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 لككم حواريون 

 فمن يهوذا؟!
 أمحد حسن الزياتبقلم: 

َ يف جملة الرسالة يف أول يويلو سنة   1935مقال نُِشر

 أي ماكن ال تسمع من أي إنسان يف
ن م ار  ج  َض وتَ  ىلع حال املجتمع، ار  إال تذم  

ضو   ساد احلكم،  ار  نظام العيش، وت من ف
أخالق انلاس! فما من سيايس  ىلع اوحتّس   

ــــتلقاه إال رأيته لَ   اجلوانح، ذاهب يَف هر ـ
 هه من ادلمع، وال قلبَ القلب، ال يملك عينَ 
سانَ  شاكة:  ه من هذهــــمن الوجد، وال ل ال

ووأ وا  قااتور  أضااااوا اقااتقبلال ا بل  
ىلع الشعب قوء  هملِ طخ روا ِبخ ااااألمة  ونش

نب )االحتبلال(  جبا نلا  قد اكن  بأ! ف انل

                                                             
 إلخراج االجنلزي من وظائف ادلولة باتلعويض. عَ ضر قانون وُ  1

االقاااشااارأ( رأق  و ب   ماكن  ومع ) ار
 نفاذ األمور لكمة  وفوق لك ااتبار كرامة؛

هزاهل ثمن فا ح و واكن هلذا لكه ىلع ضآتله
من أرواح  أر  ناااض ضاااحااايااا بخ ي  مرهق  أ   

قاحة اجله شباب يف  سعةال  ا   ومبليني ت
  1تلضاامينات(ا ) انون من أمواال األمة يف

ثم أصاابحنا واذا املاكن ءبلء  واارااارأ 
 واللكمة رجاء  والكرامة رضااة!! أمر 

أجل! يقول لك سيايس هذا الالكم، 
ويلوم هذا املالم، حىت أوئلك اذلين قتلوا 

يلوم ابأيديهم ادلستور أمس، يبكون عليه 
 بأربعة آماق، ألن اإلجنلزي أكرموه فدفنوه!!
ثك  حد ما من موظف تراه إال  و

ى ىلع ظواهلم يعتلج يف صدره، واألىس يتل
هه باأ يف  وائر  :وج حا مت امل كيف حتك

وفشااااا اتلااوالك يف  وواياان  حلااكاام ا
ة! )فالشها أ العايلة( يف اتلعيني ااحلكوم

ية ا اراة يف  ور  ز   مع اتلوصاااية  والكفا
سن العم  يف امع  ق  ر  الرت ية ء   هلوى  وح

مع قااوء احل ؛ ثم  قاالي  احلةوأ جناية  
 بخ اتاا  واملكةِ بخ تخ كخ بال ة  ( اغص  ترى )األ بلمخ 
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محة  باألضااااب   ة  ة  تخ ك  م   والوزارات مز 
تعجلني  واألوراق بااالسااااائلني  واملسااا

يد  وخترج من  يد إىل  ق  من  حلائرأ تنت ا
تب  وترح  من بدل إىل  تب إىل مك مك

ض ى ىلع لك اااابدل  ألن )اتلوالك( املاهر  
ها ان نفسه  هم   زيحخ اكتب أو حاقب أن ي  

صااه  فتلب  حكمها من اءتصااا جخ رِ وي   
 احاال رااهور  والرت      ىلع هذض احلاال بني احلِ 

ستغرق قنني  ويه مع اجلد ال ت  تفك  و
 حلةة وام  قااة!

يقول لك موظف هذا الالكم، ويتهم 
هذا االتهام، حىت أوئلك الطفيليون اذلين 

ب، وظلوا ىلع الشــيو  ت  رَ وا لقبض المُ نُ ي  عُ 
 من غري عمل وال مكتب!!

يله إال نرث  يب ختلوا إ ما من أد و
خلنساء، ونظم يف مسمعيك عليك دمو  ا
د بَ تَ العالء، وســألك وهو مُ  تشــا م أي ن م ّل 

ش دد َّل  تَ حلرية، مُ ا مىت اكن ا ذاء : ةمن ادله
قد  واال جاء من انل اعء    من األ ب  واهل

ية  من الفن  واتل   يد ا هيم من العبقر قل
 والكيد اللئيم من الصحافة؟؟

                                                             
 احلسن ابلرصي واحلسن بن سريين. 2

بني اهلل وانلفس   اكن األ ب قليبل  
 بني ابني الروح واجلسام  ولساان   اوقابلم  

بني اهلوى واخل    اجلماال واحلس  و يلبل  
رابة وا عد  فأصبح كما اااابني الق اب  ونس

من  من أقباب العداوأ  وقليبل   اترى قلب  
ب  الفر ة  و و    نة   اقااا من أبواق الفت

 من مةاهر اجلهالة! اومةهر  
هذا الالكم،  ل  ــــــيقول ك يب  أد

ويليق عليك هذا االستفهام، حىت أوئلك 
ــون ظلم   ــفهاء اذلين يلوس ــو   االس مس
ــون الظهور با  لوقيعة يفاألدب، ثم يلتمس

 ب!!تَ كَ  ن  لك مَ 
مر  ما  جل  و جال ادل   ن ر ين من ر

ــنن  2جتلس إيله إال قال لك ودمو  احلس
ـــنر د  ىلع رُ  ل  هَ ن  تَ   :رر ط  العريض انهالل القَ  هر ـ

نيا قااالطان  وال ين يف هذض الد لدل   لم يبقخ 
خ   ل ماكن  وال  قِ ل  ل فوم  ل يف هااذض ا

قد  مة! ول ية  ي ملا  هذض ا لة يف  للفضاااي
ن ر حىت ناال مِ اااارى فسا  العصاااااقاش

علماء فأصاابحوا يأنفون من وى الاااااتق
ساطة  ويتأب   ن هوالورع  وينفرون من الل
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العااامااة  ويماادون أاينهم لشاااهوأ  ىلع
بون أنفساااهم ىلع فتناة هِ ذ  احلياااأ  وياا  

ون ان الاوأ إىل قاالي  كم  ويتخل  احل  
 اهلل إىل الاوأ إىل أهواء الفر !!

هذا الالكم، ويهتم  اعلم   يقول لك  
ضعفاء ا  ذلينهذا االهتمام، حىت أوئلك ال

ن ، وجعلوا مقليال   ااشــاوا باياا اث ثمن  
 ! وديلال  نفوسهم إىل ابلاطل سويال  
تاجر تُ  ما من  له، أو صـــانع عامر و

قوا اية ىلع اذلين نفربالز  هل، إال ابتدرك قاور تُ 
ثروا ىلع اخلداع  وقلبوا ثقة أىلع الغش  و

ءوأ  ورس وا ماااال الشاااعااب باااقااام األ
رأ ااجلمهور باقم الوطن  حىت جعلوا اتلج

 والصااانااة فيما بمنهم و ني انلاع مع   
نل   معاااا ا من حيا   هااب  وحيلااة  من 

تجر أو املصاانع الشااطارأ؛ فأنت تدء  امل
  يف السعر ك مغبون  ن  أويف حسك ال حمالة 

  ر!يف اتلقدي يف انلوع  أو مةلوم   أو خمدوع  
لك لك   صـــانع  تاجر وك   يقول ذ
ـــحىت أوئلك اذلين قضـ ى عليهم موا ـ

ضمري أن يَ  ك بوذر ك   ابليع ويَ قوك يفدُ ص  ال

                                                             
 ملسيح.ذلك هو مقدار املبلغ اذلي أخذه يهوذا اإلسخريويط يلخون السيد ا 3

 ،ســليم، ويعاهدوك ىلع نو  فيوريوهيف الت  
 ىلع مليم! موال يزيد رجعهم من غشه

سخط احلاقد  سمع هذا ال وهكذا ت
 ّض والزرايةمر وانلقد الالذ  واتلعريض المُ 

الســاخرة من لك لســان يف أي طبقة، و  
يث يف أي جملس، فتقف موقف  حد لك 

 املشدوه بن العجب والوضب وتسأل:
ع  إذا ك يا  وم مجي حواريني   انتم 

قه ا"يهوذا" فمن  بدوان ءان الوطن  ذلق 
مخ لكد  !؟ 3اثلبلثني ل فمن ا يلوم   !وم؟ل  كم 

  !م فمن املجرم؟هِ ت  كم يخ وكد 
لُك  َظ َع وَ  ظة   ما ع نار  ي بن د

د تقتقاطرا عليها دمو  أصــبابه، ثم اف
صبفه! فنظر إيلهم وك   ثر الكمه أهم من م

  :ال يملك عينه! وقال

كم يبيك فمن رسق وحيكم! لكد 
 !املصحف؟

**** 


