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ة   اتت  بالغ اتت  ووعالق رريي  محطّط دديینن  ااألميی اء  اال رر  بهھ لل  عم اعرر  االررااح اةة  االش ي  حيی ف
ارربب   اررقق  وواالمغ يینن  االمش نقال ً ب اهه  مت ذذيي  أأمض ررهه  اال دداادد  عم ى  اامت دّد  عل ة٬،  تمت ااألهھھھميی

ي ا ً ف هھ٬،  ممعن نن  ووططن ا ً ع ررزز    مغتررب نن  أأب انن  م دد  ك هھ؛  وولق هھ  وودديین ايیا  أأمت اهھھھي  بقض االتم
ة ززوورر  ددوول وو  يی هھ٬،  ووهھھھ لل  حيیات ي  مقتب رريي  ف اهھھھمم  ااألميی ذذيینن  االتق ررةة  " اال تانن"  أأوولل  م باكس
رريي٬،   وودد  االزّزبيی دد  محم ي  محم زّزعيیمم  االيیمن ي  وواال اعرر  وواالسيیاس اتت٬،  االش رر  ااألرربعيینيّی أأووااخ

انن ذذيي  ك مم    اال قووطط  حك ة٬،  ووس مم  ااألئم ى  حك ووررةة  عل لل  االث رر  فش ددهه  إإث اددرر  بل دد  غ ق
ت نة  االددس ا  س رر  إإليیهھ هھ٬،  فحض ووااررىى  فيی ا ً يیت تانن  مكان ووىى  االباكس دد  س مم  يیج وورريیيینن٬،  وول

مم  ١۱٩۹٤٨۸ ؤؤتمرر  . اعع  ااألوولل  لم امشش  ااالجتم ى  هھھھ رّرةة  عل هھ  أأوولل  م رريي  ب اء  ااألميی انن  لق ٬،  ووك
امم   ي  ع ي  كررااتش دد  ف ذذيي  اانعق المي  اال المم  ااإلس مم  ١۱٩۹٤٩۹للع ذذااكك  . رريي  ووقت انن  االزّزبيی ٬،  ووك

اجج ة  ددج   ـ  "عش رريي ا  ررووىى  ااألميی   ـ  كم كنن يیة٬،  وويیس اةة  قاس يیشش  حيی تت    يیع ططح  بيی ى  س عل
اددقق   نن  االفن يیضض  م ي  تف زز  االت التت  االخب اتت  بفض ي٬،  وويیقت ي  كررااتش ي  ف اجرر  بحرريین ت
هھ   رّرفف  عليی وورر  أأنن  تع رريي  ف دد  ااألميی دد  جهھ اتت"!  وولق وورر  وواالحيیوواان ا ً للططيی اعع  ططعام ووتب
ي   ة  االت ارركهھ  االغررف هھ٬،  ووش يیمنن  فيی ثال ً لل رريي  مم ادد  االزّزبيی ؤؤتمرر  باعتم أقنع  إإددااررةة  االم ف

ا   ا٬،  فلم ة  بيینهھم تت  االعالق هھ٬،  ووتووثق تت  ل لة٬،  خصص فيیرراا ً ااززددااددتت  االص ا  س ادد  إإليیهھ ع
ا   ة  بيینهھم رر  االمحّب تت  أأووااص (٢۲)ووتووثق تانن    ؛ ي  باكس هھ  ف رريي:  "عررفت وولل  ااألميی يیق
يیشش   اططة  ع وّوةة  ووبس ة  ووأأب رر  ووعفّ نن  ططهھ ووااهه٬،  م دد  س طط  عن ددهه  ق مم  أأج ا  ل هھ  م تت  من ووعررف
ادد رر  وواالجهھ االتت  االخيی ي  مج خّي  ف ذذلل  س افف٬،  ووب سس  بالكف ا  نف يیفف  "(٣۳)..ووررض ؛  وويیض

تت ا  كان ا  االتقيین رر:  "لم دديیثث  آآخ ي  ح ززمنن    ف ى  اال وو  معن ة  ألنن  تمح ى  كافيی ددقائقق  ااألوول اال
رريي   ا  االفك ا  تالقيین ددأأ  فيیهھ ي  ب اقق  االت نن  ااألعم ي  هللا  م ا  ف دد  أأخوّوتن ا٬،  ووأأنن  تووطّط بيینن
ادديي اني  وواالجهھ نن  ااألذذووااقق   ..ووااإليیم رر  م ي  كثيی تالؤؤمم  ف جامم  وواال وودّد  ووااالنس انن  اال ووك

عرر..  ووكأ كك  ددوونن  أأنن  نش اللل  ذذل ا ً خ ا  تلقائيی دد  بيینن دد  وويیتووطط اقق  يیتأك ووااقق  ووااآلف ا  ووااألش نن
الل   رر  ااآلالمم  ووااآلم ا  عم لة  بيینن ذذهه  االص رر  هھھھ أنّن  عم ارر٬،  أأوو  ك ة  ااألظظف ذذ  نعووم ا ً من أنا  مع نش
وورر   تانن  لحض ي  باكس وودديي  ف امم  ووج تت  أأيی التنا..  فكان ددتنا  ووررس ا  ووعقيی اةة  أأمتن ي  حيی ف
دد   ي  أأؤؤك ا٬،  وواالت اةة  بيینن ة  االحيی ة  اانططالق المي  بدداايی المم  ااإلس ؤؤتمرر  االع ى  لم ددووررةة  ااألوول اال

وولة ززاالل  مووص ا  ت ا  م ي  أأنهھ ي  ووقلب ى    بعقل قق  ااألعل ى  االررفيی لل  إإل هھدد  وواانتق هھ  ااستش مم  أأن ررغ
ذذ   ي  ١۱٩۹من ي  نفس عاعاتهھ  ف ي  إإش هھ٬،  ووف ي  حقيیقت ّي  ف هھ  ح ا٬ً،  وولكن عام ..(٤)". 

 



 
وولقدد  أأثمررتت  هھھھذذهه  ااألخوّوةة  محّبة  حقيیقيیة  وووودداادداا ً خالصا٬ً،  ووعنددما  عادد  ااألميیرريي  إإلى  
اتت  مططلعهھااالباكستانن  سفيیرراا ً مفوّوضا ً في  االسنة  االتاليیة٬،  حيّیاهه  االزّزبيیرريي  بقصيیددةة  منن  سبعة  أأبيی  

 
: 

 لمم  ُتبقِق  منهھ  وولمْم  تذذرر ْ "ررفقا ً بقلبكك  يیا  "عمرر ْ 
ُحكمَم  االقدَدرر ْ   حّملتهُھ  ِعبْبَء  االبشرْرووحكمتهھ ُ  .. 

 ...ررفقا ً بهھ  ططالل  االمسيیرُرعليیهھ٬،  ووااتصلَل  االسفرر ْ 
 :فأجابهھ  ااألميیرريي  بقصيیددةة  منن  مئة  ووخمسس  عشررةة  بيیتا ً جاء  فيیهھا

رَررر ْ  كَك  وواالددُّ  وواافى  كتاُبكَك  بالُغرَررْر  منن  فيیضِض  وُوددِّ
آآيیاتهھ  بالحبّب  ووااززددهھھھتِت  االُسوَورر ْ   قدد  فّصلتت ْ   

 ووذذكررتَت  قلبي  ووااألسى  لمْم  يُیبقِق  منهُھ  وولمْم  يَیذَذرر ْ  ..
فقق  في  أأمرٍر  َتضيیقُق  بهِھ  االقدَُدرر ْ   ووددعووتني  للررِّ

ووقلووبُب  َمنْن  حوولي  َحَجرر ْ   ما  حيیلتي  يیا  صاحبي ...(٥)! 
 

وومما  رروويي  منن  حكايیاتت  االعالقة  بيینن  ااألميیرريي  وواالزّزبيیرريي  أأنهھما  كانا  يیووما ً في  حّمامم  منن  
ماتت  باكستانن  االعاّمة٬،  ووكانن  ااألميیرريي  يیعررفف  تحاملل  االزّزبيیرريي  على  نفسهھ  ووتررفعهھ  عنن  حّما

قبوولل  أأيي  مساعددةة  ماليیة٬،  فررأأىى  االفررصة  مووااتيیة  عنددما  ووقعتت  عيیناهه  على  محفظظتهھ  على  
غفلة  منهھ٬،  ففتحهھا  ووددسّس  لهھ  فيیهھا  مبلغا ً منن  االمالل٬،  وولمم  يیقفف  االزّزبيیرريي  على  ما  حددثث  إإال  بعدد  

رركك  عنددهھھھا  مددىى  تلطّطفف  ااألميیرريي  ووااهھھھتمامهھ  االفائقق  بهھ  اافتررااقهھما  خاررجج  االحّمامم٬،  ووأأدد
  .(٦)وومررااعاتهھ  االكرريیمة  لمشاعررهه

 
وولقدد  بلغ  صفاء  االعالقة  بيینن  ااألميیرريي  وواالزّزبيیرريي  حدّداا ً جعلل  ااألميیرريي  يیقوولل  عنهھ  بعدد  ووفاتهھ  
بقرراابة  االعشرريینن  سنة:  "أأحبّب  في  هللا  مخلصا ً صاددقا ً االشهھيیدد  االزّزبيیرريي٬،  حّبا ً تماززجتت  فيیهھ  

ذذووااقنا٬،  ووتالحمتت  آآمالنا  بمستووىى  قلّما  تررقى  إإليیهھ  أأخوّوةة  االنسببأأررووااحنا٬،  ووتالقتت  أأ ؛  "(٧۷)
ووهھھھوو  حبّب  خالصص  باددلهھ  االزّزبيیرريي  بمثلهھ٬،  ووعاشهھ  بعمقهھ؛  وولقدد  ووقعتُت  على  صووررةة  للززبيیرريي  

 :أأهھھھددااهھھھا  إإليیهھ٬،  ووكتبب  عليیهھا  بخطّط  يیددهه  االمنّمقق  ااألبيیاتت  االتاليیة
 

مثلَل  ما  كنتُت  ووفيّیا ً ُمشفقـاأأيیهھا  ااألحبابُب  ما  ززلتت  لكم ْ   
أحسدُد  االخطّط  بهھ  وواالووررقـاإإذْذ  أأكتبُب  االحررفَف  لكم ْ إإنني    

كووهه ُ فعسى  أأنْن  يیخفقـا  ووعلى  ررسمي  قلبٌب  نابٌضحررِّ
 وولدديیكمم  صووررتي  شـاهھھھددةةفاسئلووهھھھا  علهّھا  أأنْن  تنططقـا

كم ْ  قبلَل  أأنْن  تحتررقا  ووخذذووهھھھابرّرددوواا  لووعتهھا  في  جووِّ ! 
خاء  ووتحتت  ااألبيیاتت  كتبب  االزّزبيیرريي:  "إإلى  أأخي  عمرر  حفظظهھ  هللا  ووحيیاهه..  ذذكررىى  قلبب  ووررمزز  إإ

 !"دداائمم



ووعنددما  ااستقرّر  االزّزبيیرريي  في  االقاهھھھررةة  بعدد  سنووااتت٬،  ووكانن  لهھ  في  إإذذااعتهھا  بررنامج  أأددبي٬،  قدّدمم  
شعرر  ااألميیرريي  ووخماسيیاتهھ  في  حلقاتت  ااستهھلهّھا  بالحدديیثث  عنن  االصلة  االووثيیقة  االتي  ترربططهھ  
 !(٨۸)بررووحح  االشاعرر  ووقلبهھ٬،  حتى  كأنهھ  "يیقدّدمم  االجززء  ااألغلى  ووااألسمى  منن  أأجززااء  نفسهھ

مم.  يیحدّدثهھ  فيیهھا  عنن  االمعاناةة  االتي    ١۱٩۹٤٩۹هھا  االزّزبيیرريي  منن  االقاهھھھررةة  عامم  ووفي  ررسالة  خطط ّ 
يیعيیشهھا  ددااخلل  نفسهھ٬،  ووااأللمم  االذذيي  يیخلفهھ  االصررااعع  االمحتددمم  في  صددررهه  بيینن  ططمووحاتت  االررووحح  
ووووااقع  سوواادد  االناسس٬،  لمم  يیجدد  أأبلغ  ما  يیعّبرر  بهھ  عنن  تلكك  االمشاعرر  االخاصة  بالغة  ااألغوواارر  منن  

أأووررددهھھھا  لهھ  بنّصهھا  كتبب  تحتهھا:  أأنا  ططيیرر  ططائفٌف    إإحددىى  خماسيیاتت  ااألميیرريي  نفسهھ!  ووبعدد  أأنن
منن  أأططيیارر  ررووحكك"!!  ووأأكملل:  "أأيیهھا  االحبيیبب  االعظظيیمم!  ذذلكك  هھھھوو  كلل  ما  كنتت  أأرريیدد  أأنن  أأكتبهھ  

إإليیكك٬،  ووفيیهھ  كلل  االغناء٬،  ووعنددهه  يیستططيیع  االقائلل  أأنن  يیقوولل  لكك:  أأنتَت  كما  أأثنيیتَت  على  نفسكك!"..  
ميیرريي  في  نفسس  االررسالة  يیقوولل  ووال  يیلبثث  االزّزبيیرريي  أأنن  يیجدد  نفسهھ  اانططلقتت  بأبيیاتت  سّجلهھا  لأل

 :لهھ  فيیهھا
  مـنن  أأصددااِئـكْك    أأنـا  ططـيیرٌر  محلقٌّق  في  سمائـِْكووصددىَى  يیستمددُّ

 َبهَھررْتنْي  آآفاقكَُك  االطُطهھرُر  فاررتْعـ  ـتُت  وَوِخفتُت  االَضاللَل  في  أأضووااِئكك ْ 
 لستُت  أأددرريْي٬،  ووقدد  قررأأتُت  قوواافيیـْ  ـكَك٬،  ووأأمعنتُت  في  َسماعِع  ُبكاِئكك ْ 

  فـي  أأحـشاِئـكك ْ أأشعووبٌب  مقتوولٌة  فيیـكِك  َتبكـْي  أأمم  نب   يَیئـننُّ يٌّ  
 ليیَتني  كنتُت  ددمعًة  ِضمنَن  عيینيیـ  ـكَك  أأررىى  منهھما  مـددىى  َعليیاِئكك ْ 
 !(٩۹)ليیتنـي  ززفـررةة  ِبقلبـكك  أأحيیـا  ططاهھھھرراا ً ووْسطط  شعلٍة  منن  دِدماِئكك ْ 

 
وولقدد  ساهھھھمم  ااستمرراارر  االعالقة  بيینن  االزّزبيیرريي  ووااألميیرريي  في  ززيیاددةة  ااهھھھتمامم  ااألخيیرر  بشؤؤوونن  

االمستجددةة  االتي  كانن  االزّزبيیرريي  أأحدد  أأرركانهھا  االباررززيینن٬،  يیقوولل  االيیمنن  وواالعملل  لخددمة  قضايیاهه  
ووذذهھھھبتت  إإلى  مصرر  أأيیضا ً ووقدد    ١۱٩۹٥٢۲ااألميیرريي:  "عادد  االزّزبيیرريي  إإلى  مصرر  بعدد  ثووررتهھا  عامم  

ااختلفتت  مع  نظظامم  االحكمم  االعسكرريي  في  سوورريیا  آآنذذااكك٬،  فعددنا  إإلى  االتالقي  وواالتحدّدثث  عنن  
عووددةة  بهھا  إإلى  مددااررجهھا  في  ااآلمالل  ااآلالمم٬،  ووعنن  االيیمنن  ووأأووضاعهھا  وواالجهھادد  في  سبيیلل  اال

االحرريیة  وواالحضاررةة٬،  ووكانن  قدد  ااستقرّر  عززمهھ  على  إإقامة  ااالتحادد  االيیمني  وومضى  في  ذذلكك  
فعال٬ً،  فكانتت  لنا  لقاءااتت  خاصة٬،  ووكانتت  لنا  لقاءااتت  أأخررىى  مع  صفووةة  منن  شبابب  االيیمنن  

االذذيینن  يیضّمهھمم  ااالتحادد  أأوو  يیترردّدددوونن  عليیهھ٬،  ووكانن  حرريیصا ً على  أأنن  أألتقي  بهھمم  ووأأسمع  منهھمم  
ثث  إإليیهھمم٬،  ووكانتت  تحفّهھ  خاللل  ذذلكك  ظظررووفف  ووصررووفف٬،  ووكانن  يیططالَبب  بإيیقافف  أأيي  ووأأتحدد ّ 

نشاطط  لهھ  منن  قبلل  االحكوومة  االيیمنيیة٬،  فكنا  نتعاوونن  على  تسوويیة  هھھھذذهه  االمشاكلل  ووتررتيیبب  لقاءااتت  
مع  االشخصيیاتت  االمصرريیة  االمسؤؤوولة  لتددبيیرر  ااستمرراارر  ااالتحادد  االيیمني  ووااألستاذذ  االزّزبيیرريي  في  

 ."(١۱٠۰)..االمضاء  وواالعططاء
 

 
 



ررىى  تعيیيینن  ااألميیرريي  سفيیرراا ً لسوورريیة  في  االمملكة  االعرربيیة  االسعوودديیة  الحقا٬ً،  ووعنددما  ج
ااستأنفف  جهھووددهه  لخددمة  قضيیة  االيیمنن  االتي  آآمنن  بهھا٬،  ووتبنى  مووقفف  االزّزبيیرريي  فيیهھا٬،  ووفي  ذذلكك  
يیقوولل:  "كانتت  لنا  لقاءااتت  كثيیررةة  شارركك  في  بعضهھا  االنعمانن  ااألبب٬،  تباحثنا  فيیهھا  في  االميیثاقق  

لحكوومة  االيیمنيیة  إإعالنهھ  في  االووقتت  االمناسبب٬،  ووفي  هھھھذذاا  االووططني  االذذيي  كانن  يیقتررحح  مططالبة  اا
االصدددد  كانتت  لقاءااتت  بيینهھما  في  جدّدةة  ووبيینن  سيیفف  ااإلسالمم  االبددرر  ووهھھھوو  وولي  للعهھدد٬،  ووكنتت  

أأحضرر  هھھھذذهه  االلقاءااتت٬،  وونررتبب  مع  ااألستاذذ  االزّزبيیرريي  ووررفاقهھ  في  هھھھامشهھا  ما  نقدّدرر  فيیهھ  
منن  سفرر  االزّزبيیرريي  إإلى  للخيیرر٬،  وونددفع  بهھ  مغّبة  ما  كانن  يیططالبب  بهھ  سيیفف  ااإلسالمم  وواالبددرر  

 ."(١۱١۱)..االيیمنن  الستكمالل  االحدديیثث  ووااالتفاقق
 

وومع  تططوّورر  ااألحددااثث٬،  ووتنحيیة  ااألميیرريي  عنن  منصبهھ  في  االسفاررةة٬،  ووقيیامم  االثووررةة  في  االيیمنن٬،  
تعّثرر  االتقاء  االصدديیقيینن  االووفيیيینن٬،  لكنن  االعالقة  بيینهھما  ما  كانتت  لتنقططع٬،  ووإإنن  شابهھا  في  بعضض  

"بعدد  قيیامم  االثووررةة٬،  ووحضوورر  االزّزبيیرريي  (إإلى  االمررااحلل  نووعع  منن  االكددرر!  يیقوولل  ااألميیرريي:  
االيیمنن)٬،  ووددخوولل  االقووااتت  االمصرريیة٬،  ااستمرّرتت  ااالتصاالتت  بيیننا٬،  وولكنهھا  متباعددةة  في  أأكثرر  
ااألحيیانن٬،  ألنّن  ااألستاذذ  االزّزبيیرريي  كانن  في  حوومة  منن  االمشاغلل  ووااألعباء  ال  تترركك  لهھ  متسعا ً 

شعرراا ً في  بعضض  ااألحيیانن٬،  للتنفسس٬،  على  أأنّن  االررسائلل  االتي  كنا  نتباددلهھا  نثررااً  بشكلل  عامم٬،  وو
كانتت  تتررّكزز  حوولل  االيیمنن  ووثووررتهھا  وواالمتعامليینن  معهھا٬،  ووكانن  بيیني  ووبيینن  ااألستاذذ  االزّزبيیرريي  
في  مررحلة  منن  ذذلكك  ااختالفف  في  بعضض  ووجهھاتت  االنظظرر٬،  فهھوو  كانن  حسنن  االظظنن٬،  ووأأنا  على  

 ."(١۱٢۲)..االعكسس  منن  ذذلكك
 

كانن  ووااقع  ااألمرر  ووعلى  االررغمم  منن  أأنّن  ااألميیرريي  لمم  يیفصح  عنن  سببب  ذذلكك  ااالختالفف٬،  إإال  أأنهھ  
حوولل  االمووقفف  منن  جمالل  عبدد  االناصرر  االذذيي  خبررهه  ااألميیرريي  عنن  تجرربة  ططوويیلة  جعلتهھ  ـ  كما  
قالل  ـ  "ال  يیحسنن  االظظنّن  فيیهھ"٬،  وولقدد  أأكدد  ااألميیرريي  على  أأنّن  "هھھھذذاا  االخالفف  في  ووجهھاتت  االنظظرر  
لمم  يیؤؤّثرر  على  عمقق  االوودّد  بيیننا  ووااستمرراارر  االتحاوورر  وواالتعاوونن٬،  ثمم  كانن  تحوّولل  االزّزبيیرريي  نتيیجة  

حددااثث  االمتالحقةلأل (١۱٣۳)". 
 

وومنن  جانبهھ  كتبب  االزّزبيیرريي  عنن  ذذلكك  االخالفف  بما  يیؤؤكدد  على  أأنهھ  كانن  أأددنى  منن  أأنن  يیمسّس  
عظظيیمم  االمووددةة  وواالمحّبة  االتي  قامتت  بيینهھ  ووبيینن  ااألميیرريي٬،  ووقالل:  "ااألستاذذ  االسيیدد  عمرر  بهھاء  
االدديینن  ااألميیرريي  معررووفف  عنهھ  أأنهھ  منن  أأعالمم  ااألددباء  وواالشعررااء  وواالسيیاسيیيینن  في  االووططنن  

وومعررووفف  عنهھ  قددررتهھ  على  كسبب  ااألصددقاء  بأساليیبب  فذّذةة  فرريیددةة٬،  ال  يیكادد  يیجارريیهھ    االعرربي٬،
فيیهھا  أأحدد٬،  وولكنن  هھھھناكك  نووااحي  عظظمة  خفيیة  في  هھھھذذاا  االررجلل  االعجيیبب  ال  يُیستططاعع  ررؤؤيیاهھھھا  إإال  

منن  خاللل  نكبة  يیخررجج  بهھا  االمنكووبب  منن  ددنيیا  االناسس٬،  وويیشهھددهھھھمم  منن  مررقبب  معززوولل٬،  
االحيیاةة  االمضيیئة  وواالمظظلمة...  ووكذذلكك    وويیتحوّولل  إإلى  معيیارر  مبصرر  ددقيیقق٬،  يیتحسسس  جوواانبب

قدُّدرر  لي  أأنن  أأنصهھرر  ووأأذذووبب٬،  ووأأتحوّولل  إإلى  جهھازز  إإنساني  ددقيیقق  حّساسس٬،  ووأأنن  أأخررجج  منن  ددنيیا  
االناسس  ووأأشهھدد  صووررهھھھمم  ووهھھھيیاكلهھمم٬،  ووأأططوواالهھمم  ووأأووززاانهھمم٬،  ووحتى  تحرركاتهھمم  في  أأعماقهھمم  



  االذذااتيیة...  ووكذذلكك  ااستططعتت  أأنن  أأررىى  االسيیدد  عمرر  ااألميیرريي٬،  ووأأعررفهھ  على  االحقق  ااألعمقق
 ."االشاملل  ال  على  االسططح  االجانبي  كما  يیررااهه  االررااؤؤوونن

 
وويیعررضض  االزّزبيیرريي  ما  باعدد  بيینهھ  ووبيینن  ااألميیرريي  منن  "أأعوواامم  ططوواالل٬،  ووأأحددااثث  جسامم٬،  
ووااختالفف  في  بعضض  ااالتجاهھھھاتت  وواالمووااقفف  االسيیاسيیة٬،  ووظظنّن  أأنني  بهھذذاا  ااالختالفف  

ني٬،  ووااالنقططاعع  قدد  جفووتهھ  وونسيیتهھ٬،  ووكتبب  قصيیددةة  ووعرّرضض  فيیهھا  بالعتبب  ااألخوويّي٬،  ووأأفززع
؛  وويیوورردد  االزّزبيیرريي  ـ  منن  ثمّم  ـ  ووااحددةة  منن  رروواائع  قصائددهه  االتي  "(١۱٤)..فكتبتت  االرردد  عليیهھ

 :جاووززتت  االثمانيینن  بيیتا ً يیقوولل  في  مططلعهھا
 

 قلبي  فددااُء  االمخلبِب  االغضبانِن  في  َحرَرمم  االعرريینن ْ 
 إإنْن  شـاَء  أأددميیتُت  االجفـوونَن  لهھ  وومزّزقتُت  االووتيینن ْ 

 ووصهھررتُت  ررووحي  في  االصالةة  لهھ  ووأأحنيیتُت  االجبيینن ْ 
فقددتُت  ررضاهه ُ تشعـرُر  عزّزتي  أأّني  مهھيینن ْ   أأنا  إإنن ْ   

 وولئنْن  ذذللتُت  لهھ  فذذلّي  للووفا  شـررفٌف  وودِديینن ْ 
 إإّني  بما  ملكتْت  يیدداايَي  منن  االحيیاةِة  لهُھ  َمدديینن ْ 
 :وويیخاططبب  ااألميیرريي  مباشررةة  وويیقوولل  لهھ

  بي  االظظنوونن ْ   أأنا  منن  عررفتَت  وومنْن  بلووتَت  فال  تظظننَّ
 أأنا  شخصكك  االثاني  وولمْم  أأُمسْخ  إإلى  ووحلٍل  ووططيینن ْ 

أأنتَت  يیملكني  هھھھووااكَك  فمنْن  أأكوونْن؟  إإنْن  لمْم  أأكنْن  أأنا  
 .(١۱٥)...تجرريي  حيیاتكَك  في  دِدمايَي  فمنْن  أأسووُء  وومنْن  أأخوونن ْ 

 
ووااستمرّر  ااألميیرريي  على  صلتهھ  بالزّزبيیرريي  وواالتعاوونن  معهھ٬،  ووعلى  االبذذلل  منن  أأجلل  تحقيیقق  

االسالمم  في  االيیمنن  ـ  كما  سيیأتي  ـ٬،  ووعنددما  بلغهھ  نبأ  ااغتيیالل  االزّزبيیرريي  االمفجع  ووهھھھوو  في  مكة  
.  كتبب  ااألميیرريي  في  يیووميّیاتهھمم  ١۱٩۹٦٥أأيیامم  حّج  عامم   صعقتت  للنبأ٬،  ووَجلّل  في  نفسي  " :(١۱٦)

ووقعهھ  ووكأنهھ  سهھمم  أأصابب  قلبي٬،  ووسألتت  هللا  لهھ  مناززلل  االشهھددااء  وواالررحمة  وواالررضوواانن"٬،  
ووأأضافف:  "ذذهھھھبتت  إإلى  االرراابططة  وواالتقيیتت  هھھھناكك  بالحاجج  أأميینن  االحسيیني٬،  ووااجتمعتت  بالشيیخ  

ئبب  على  ررووحح  االشهھيیدد  محمدد  سرروورر  االصّبانن٬،  ووعررضتت  عليیهھمم  فكررةة  إإقامة  صالةة  االغا
  االعلي  االعظظيیمم  ."االزّزبيیرريي...  ووال  حوولل  ووال  قووةة  إإال  با

 
ووظظلّل  ااألميیرريي  ووفيّیا ً لذذكررىى  االزّزبيیرريي٬،  متفانيیا ً في  خددمة  قضايیا  االتحرررر  وواالتططوّورر  في  
إإخاء  "االيیمنن٬،  ووظظلل  يیحدّدثث  نفسهھ  وومنن  يیلتقيیهھ  بررغبتهھ  في  أأنن  يُیخررجج  عنهھ  كتابا ً بعنوواانن  

"(١۱٧۷)ووووفاء  للشهھيیدد  االزّزبيیرريي ووأأّنهھ  لوو  ططبع  لكانن  منن  ثالئمائة  صفحة٬،   ٬،  لكنّن  ذذلكك  لمم  (١۱٨۸)
يیحددثث  لألسفف٬،  ووكانن  ااألثرر  االمططبووعع  االووحيیدد  االذذيي  ترركهھ  ااألميیرريي  بهھذذاا  االّصدددد٬،  محاضررتهھ  

مم.  تحتت  عنوواانن    ١۱٩۹٨۸٤االتي  أألقاهھھھا  في  جامعة  صنعاء  سنة   في  ررحابب  االفكرر  ااإلسالمي  "



وويیة  بذذكررىى  ااستشهھادد  االزّزبيیرريي٬،  االعظظيیمم:  إإقبالل  وواالزّزبيیرريي"٬،  ووذذلكك  في  إإططارر  ااالحتفاالتت  االسن
وواالتي  توولى  إإصددااررهھھھا  بعددئذذ  االملحقق  االثقافي  لباكستانن  في  االمملكة  االعرربيیة  االسعوودديیة٬،  

ووأأتتت  في  ااثنتيینن  ووثالثيینن  صفحة  ووحسبب؛  ووكتابب  أأصددررهه  "ااتحادد  االقووىى  االشعبيیة"  االيیمني  
مم  ١۱٩۹٦٥عامم   مع  االشهھيیدد  االزّزبيیرريي..  منهھ  ووإإليیهھ"٬،  ضمّم  بعضض  االقصائدد  "تحتت  عنوواانن   .
تباددلة  بيینهھمااالم ٬،  وولمم  أأووفقّق  ـ  ررغمم  االبحثث  االحثيیثث  ـ  في  االعثوورر  على  نسخة  منهھ٬،  (١۱٩۹)

مثلما  لمم  أأعثرر  على  شيء  منن  بقيیة  ما  كتبب  ااألميیرريي  بهھذذاا  االّصدددد٬،  ووما  لمم  يینشرر  منن  تلكك  
 !االررسائلل  وواالقصائدد  وواالذّذكرريیاتت

 
 :هھھھوواامشش

ميیررييفصلل  منن  كتابب  قيیدد  االططباعة  بعنوواانن  "يیووميّیاتت  ووأأيّیامم  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااأل [١۱] ". 
[٢۲]" ٬،  بتصرّرفف١۱٢۲ااالثنيینيّیة"  ـ  االمجلدد  االساددسس  ـ  صص . 

١۱٥ـ  صص "ااألميیرريي:  "إإقبالل  وواالزّزبيیرريي[٣۳]  
[٤]   مم.  ـ  لقاء  مع  ااألميیرريي  تحتت  عنوواانن:  "عمرر  ااألميیرريي  يیكشفف  ٥/٤/١۱٩۹٨۸٤ـ    ٧۷٠۰٧۷٤صحيیفة  "االثووررةة"  االيیمنيیة  ـ  االعدددد  

 ."جوواانبب  جدديیددةة  في  حيیاةة  ووشعرر  االزّزبيیرريي
[٥]   صحيیفة  "االثووررةة"  االيیمنيیة  ـ ( ٢۲٦ـ٢۲٤االمررجع  االسابقق)٬،  وودديیوواانن  "منن  ووحي  فلسططيینن"  ـ  صص  

[٦] ٬،  بتصرّرفف١۱٤٢۲عبدد  االررحمنن  ططيیبب  بعكرر  االحضررمي:  "االمجاهھھھدد  االشهھيیدد  محمدد  محموودد  االزّزبيیرريي"  ـ  صص . 
١۱٦ـ  صص "ااألميیرريي:  "إإقبالل  وواالزّزبيیرريي[٧۷]  

٢۲٢۲٢۲ـ  صص  ٢۲دديیوواانن  "مع  هللا"  ـ  طط :ااألميیرريي [٨۸]  
"ااألميیرريي:  دديیوواانن  [٩۹] ٢۲٤٨۸مع  هللا"  ـ  صص  

[١۱٠۰] ـ  (االمررجع  االسابقق  االثووررةة"  االيیمنيیةصحيیفة  " ) 
 .ـ  بتصرّرفف (صحيیفة  "االثووررةة"  االيیمنيیة  ـ  (االمررجع  االسابقق[١۱١۱]

[١۱٢۲]   صحيیفة  "االثووررةة"  االيیمنيیة  ـ  (االمررجع  االسابقق)
 .صحيیفة  "االثووررةة"  االيیمنيیة  ـ  (االمررجع  االسابقق)  ـ  بتصرّرفف[١۱٣۳]

[١۱٤] ٩۹٠۰ـ٨۸٩۹محمدد  محموودد  االزّزبيیرريي:  "ثووررةة  االشعرر"  ـ  صص  
[١۱٥] االشعرر"  ـ  صصاالزّزبيیرريي:  "ثووررةة   ٩۹٠۰ ٩۹٢۲ـ  

 .مم ٢۲/٢۲/١۱٩۹٦٥ :يیووميّیاتت  ااألميیرريي [١۱٦]
  صحيیفة  "االثووررةة"  االيیمنيیة  ـ :اانظظرر[١۱٧۷] ٬،  ووقائمة  آآثاررهه  االمخططووططة  في  نهھايیة  دديیوواانن  "إإشررااقق"  ـ  (االمررجع  االسابقق)

٢۲٧۷٤صص  
[١۱٨۸]" ١۱٢۲ااالثنيینيیة"  ـ  االمجلدد  االساددسس  ـ  صص  

مم  ٢۲/٧۷/١۱٩۹٦٥وو    ١۱يیووميّیاتت  ااألميیرريي:   [١۱٩۹] . 
 


