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ةداحش بيسح .ب ةمجرت

يكنسله ةعماج

 د888حأ ) -١٩٤٦( ة888قد888ص )نوس888تر ن888ب تف888ي( ي888ضار ن888ب ينس888888ُح اهبت888ك يت888لا ،ةّصق888لا هذ888هل ةي888بر888ع ةم888جر888ت يل888ي ا888م ي888ف
  ،هتيصخ888ش ةرول888ب ي888ف اًيسي888ئر اًرود بع888ل يذ888لا ،“ودي888س” ـب بّقل888ملا ه888تد888لاو د888لاو هّد888ج ن888عو هن888ع .ب .أ ة888يرود888لا يرّر888حم
 دد888ع ،ةر888ماس888لا راب888خأ -.ب .أ ة888ير888ماس888لا ة888يرود888لا ي888ف ةّصق888لا هذ888ه تر888شن .ه888ل ةود888ق نا888ك يذ888لا ّد888جلل ن888يد888م ديفح888لاو

 ل8ت ي8بون8ج نو8لو8ح ةن8يد8م ي8ف ا8ًير8هش ني8تّر8م ردص8ت يت8لا ة8يرود8لا هذ8ه .٢٢-٢٠ .ص ،٢٠١٧ بآ ١ ي8ف ،١٢٤٥-١٢٤٤
 ة88ير88ماس88لا ةي88مارآلا وأ ة88يربع88لا :تا88يد88جبأ ع88برأ وأ طوط88خ ةع88برأ88ب تاغ88ل ع88برأ لمعت88ست اه8ّ8نإ ــ اه88عو88ن ن88م ةد88ير88ف ،بي88بأ
 يربع8لا ّط8خلا يأ ،يرو8شألا/ع8ّبر8ملا ّط8خلا8ب ةث8يد8حلا ة8يربع8لا ؛ة8ير8ماس8لا فور8حلا8ب موي8لا فورع8ملا ،م8يدق8لا يربع8لا ّط8خلا8ب
 )ةي88لاغ88ترب88لاو ةي88ناب88سإلاو ةي88نا88ملألاو ةيس88نرف88لا لث88م ىر88خأ تاغ88ل ا8ً8ناي88حأ( ة88يزيل88جنإلا ؛ي88برع88لا م88سر88لا88ب ةي88برع88لا ؛ي88لاح88لا
 .ينيتاللا ّطخلاب

 ّل8ك ىل8ع ا8ًناّج8م عَّزو8ت ،ماظت8نا8ب ردص8ت ت8لاز ا8مو ،١٩٦٩ ماع8لا ر8خاوأ ذن8م رودص8لا ي8ف ة8ير8ماس8لا ة8يرود8لا هذ8ه تأد8ب
 نو8كرت8شم كان8هو ،ًاب8يرق8ت ًاتي8ب نيت8سو ة8ئا8م ي8ف نوشيع8ي ير8ما8س ة8ئام8نامث8لا ة8بار8ق  ،نو8لو8حو سل8با8ن ي8ف ير8ما8س تي8ب
 ل8ب ال ،قزر8ُت ةّي8ح ت8لاز ا8م ة8يرود8لا هذ8ه .م8لاع8لا ءا8جرأ ّىت8ش ي8ف ،ة8ير8ماس8لا تا8سارد8لا ي8ف نيّمت8هملاو نيث8حاب8لا ن8م اهي8ف
 ي8888ضار مو8888حر8888ملا يل8888888ْجن ،)تف8888يو مي8888ماين8888ب( ينس8888888ُحو ني8888مألا ،نيَقيقش8888لا ،ن8ْ888يرّر8888حملا ةر8888باث8888مو صال8888خإ لضف8888ب رّوطت8888تو
.)١٩٩٠ يناثلا نوناك ٢٠ــ١٩٢٢ طابش ٢٢( ةقدص )نوستر(

 ي8ف “ل8چو8ك” ة8يو8ناث8لا ة8سرد8ملا ي8ف ع8سات8لا فص8لا ي8ف تن8ك .اعي8بر ر8شع ةسم8خ ن8با تن8ك ا8مدن8ع ةّصق8لا هذ8ه ت8ثد8ح”
 .فص8نو تاون8س سم8خ ن8با تن8ك ا8مدن8ع ءىِد8ص رامس888ِم ىل8ع ي8سْود ةجيت8ن ىنمي8لا يل8جِر ن8م اهني8ح تي8نا8عو ،نو8لو8ح
.نيتّرم رتبلل ةضّرعم تناك يتلا يلجِر ذقُني يك لضفأ ءّابطأ نع ثحبي “وديس” ناك ةّرم ّلك يف

 ى8لإ رو8هدت8لا8ب ةذ8خآ يل8جر ة8لا8ح ت8نا8كو ،ا8ًمو8ي نيع8برأو نين8ثا “ابي8ش” ىفشت8سم ي8ف تد8قر ا8ًما8ع ر8شع ةسم8خ رم8ع ي8فو
 ر888همأ يد888يأ888ب ين888عدوأ د888ق ابي888ش ىفشت888سم ي888ف اًّي888مو888ي ي888ترا888يز ىل888ع بأد يذ888لا “ودي888س” نا888كو .ةيلم888ع ي888ل ت888ير888ُجأ نأ
.شومرحو نامسياڤ ،كاذنآ دالبلا يف ماظِع يبيبط

 ذاق8نإل  )مدق8لا( ل8جر8لا ّف8ك رتب8ب رارق8لا ذ8خُّتا ،ىنمي8لا يل8جر ذاق8نإ ةيغ8ب ةل8يو8ط ةّد8م ترّمت8سا يت8لا براجت8لا باق8عأ ي8ف
 او8لا8قو ىفشت8سملا ل8صو يذ8لا “ودي8س” ىل8ع “رتب8لا”ـب او8موق8ي نأ ضورف8ملا ن8م نا8ك ،ءاب8طأ ةعس8ت ّضق8نا .ل8جر8لا ةيق8ب
 ىل88ع لوصح88لا انيل88عو كديف88ح مد88ق رتبن88س ان8ّ8نأل ،ربص88لا غراف88ب كديف88ح يد88لاو وأ ت88نأ كا88نرظت88نا ،ينس88ح ّدي88س ا88ي” :ه88ل
/ةرّد8خم ل8جرو ن8يدَعْق8ملا ي8سر8ك/لقنت8م ي8سر8ك ىل8ع تسل8ج اهني8ح( اًرو8ف ّدر “ودي8س” .“ةب8سان8ملا ق8ئا8ثو8لا ىل8ع كعي8قو8ت
 نأ د8يرأ ؟ىفشت8سملا ر8يد8م ،ابي8ش روت8كد8لا ن8يأ ؟يديف8ح ل8جر عط8ق ىل8ع ع88ّقوأ ل8ه ؟ني8ناج8م مت8نأ ل8ه” )ةن8كا8س ةّجنب8م
.ابيش روتكدلا بتكمل ينّرجو نيدعقملا يسرك لاحلا يف ذخأ .“همّلكأ



 ت88لاق88ف ،مع88ن ،مع88ن اه88با88جأ88ف ،ترسفت88سا ؟ابي88ش روت88كد دِصق88تأ ،“؟مي88يا88ح ن88يأ” اًل88ئا88س ةف8ّ8ظومل88ل ه88888ّجو88ت ،بتك88ملا انل88صو
 ت8ما8ق .هع8م مّلكت8لا د8ير8يو ان8ه ينس8ح ّنإ ه8ل ي8لو8ق :ودي8س اه8با8جأ .نآلا مك8لابقت8سا عيطت8سي الو ةسل8ج ي8ف ه8ّنإ ةف8ّظو8ملا
 .انعم ناك ةيناث نيرشع دعبو ابيش روتكدل تسمه ،تاسلجلا ةفرغ تلخدو ةّفظوملا

 ق8نا8عو مّدق8ت .يڤس8ت نب8ب امهتط8بر ةقيم8عو ةدي8طو ة8قاد8ص ة8قال8عو ،اّد8ج ودي8س ل8888ّجبيو رّدق8ي نا8ك ابي8ش روت8كد8لا ّنأ ر8كذ8ُي
 نأ ين8نود8ير8ي ،ّن8888ُج د8ق ك8ئّاب8طأ م8قا8ط ّنإ ،رظ8نأ” ودي8س ّدر .“؟ك8تد8عاس8م يننكم8ي في8ك ،ينس8ح ا8ي مع8ن” ه8ل لا8قو ودي8س
.“ليحتسم اذه ،يديفح مدق رتب ىلع عّقوأ

 تادّدر8ت كان8ه ت8نا8ك .ىر8خأل ةظ8حل ن8م ذ8ّختي ال رارق8لا اذ8ه ّنأ مه8فا ينس8ح ا8ي نك8لو” لا8قو ودي8س ابي8ش روت8كد8لا ق8نا8ع
 اذ8ه ذاخ8ّتا ي8ف كراش8م ا8نأو ،كديفح8ل ةب8سنلا8ب لاح8لا ي8ه ام8ك ،ناس8نإلا مس8ج ن8م ءز8ج رتب8ب رارق8لا ذاخ8ّتا لب8ق ةريث8ك
“.رارقلا

 ا88م ،د88عاس88يو م88حر88ي و88هو دو88جو88م هللا” ةقلط88م ةقث88ب ه88ل لا88قو ابي88ش روت88كد88لا هاج88ت تفت88لا ،عامسل88ل اًّدعت88سم ودي88س نك88ي م88ل
 ل88ك ع88م ،ينس88ح ا88ي نك88لو” .“ث88يد88حلا لمك8ُ8ن ك88لذ دع88بو ه88مد88ق رت88ب نود88ب يبصل88ل ةيلمع88لا اور88جأ ،ه88يدي88ب تاودأ الإ مت88نأ
 ةيلمع8لا اور8جأ ،نك8لو نود8ب” ًابيج8م ودي8س هع8طاق8ف ابي8ش روت8كد8لا لا8ق ،“ضرألا ىل8ع ق8ئاق8ح ك8لانه8ف ك8نام8يإل مارت8حالا
.مستباو اّدج اًيضار وديس ناك ،“!كلذ دعب ىرنس مث ءاشت امك نكيل ،ًانسح” ابيش روتكدلا بواج .“رتب نودب

 عامس8ل ءّاب8طأ ةعس8ت هرظت8نا ثي8ح تايلمع8لا ة8فرغ8ل انق8فارو ،تاسل8جلا ة8فر8غ ي8ف هورظت8نا ن8يذل8ل ابي8ش روسي8فورب8لا رذت8عا
 روسي8فور8ب ا8ي ءاب8طألا حا8ص نك8لو ،“تايلمع8لا ة8فر8غ ى8لإ يبص8لا اول8خَْدأ” تاميلعت8لا ابي8ش روسي8فورب8لا ىط8عأ .ه8يد8ل ا8م
.تايلمع ةفرغل ُتلخُدأ.ءّابطألا لك لهُذ .نكلو نودب مهيلع ّدرف

 .ري8موش8ه ل8ت ي8ف ٢٥ حان8ج ي8ف يت8لا8ح ىل8ع نئمطي8ل ةي8لات8لا ما8ّيألا ي8ف ،موي8لا ي8ف ني8تّر8م ي8نروز8ي ابي8ش روسي8فور8ب نا8ك
 ًاب8يرق8ت عوب8سأ8ب ةيلمع8لا دع8ب سيم8خ مو8ي ك8لذ نا8ك .تارف8س ع8برأ صاب8لا8ب اًر8فاس8م اًي8مو8ي ني8تّر8م ودي8س ي8نروز8ي نا8ك ام8ك
 او888نا888كو ةيلمع888لا اور888جأ ن888يذ888لا ن888م نور888خآ ءاب888طأو ياد888لاو ك888لذ888كو يتّح888ص ن888ع لأسي888ل يدن888ع د888جاو888ت ابي888ش روسي888فور888بو
 روسي88فور88ب هي88لإ ه88888ّجو88ت ه88لو88خد لا88حو .يدن88ع عيم88جلا ىر88يو ة88فرغ88لا ل88خد88ي وديس88ب اذإو ،ىر88خألاو ةنيف88لا ني88ب ين88نوروز88ي
 .وديسل هلوقيس اّمم انيشخ انأو يادلاو .“دارفنا ىلع كعم مّلكتأ نأ بجي ،ينسح اي” هل لاقو ابيش

 ةظ88حالم88ب ا88نأد88ب موي88لا ان8ّ8نأ88ب كرب88خأ نأ د88يرأ” ه88ل لا88قو ب88يرقت88لا88ب فص88نو سأر88ب هن88م لو88طأ نا88ك يذ88لا ودي88س وح88ن تفت88لا
 !“كديف88ح ل88جِر مد88ق رت88ب ى88لإ جاتح88ن ن88ل ان8ّ8نأ ودب88ي ن88هار88لا ع88ضو88لا ىل88ع ًءان88بو ،كديف88ح ةيلم88ع ناك88م ي88ف ٍفاع88ت تا88مال88ع
 ،مظ8عأ ن8م ،ابي8ش روسي8فور8ب ا8ي” ه8لأ8سو تمس8ترا ةض8ير8ع ة8ماست8باو ،لف8سألا ى8لإ ىل8عألا ن8م هيل8ع ةرظ8ن ودي8س ىق8لأ
 د8حأ ال ؛ني8ير8ماس8لا ه8لإ ل8باق8م يد8ي ع8فرأ ي8ّنإ” لا8قو ه8يد8ي اتل8ك اًع8فار هي8لإ هرظ8ن ابي8ش روسي8فور8ب بّو8ص .“؟هللا مأ ت8نأ
.“تذقُنأ كديفح لجِر ،اننويع مامأ قّقحتت يه اهو ةيناكمإلا هذهب نمآ ّانم

 ىل888ع ىر888شبلا ّفزي888ل ة888فرغ888لا ى888لإ دا888ع .ابي888ش روسي888فور888ب يني888ع ن888م عو888مد888لا ت888لا888س .ي888ل ّم888جلا ودي888س ّبح888ب ُت888سسحأ
 ن8م رث8كأ ت8حر8فو تيك8ب ا8نأ .ا8حر8ف ءاكب8لا8ب ي88ّمأو ي8بأ شه8جأ .مه8ل راصت8نا ة8باثم8ب ك8لذ ّنأ8كو ءّاب8طألا رع8ش .ن8ير8ضاح8لا
 .عيمجلا

.“ادبؤم ندع ّةنج هنكسأو هللا همحر ،وديس ناك اذكه


