحياد 

منع محاوالت  و،االحداث ة الشعب آلَّه في الساحات لمراقبَأبقی و،جول بمنع الت– ابدًا –لم يقبل االمام  -

  .االستيالء عليها  تكملة من مخازنها التي آانت الثورةتهريب األسلح

 مع آل ةاستسلم للثور و،الترّدد  تخلََّص الجيش من–الخالص للشاه  بعد تحرير الجيش من َقَسِم ا–سريعًا و 

  . لتلفزيونا و،ةمباني االذاع و،المخافر
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  ،  طهرانةسقطت العاصمو

  ، السابق عباس هويداوتم القبض علی الرئيس 

  ! كا رئيس الساف- الجنرال نصيريوعلی

  ! حرَقْت مكاتُب السافاكوأ

  ! اآم طهران العسكري الجنرال رحيمي حوتم القبض علی

  .  شريف ِإمامي– الرئيس االسبق - تمكَّن من الهربو

   ...اخيرًا و

   ...ل االميرآيرحل الجنرا

 -   – هايزر

* * *  

   
  

  المجد إليرانو
  
  

 البث بَأْن يفسَخ المجَد الی َد هذا القلَم الصغيَر خياُل منلقد َراَو!  ايرانةعفَوِك يا العظيم و،عفَوَك يا االمام

شرقت عليه تقديرًا منه لنصٍر ما أََ، َأآتاف ايران شمٍس يفرِّعها  علی و،ُح به رأَس االمامشمٍس يوشِّ: شمسين

   !!!االخراج المظّفر جد لو ال اشتراُك القطبين فيشمس الم

ِإْن يكن قد تبقَّی : قال ونكََّس رأسُه سريعًا ما و؟ةما رأُيُه في المغازل: سَألنا الصولجاَن الهارَب من تخت جمشيدو

  !فاليران،  من المجدشيٌء

بعد  و،جَهَها بزيت فاتٍر أسودو  فدهنت-لة االميرکان  و هي دو–وسَألنا واحدًة من العاشقات الثالث المولَّهات 

  .  فالنفط الايران–نفط من اآلبار لا اذا عرفت ايران آيف تمتصُّ: يومين من التبّصر قالت

: قلت وشفتيَك المتخشعتين ففتحَت؟ النصر  ةما هي حصَُّتَك في رقع:  وعدنا اليَك يا االماُم نستنِفُرَك بالسؤال

انا في المساء غياُب ، يا امتداد اشواق الخلودو ،ة العظمةيا فسح،  من ماليينك السمرا واحٌدان، عفوَك ايران

اذا بقيِت  ... قبل ان يكون لك يا ايرانولن يكون في االرض مجٌد !!!الدهور َأنِت في الصباح سمُش و،المسافر

   !!!االصيل بالنبل و،ةايا الكريمالصدق المزدان بالمز و،بالحق: نين الماليين فيكبت و،السجود تتقنين آيات

   َأطلَّت علينا، قبل َأن يهفو بنا اليك ِصَغُر السؤال و،بقيِت َأنت يا ايرانو

آذلك ال  و،ْتقَسُم الشمس ال: آأنَّها راحت تقول و، أنارت آل الفضاءٌةشمُس واحد، من خلف قممِك العاليات 

ِإّلا  و،انضمامًا بانضمام و،إلتمامًا بالتمام:  ةالعظيم  منها هي فرٍدفبكلِّ، ً ةفِإْن تكن عظيم، يجوز َأن ُتْقَسَم ايراُن
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نضِفُرها  و ة الصغيرةُل المراودنعدِّ  فاننا–آخر انبثَق من آنه ايران ويا عظيمًا ، ة يا ايراُن العظيم–اآلن و

، المدی وفي لفيٍف واسع العزم،  آما أحرزته اليومًةأحرزته مر  فأنت ما،لمجد لك يا ايرانا المجُد آلُّ: بالقول

بطاقاتهم  –هم فكلُّ ...مّدات سحابك والمهفهفين بنيروزك، ترابك والمقدودين من صخرك من ابنائك الميامين

 – بذاتك –َأنت  و، من ضلعكخارٌج ِإماٌم،  لفلفوك بحنيٍن َعلََّمُهْم آيف يلفلفونك به–المواهب و المزايا ِةالمنوَّع

   !!!اني من الهرةاالم  ضلوع ُتَصْن آلُّْمَلما ا، َأنَّ ضلوَعُه ال تسلم: ِهعلَّمت

ولكنه قد تميََّز  ...ناقَل ِعْلٍم، غيره  مثَل ًاّين عادلكا،  بذلكفلو انه اآتفی ... االمام في َأنَُّه علََّم ما تعلَّمُةلم تكن عظم

ًا  قاَلب– هو –حتی أضحی ، ل المعانيات الجسيماتوبتحمُّ ، آفكَفُه بالصبر الطويلبفنٍّ، مهمته الكبریبتغليف 

 ،النباضا والعظم وحمل في الٍة متجسدٍة قدواي انه انفتل الی ...التحضيرو،  والتثقيف ، التدريسةماثًال في هيكلي

 أو آأنها ضلٌع، واحد آانها عضٌو، ها بين يديه آلُُّة وآانت  االم، المشاعر و،األسماُع و،تتحسَُّسه األبصاُر

  !  المصيرةتدافع  عن وحدويَّ، واحد

لتفرَّد بلقب ،  بذلكانه اآتفی ولو.. . هذا الجدل المنيعَة االمام  في انه جَدَل االمة لم تكن عظم–َأيضًا آذلك و

  . أو علِم االجتماع َذَر وجوُدُه في تلقين علم النفسَن، تاٍذ في حقل التدريساس

   ٍة عظمةآانت في تجريد نفسه من َأيَّ،  الي ال يحويها مجالة ولكن العظم

بصفاته ،  االرضالعظيم علی لتكوَن ظلَّ اهللا ،  ة العظيمُةتتشُح بها االم، ة من الهاالت المضيئًة وجعِلها هال 

 هي –  هذي المناقب–وحَدها  و... آريمًاُخُلقًا و،مميَّزًا عفافًا و، نبًال و،وًیقت:  جوهر االنسانة في حقيقةالنازل

  . االنسان مقّوماُت المجد في مجتمعات

 في ٌة التي هي بيويةاالم ةفي اندغامها بعضوي و، الجوهرة االمام في التحامها بحقيقة هكذا انفطرت عظم

 من ضآالت ًة اال ضآل–بها صنوف المواهب   مهما تجلَّت– ةليست الفردي: آخرًا ووًالا و– االنسان ةمجتمعي

 بعد آالف السنين – ُهما أنسنْت: هكذا الفرُد و،ُفها فوق فتحات الموائدتعفِّ  ِإّلا صواٍن-ً  ة َأْرغف–ال تجُمعها ، الفتات

  . المجتمع ة اال منظوم–

ففي  !!! من روح الضميرةالخالي ة الشاهيةعجين و، بروح الخميرةالمشبع االمام ةآان الفرُق بعيدًا بين عجين و

 ةها هو االمام يتمكَّن من جمع االم و!!! االنسانةلسويَّ يٌّفي الشاه تنكٌُّر  غب و، االنسانة لقيماالمام عرفاٌن بهيُّ

والغباء آانت تكمُن بين البهاء  و سخّيًابذًال و،لو آلََّفها االسترجاُع نرفًا شهّيًاو -  ةالسترجاع  انسانّيتها المهدور

 ٍةسياس و،الوالءو ،ةالعف ، بالصدق: المجتمع تحضُن ٍةغيور و راشدٍةٍة فارٍق بليٍغ بين سياس علیةالقائم ةالمعادل

  ! الغباء ووالفسق، بالكذب:  تهدمهٍةخاطئ

، آرسيٍّ و،حصيٍر و،مأوی نبيٍت صغير م و، برغيٍف صحيح من زادًة مكتفيًة عف– عند االمام –آان الصدق و

انها  و!!! الهجود النجم الیُةاذ تناديه غمز،  ةالزاوي يطويها الی و،ا بعد ان ترهَقُه الجهودهيهجُع علي و،ٍةوطّراح
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 ! من َأرائك السنينة َأريكةخمسمايو ويُل الطويُل المتربُع فوق ألفينفهو الط، العين و َأّما الفحُش الوقح االذن

   في آل و،في أصفهان و،لقد رأيناه في طهرانو

، ة او القصيرةالقاماته الطويل ان يبنیآيف آ، ةالمحموم وةفي منتزهاته المفتوح،  ايامةُم فيها لعد آان يخيٍِّةمدين 

زيَّنه بعاٍج  و، غيرهحتی اذا ما ملَّ قصرًا بنی! بالخمورو خًا بالعطورينزل فيها مرفَّ، الوانًا من قصور وقصورًا

  . ةبرفيٍر منقوشين باسمه المسحوب من جرن الخالع وعليه بديباِج سَخا و،بمرمٍر َأزهی و،جديد

اشتروا  و...بها قصورًا بنواو ،باعوا اآواخ الشعب بعد آن هتكوها !!! مّر العهودعلی هؤالءهم ُزَمُر الشاهات 

بت ذا! من َأن تنمو ايران بالماليينبدًال  و!والشح ،البؤس و،َأغرقوا الناَس بالظلم و!!! فجورًا و،خمورًا و،عطورًا

 ،النفط و،النحاس و، ةالفض ولذهباما ا !!!الكادحين في خزائن العرش بالماليين اتعابأصبحت  و!!!بالماليين

 !!اهالنتشالها من مخابئ فانهم استوردوا زنود المستعمرين ... في قلب اَألرضةالدفينالخيرات والمعاِدن  آلو

  !  الجوعانين العرش من غوغاِئية ة للنّشالين المنهمكين بحمايٌة وفيرأقساٌم و،للعرش منها قسٌمو

 ،بالوعي:  الجماهيرةبّدًا اال بكفكف لم يجد و!الطغيان والنتشالها من بؤَر النحستلك هي ايران التي استعدَّ االمام 

، ٍة تلبيهبَّت الی،  في طواياهاة الهاجعة الروحيةاليها العز  اذا ارتدَّتحتی، النطق بالصدق المقدس و،العطفو

 فحوَلالقصور تطرد من  و،ساحاتال و،الشوارَع و،ي المدَنما َجَعَلها تغطِّ، البطوالتو ،النبل و،فيها من العشق

   !!!الدّعار والتجارمن اآلبار زمَر  و!الفجور

تلبس  و،من زرعها  تأآل رغيفًا صحيحًا-  النصرة عشر عامًا من ساعة بعد سبع– وها هي ايران اليوم 

 -   ةنبل السياسمن  و،من االآتفاء الذاتي –ان لها  !!! بعفافهاٍة دروٍب عفيفتمشي علی و،نظيفًا من نولهاقميصًا 

   !!!إرثًا من عبر و،ذآرًا: لتبقيها، علی ما فيها من درر، القصور فأقفلت،  عن بيع تيجان القصورما اغناها

علی أن تفتَحها ، تخُتمها بنفطها  اآلبارراحت الی و،دوا منها  ترمُِّمها بزنود ُشرِّة االآواخ المهدَّمی وراحت ال

   ة ترسُمهَا ساعُتَها ال الساعٍة لحاجًةتلبي،  قيراطًا فقيراطًا

هكذا  و!!!عند المساء مرَّتين من الغرب و، من الشرق عند الصباحًةمرَّ: بصَياغتها، االخری التي آانت تدقُّ 

  ! عقارب ساعات المكان َر الزمان علیاقتص و ةال غربي وةال شرقي:  علیُةترآَّزت الساع

من ، تنمو بانسانها ولثَّتها  تمضغ طعامها بَأسنان–ع  واحاِت الشبقد ردَّ اليها النصُر و–يا لها ايراُن اليوم و

 ةقبعاٍت تنتحر تحتها قيم بال، سبعين مليونًا الی، تحت قبعات التاج، والكبتاربعين مليونًا عاشوا القهر 

   !!االنسان

ناداك : ةطاف البطولم و،النبل في مطاف،  فهو الذي انبثَق منك–يا ايران قد َأحرزِته  و–اما المجُد العريض 

مجاُل  و،انت فيه مجال الفكر و–في سره األعمق  –قال لك  ... َجمارانالی،  قمالی،  من خميناليه نخيٌّ هابٌط

 النه منك؟ نلته المطلبَأ و!!! َأسقَيُه زوَم رضابهحتی و– َأعقابه الزوَر علی  أقُلَبحتی، اسنديني يا أّم:  ةالنخو
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  !  ةُدِعَی اليه آلَّ البطول آان َطْرُد الدخيل من البيت الذيبل ،  ةلم يكن التحرر من العرش سرَّ البطولو

 في داقُّ االسافيِن آلَّها و،االيرانيين نه زارُع عرش البهلويين فوق صدوريكفينا ذآر اسم الدخيل لنعرف ا

 آلما ثارت في الشرق  لتنفجرًة موقوتً ة فلسطيُن قنبلاسرائيل في عبِّ یُءُمَخبِّ و!!!لتفتيت االسالم، مشرق االسالم

   !!! من غبارٌةموج

انها اآلن  !!ان االنسِةقيم وربه ِة بنعمحليِّال اميرآا االنسان المت !!!دالتسيُّ و،االستثمار و،انها اميرآا االستعمار

  . لصوص الصحاري المشرَّدين من ألوف االآواخ حراستها من وحفر آبار النفط و، العرشة لحمايةالمنتدب

قد  و–العرَش من ارض ايران  َطَرَد االماُم،  التي هي حق مشروع مقدس من حقوق ايرانة وباسم الثور

   قال للضيف الذي انزله الشاه في بيت و- رفضته ايران

  : ةفالضيا 

   !!؟ من بيٍت ليس لك فيه حجر واحدة لماذا ال ترحل بسرع-

ر ايران حبُل بعد ان يزنِّ  لن ترضخ االةالنها َأدرآت ان الثور، لم يكن الميرآا ان تعاند في البقاء المزوَّر

او اي زعٍم ،  من ترابليس لها فيها فتٌر و،عليها ستوليت لًةيا خجل اميرآا من عوالم األرض تبيد ام و!!!الفناء

   !!!من صواب

 –فاميرآا ! دفاعًا عن مراعيها – من االعتصام به – في فيافيها ةائل الشاردب الق حتی– اذا تمكنت –انه النبُل 

بالتجني ،  العارةمن ان يوجه اليها تهم، العالمي الرصين الرأيمن تخجل ، العرض و الطولة صاحب–بالذات 

   !!! تعيش من مجانيهاٍة قبيلعلی

 ةاألرض ادعاء اميرآا بالمنادا  ليحترَم انساُن، حقوَق االنسان– فعًال –َأْن تحترَم : كذا َعلََّم االماُم اميرآاهو

   !!!عار عليها ان ال تصدق و! المثلیةباالنساني

 ،عمُق حٍق= في النفس   بالعرف الديني–َل اهللا الذي هو ان ال تزيح عن ضميرها خيا: علم االمام اميرآاو

  : وعندئد !!!وعمق مناقب،  صدٍقعمُقو

   - فان الدنيا آلَّها انفتاُح َأبواب

   - ةَساحاُت تالٍق عفيفو

  - ةتحي وطهر وٍة محبوأآفُّ

قد جالها من آل  و– ةالنبيل  في مجاريهاةيكون في انضباط النفوس االبي، الكبير ونظام الجميل البهيََّألنَّ ال

  : غشٍّ

 -  -! يتعكَُّر به شرف االنسان
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 من ساعات ة آبيرةفي ساع  ولو-،  رفوف السحاب لرفعك من مدارج التراب الی–يران  يا ا–لقد َجَنَح االمام 

  - دالتهجُّ

  : في يقينه الصلب  االسالم الذي هوة المًة تكون قاعد- ًة محط–لتوسيع ذاتك : ةجعلك المنتدبو

   ،  بحمل اهللا آلَّه الی ايرانرشٌد

  ،  يزّينها ذلك الرشدةم افتمتثُل الی ايران آلُّ

   !!! االيمانُةيها روعوتشهِّ

  . االميرآان ةمجموع، ةالطهار وةالی آف الحضار ، ًة مدعوَّ– منذ برهات –لقد رأيناها و

  : هكذا يطيب لنا القولو

  ...المجد اليرانو
* * *  
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   ةالخاتم
  النعاس الخالد

  

  

  

  

    اس الخالدعالن
  

  يرأخيرًا أََيها اليقظاُن الكبو

  ؟ ماذا ُتراَك بعُد تفعل

  : لقد َطَرَف عينيَك النعاسان

  !  العينةال بدَّ منه في غفو،  وافدواحٌد

  ! في الجبين  َخَطَك به به الجهُد حفرًا و، خالدو واحٌد

  

  ! آيف يحفُرها الجهُد حروفًا في الجبين! يا َللُغُضوِن

   ! بها العهُد في تخليد السنينيمتدُّ، يا َلْلِقراَءاتو

  

  ، صغروغفوَت يا اماُم في نعاسك اَأل

  ! ك في نعاسك األآبرورحنا نقرُأ

  ،  تسجيلَة لوح– عينيك ة فوق غفو–ِإنَّ لك 

  
  وقرأنا 
  ،  انه العنوان– قرأنا -  في ايرانأنت مجٌد

  ،  النسانألنها وطٌن، َأردَت ايران مجدًاو

   ،  األوطانةال انساَن َيْمُجُد اال بمجادو

  ، ةفي جعلها القدو: ا ِصْغَتها م–يا هكذا 

  : ةنسجتها نسجًا هو العبرو

   ،  من نبلك نبًال و، قدمت لها من طهرك طهرًا

  : قلت لها
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  ! ةفارتزمت قو:  بالحق يا ايرانًةآوني قوي

  - فالصدق عهد النفوس:  بالقول يا ايرانةآوني صادق

فاختزنته طو  ! اياها

  -  الشجعان هویةفاألنف:  في النفس يا ايرانًةآوني َأنوف

  ! رفضت من بالها الذلو

   !!!ال تسرقيه و:آوني عشقا للجمال يا ايران

  ! فزرعته في انفاسها زرعًا

  !  التي قرأناها في نعاسك السماويةهكذا اتسقت بنود الوصّيو

  

  ؟ ةماذا قلت غير ذلك في الوصيو

  ؟ ةهل آانت اليران وحَدها آل الوصيو

  ! ةوصال البريَّ حزمت بها َأٌةام ِإنها انشوط

  - ة وخلُق االرض آلُّهم البريَّ-

 - إنهم األوطاُن في حزٍم من انسان و-

 -  يلهو بها المكاُنة حزم وآلُّ-

  !!! انسان الی َأن يبرَيها الی-

  ،  َهمََّك في نجاواك– وحده - ن البرُيوآا

  ، لتجعل امم األرض طينًا من بهاء 

   !!! سماءفيرفعها العزُم التقيُّ الی

  ؟  العزم يا امم األرضوما معنی

  ؟  السماء بغير رجاءوما معنی

  رجاء االنسان ان يسمو بالصفاءو

  ! ء في العطاٌلنب و، تقيُخُلٌق و،الصفاء صدق آريمو

  : ءقال الدعا، ال تزن و،ال تسرْق و-فال تقتْل

  ! ففي القتل ناُب الذئب

  ! في النهب خمول الضّبو

  ! في الزنا عواُء الكالبو

  ٌةال شرنق و،ال انساٌن و، ُيبنی وطٌنةليس بالثالثو

   !!!من شيح
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بل مهج  !  عاهرجنٌس و– ٌة منقورٌةشرنق و– ٌة مهدورٌة

  

   !!!االمامو
  :   ُخُلقًا محتجبًا– يا ايران –َزَرَع اهللا في مقلتيك 

  ؟ وهل اهللا غير احتجاٍب في النهی

  ! ؟في طيات الضمائرو

  ! ؟ ِبها الحرماتةهل له غيُر المعاني المتطّيبو

  ! ؟ بغير هذي القسماتوهل األوطان تبنی

  ،  النجویةفكوني يا ايران في تلبي

  ، آوني المثال و–  في النجوی–وخذي اهللا  

  

   !!!ثوريو
  !  فثوري– بزوٍر فان صدَّك شرٌق

  !  فثوري-  بشاٍهوان صدَّك غرٌب

  !  فيك يتوّلاك بورق الغار–فان اهللا 

  !  العارما للخاذلين سوی ووٍلما طالُب الحق بمخذو

  

  : وقال للشرق
  ، نحن الشرق في ُقُدٍم

  ، صّنا اهللا في الذمِم و،صاننا اُهللا

  ، فما بالكم تترآون الحق في ُشُرٍد

  ،  في السند- ًة مر–آاننا لم نجده 

   ،  ان يبني به خيرًا ليس للغير

  ، يقينا من العطِب

  .. . منه الخير الذي– نحن –فلنصغ 

يقينا  ،  من العطِب

  ،  اهللا في الَشفِعة نعم– معًا –لنصافح و

  .  الشبعان النبل خطٌّ الی: لنعّلم الغرَبو
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  : قال لالميرآان قوًال شهّيًاو
  اغنياء وانتم هنالك اقوياء

   ! ءفقرا و ضعفاء– ربما –نحن هنا و

   !!! من صفاءةلكننا نرفض يدًا خاليو

  ما حجَّتكم علينا اذا رفضناآم ف

  ! ؟نحن االآفياء و، استجديناآمماو

   !!!نصافحكم اذا انقلبتم شرفاء وسنعود اليكم

  ! صيروا شرفاء وخذو اهللا من أعيننا

  - فتشوا عن اهللا تجدوه في النبالءو

  - ليس لكم غير اهللا يقيكم من وباءو

   - ة في تلك الهنيه–ما أجملكم و

  ،  حب بغير زناةتلثمون األرض ضم

   !!!يفساءبال عهٍر مزنَّر بفس

   -  بالجمال ان اهللا المزنر–اال ترون 

  ؟  من العهر المزنر– وحده –يقيكم 

  
  : ةفي الساعات االخيرو

   ،  صغيراٌس نع– يا امام –نام في عينيك 

   آبير نعاٌس– للخلود - زفَّكو

  ،  غارة ايراُن بين يديك ورق- ولو لم تصْر

   ،  غارة بورق– سواها لما لفَّك احٌد

  . . في جمال– يرعاك حّيًا –د يا للمجو

  ... اِإلذَّآار

* * *  
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