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A Basket of Unleavened Bread and a Series of Bullets
صاصرلا قالطإ نم ليسو ةّصملا ةّلس

ةداحش بيسح .ب ةمجرت

يكنسله ةعماج

 تر8شُنو ة8يربع8لا8ب )٢٠٠٢-١٩٢٢( ة8قد8ص ف8سو8ي ن8ب )دوڤ8ك( لال8ج اهبت8ك يت8لا ،ةّصق8لا هذ8هل ةي8بر8ع ةم8جر8ت يل8ي ا8م ي8ف
 يت88لا ة88يرود88لا هذ88ه .٢٩-٢٧ .ص ،٢٠١٦ راذآ ٢٠ ،١٢١٤-١٢١٣دد88ع ،ةر88ماس88لا راب88خأ -.ب .أ ة88ير88ماس88لا ة88يرود88لا ي88ف
 وأ طوط8خ ةع8برأ8ب تاغ8ل ع8برأ لمعت8ست اه8ّنإ ــ اه8عو8ن ن8م ةد8ير8ف ،بي8بأ ل8ت ي8بون8ج نو8لو8ح ةن8يد8م ي8ف ا8ًير8هش ني8تّر8م ردص8ت
 ة88يربع88لا ؛ة88ير88ماس88لا فور88حلا88ب موي88لا فورع88ملا ،م88يدق88لا يربع88لا ّط88خلا88ب ة88ير88ماس88لا ةي88مارآلا وأ ة88يربع88لا :تا88يد88جبأ ع88برأ
 ىر8خأ تاغ8ل ا8ًناي8حأ( ة8يزيل8جنإلا ؛ي8برع8لا م8سر8لا8ب ةي8برع8لا ؛ي8لاح8لا يربع8لا ّط8خلا يأ ،يرو8شألا/ع8ّبر8ملا ّط8خلا8ب ةث8يد8حلا
 .ينيتاللا ّطخلاب )ةينابسإلاو ةيناملألاو ةيسنرفلا لثم
 ّل88ك ىل88ع ا8ً8ناّج88م ّعزو88ت ،ماظت88نا88ب ردص88ت ت88لاز ا88مو ،١٩٦٩ ماع88لا ر88خاوأ ذن88م رودص88لا ي88ف ة88ير88ماس88لا ة88يرود88لا هذ88ه تأد88ب
 ي88ف نيّمت88هملاو نيث88حاب88لا ن88م اهي88ف نو88كرت88شم كان88هو ،طق88ف ير88ما88س ة88ئام88نامث88لا ة88بار88ق ،نو88لو88حو سل88با88ن ي88ف ير88ما88س تي88ب
 ةر8باث8مو صال8خإ لضف8ب رّوطت8تو ل8ب ال ،قزر8ت ةّي8ح ت8لاز ا8م ة8يرود8لا هذ8ه .م8لاع8لا ءا8جرأ ّىت8ش ي8ف ،ة8ير8ماس8لا تا8سارد8لا
 ي88ناث88لا نو88نا88ك ٢٠ــ١٩٢٢ طاب88ش ٢٢( ة88قد88ص )نوس88تر( ي88ضار مو88حر88ملا يل88888ْجن ،تف88يو مي88ماين88ب ،نيقيقش88لا ،ن88يرّر88حملا

١٩٩٠(.

حسفلا نابرق
 فو88قو88لا نوك88ي امي88ك ،تنم88سإلا88ب اهن88م اًريب88ك اًمس88ق اّوب88ص !ةنس88لا هذ88ه حسف88لا نا88بر88ق ة88حاس88ب اولع88ف ا88م رظ88ناو لاع88ت”
 اًّدي88ج فار88خلا ّيش88ل نار88فأ ة88ثال88ث او88فا88ضأ ،ليم88ج رظنم88ب عيم88جلا ّعتمتي88ل رو88هز88لاو تا88تابن88لا او88سر88غ ،ة88حار رث88كأ كان88ه
 .اهيل8ع فّرعت8لا نكم8ي ال ه8ّنأ ة8جرد8ل ،اًّيل8ك ة8حاس8لا رظن8م ّريغ8ت .ةي8ضا8ملا تاونس8لا ي8ف ثد8حي نا8ك ام8ك ،ءا8م ا8ياق8ب نود8ب
.يعيبطلا ةحاسلا رظنم باسح ىلع ،ةحارلا نم ديزملا

 ىل8ع رص8م ن8م او8جر8خ ان8ئا8بآ نأ ذإ ؟حسف8لا نا8بر8ق ي8ف رث8كأ ة8حار كان8ه نوك8ت نأ يغبن8ي اذا8مل :يسف8ن لأ8سأ ُت8لز ا8م
 ة8حار8لا ي8ه ن8يأ .بعش8لا درط8ل او8عر8ه ن8يذ8لا نو8يرص8ملا هع8فد ،ه8تدارإ8ب عر8سي م8ل ن8مو ،رمتخ8ي م8ل نيجع8لا ّنأ ّىت8ح ،ل8جع
 ةّص8ملا زب8خ ةق8ير8ط نراق8ت نأ ،اًل8صأ ت8نأ عيطت8ستأ .حسف8لا ةّص8م زب8خ ي8ف ز888ّكرت8نو ،حسف8لا نا8بر8ق كرت8ن ان8عد ؟نذإ ان8ه
 ي88ف .ةفلتخ88م ة88حار88لا ل88ئا88سو نك88لو ،ي88ه ي88ه ا8ّ8نإ ،اه88تاذ ةّص88ملا دص88قأ ال ،ال ؟هذ88ه ان88ما8ّ8يأ ي88ف ير88جي ام88ب ي88ضا88ملا ي88ف
 ريب8888ك ّد8888حل ةر8ّ888فوت8888م ة8888حار8888لا ل8888ئا8888سو ،هذ8888ه ان8888ما8ّ888يأ ي8888ف .مظ8888عأ نا8888ك حرف8888لا ّنأ الإ ،ةّقش8888ملا8888ب ا8ً888نورق8888م ك8888لذ نا8888ك ي8888ضا8888ملا
 ة88حر88ف ن88م ا88م ءي88ش .ا88ظوحل88م ا88888ًحر88ف ه88تاّي88ط ي88ف لم88حي الو ،هن88م ا88ًغورف88م اًر88مأ حب88صأ ك88لذ ّنأ الإ ،ةّص88ملا زب88خ صوصخ88ب
؟روعشلا اذه ينكراشت الأ .نينسلا رورمب صقانتلاب ٌذخآ ،رصم نم جورخلا

 عوطق888م ةر888جش عذ888ج ،ةد888قومل888ل بط888حلا عيم888جت ،عبط888لا888ب اًلّوأ ب888جو .َر888خآ ًائي888ش ةّص888ملا زب888خ ةيلم888ع ت888نا888ك ي888ضا888ملا ي888ف
 ي888ف تانبل888لا ّفص888ن ّان888ك ،ك888لذ دع888ب .ءيطب888لا عذ888جلا لاعت888شا ع888ير888ستل ة8ّ88فاج888لا ناص888غألا ضع888ب هب888ناج888بو ،اّد888ج س888با888ي

 ضع8888ب دع8888ب ،ّان8888ك .جاص8888لا8888ب ]لي8888عام8888سإ ين8888ب[ برع8888لا ةغل8888ب ىّمس8888ملا د8888يد8888حلا ن8888م اًرّعق8888م ءاط8888غ امهيل8888ع عض8888نو ،نّيف8888ص
 نيخس888ت دع888ب أدب888ت ت888نا888ك زبخ888لا ةيلم888ع .جاص888لا تح888ت ران888لا لاع888شإ ن888م نّكمت888ن ،ةبل888جلاو ةقجع888لاو ةل888شاف888لا تالواح888ملا
 اذا88مو هاو88فألاو ،مي88شايخ88لاو ني88عألا ل88خد88ي ،فيث88ك نا88خد نود88ب ،اًلعت88شم بط88ح ال .ءي88ش ّل88ك سي88ل اذ88ه .اّدي88ج جاص88لا
 ،]ج888ِبوْكت888ِب[ نيجع88لا صّرق88ت ةأر88ما ان88ه ؛طغل88تو جهل88ت هاو88فألاو عو88مد88لا فرذ88ت زبخ88لا ي88ف نيل88ماع88لا ني88عأ لعج88ي ه8ّ8نإ ،اًض88يأ
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 .ّفاج8لا بط8خلا ن8م د8يز8ملا8ب ةلعت8شملا ران8لا مّقل8ُي ن8م ان8هو ،جاص8لا ىل8ع ن8م ةزوبخ8ملا ةّص8ملا طقتل8ي ن8م ان8هو ز8باخ8لا ان8هو
 دد8ع لو8ح مهني8ب امي8ف نوزّابخ8لا ىراب8ت ؛ريبك8لا حرف8لاو ةرا8ثإلا ن8م ّو8ج ّميخ8ي نا8ك ،تاحيص8لاو ىواكش8لا ل8ك ن8م م8غر8لا8ب
 .ةّصملا نم زبخ امل يسايقلا ددعلاو ،زبخلا تاعاس
 ال ،جاص8لا هيل8عو ّحط8سم ب8لاق8ب زا8غ نر8ف ،بط8حلا ّل8حم ّل8ح زاغ8لا نر8ف ،ًاب8يرق8ت يكي8ناكي8م ءي8ش ّل8ك ،ل8باق8ملا ي8ف ،موي8لا
 ه8مّدق8ت يذ8لا ذ8يذل8لا ياش8لا ءاست8حا ن8م يهتن8ن داك8لا8ب ،ةق8ئا8ف ة8عر8سب ّمت8ي ءي8ش ّل8ك ،بط8حلا ن8م د8يزمل8ل ة8جا8ح الو نا8خد
.سّدقملا لمعلا يف نيكرتشملل تيبلا ةّبر

 ال نك8لو ،ةي8ئا8بر8هك نار8فأ ي8ف لبقت8سملا ي8ف فار8خلا ّي8ش نوع8ّقوت8ي ،ّىت8ش نوم8ئاشت8مو نو8يزازفت8سا انني8ب د8جو8ي ّك8ش ال
 ،ّم888هألا بب888سلا بب888سب نك888لو ،نو888لوقي888س اّم888م فوخ888لا الو حاّوس888لا بب888سب سي888ل ،اًد888بأ لصح888ي ن888ل اذ888هف ،مك888لا888ب اولغش8ُ88ت
 ن888يريث888ك ّنأ ةقيقح888لاو .ةيل888صألا قرط888لا ق888فو ي888ضرأ نر888ف ي888ف ّيوش888ملا فور888خلا م888حل ن888م اًمع888ط َّذ888لأ َل888كأ888م  ال .قاذ888ملا
 ريخ8ل )عوب8سأ ىل8ع ّدتم8ملا حسف8لا دي8ع( هر8خآل ق8باس8لاو ديع8لا مو8ي ي8نا8ث ني8ب ةع8قاو8لا ما8ّيألا ي8ف ةق8يرط8لا سفن8ب نووش8ي
 ةع88بار88لا ةّرمل88ل ه88فرع88ن يذ88لا ،ان88لو88ح ن88م طغض88لا مادع88ناو ،اه88تر88كذ يت88لا ة88حار88لا ل88ئا88سو88ل تف88ضأ نإو ،لو88قأ ا88م ىل88ع لي88لد
.ةلماك ةروصلا كمامأ اهدنع ،١٩٦٧ برح ذنم ،]١٩٩٢[ نيرشعلاو

 طغ88ض ي88ف انش88ع ثي88ح ،ةبع88ص ىر88خأ ةرت88ف ي88ف ةّص88ملا زب88خ ن88ع كيل88ع ّص88قأ نأّ يل88ع ،ة88نزاوت88م ةرو88ص ك88ل ضِر88عأּ ي88كو
 ه8ّ8نأ ر88كذأ ،١٩٤٨ بر88ح ما88يأ اه8ّ8نإ ،هق88با88س ن88مَ أو88سأ د88يد88ج مو88ي ّل88ك اهي88ف نا88ك يت88لا ما8ّ8يألا كل88ت .دغ88لا هد8ِ8لوي88س ام88ب ل88هجو
 م888يز888ير888ج لب888ج ى888لإ لو888صو888لا ن888م سل888با888ن جرا888خ ن888م نو888ير888ماس888لا عن8888ُم ،١٩٥٠-١٩٤٧ ،ع888برألا وأ ثالث888لا نينس888لا ي888ف
 دود8حلا قال8غإ ،ة8لدابت8ملا تاءادت8عالا ،برع8لاو دوهي8لا ني8ب ثاد8حأ ن8م راد ا8م .حسف8لا نا8بر8ق ةض8ير8ف ة8يدأ8ت ي8ف ة8كراشمل8ل
ّو8ج انيل8ع تف888888888َْضأ رو8مألا هذ8ه ل8ك ،انه8جو8ب ةي8سايس8لا  ل8ت ي8ف ،هي8ف ا8ند8جاو8ت ناك8م ل8ك لم8ش ،عل8هلاو د8يد8شلا طغض8لا ن8م اً
.رطخلل هتايح ضّرعي ناك ،جراخلا يف يرجي ام ىلع ةرظن يقُليل هتيب جراخ هسأر جرخأ نم ّلك .افايو بيبأ

 ّان8ك .م8يز8ير8ج لب8ج ى8لإ لص8ي نأ عيطت8سي ه8ّنأ8ب هسف8ن عد8خ ،بي8بأ ل8تو ا8فا8ي ناك8س ،ّان8م د8حأ الو ،برتق8ي حسف8لا دي8ع ذ8خأ
 قلط88ت ،بغش88لا يريث88ُم ن88م ةج88ئا88ه تا88عوم88جم ت88نا88ك جراخ88لا ي88ف .ّان88م ب88يرق88لا طيح88ملا ن88م ةّص88ملا نيح88ط ني88مأت88ل ة88جاح88ب
 مهضع8ب ىل8ع صا8صر8لا برع8لاو دوهي8لا قل8طأ ،ةه8ج ل8ك ن8م صا8صر8لا قال8طإ عم888888ُس .اب8يرق8ت ب8يآو ب8هاذ ل8ك ىل8ع ران8لا
 .ميحجلا ران طَسَو يف مهنيب نحن ّانكو ،ضعبلا

 ي88ف ناك88ف ةِّص88ملا زب88خ ا888ّمأ ،ن88يديع88ب ّان88ك انّل88ك ،نا88برق88لا ب88يرق88ت ن88م انعن888ُم .حسف88لا ي88ف ،مولع88ملا88ك ،زب88خ ال انسف88نأل انل88ق
 ءان8بأ ،)نو8سا8س( رور8سو بوقع8يو قح8سإ ،ءاّق8شألا لث8م ،ا8فا8ي ي8ف او8نا8ك ن8يذ8لا ،ةّل8شلا دار8فأ ر88ّكذ8تأ ت8لز ا8م .دي8لا لوانت8م
 )ميم8ت( لام8ك يقيق8ش ،رو8ن ن8ب مي8هار8بإ ،)ڤي8حر8م( جرف8م )راخّس8ِي( ر8كا8ش ن8ب )ما8هار8بأ( ليل8خ،ة8قد8ص )ص8تري8پ( سرا8ف
 مايق88لا ل88جأ ن88م ،ّىت88ح ة88فزاج88ملا ن88م ّد88ب ال ذإ ،ا88م ةق88يرط88ب ك88لذ ّم88ت ،ةّص88ملا ىل88ع انلص88ح في88ك ين88لأس88ت ال .ن88ير88خآو ا88نأو
 قاوِر ي88ف انّل88ك انسل88ج .جاص88لا ىل88ع ةّص88ملا زبخي88ل  ،هللا هم88حر ،ر88كا88ش ن88ب ليل88خ دع88ق ،فاط88ملا ر88خآ ي88ف .ا88م ةض88يرف88ب
 ه8فذق8يو ]ه8ّقر8ي[ هط88888ّسبي ر8كا8ش ن8ب ليل8خو ]ج88ِبوْكت88ِب[  نيجع8لا صّرق8ت ت8نا8ك ءاسن8لا ىد8حإو ةّص8ملا بّل8قأ ُتن8ك .انتي8ب ل8خد8م
 ة88نواعم88ب بط88حلا فيض88ي نا88ك لام88ك يقيق88ش .هتح88ت يت88لا ران88لا88ب ب88هتلملا جاص88لا ه88جو ىل88ع رث88كأ ر88يدت88سيل ىل88عألا ى88لإ
 ّل88ك .اًقّسن88م نا88ك ءي88ش ل88ك ّنأ88ك ؛سّدق88ملا لمع88لا ي88ف نوع88لا د88ي ّد88مل اًسّم88حتم نا88ك يذ88لا ،هيل88ع هللا ةم88حر ،ة88قد88ص رور88س
 ةقّل88حم تار88ئا88ط تو88ص عم888888ُس ك88لذ دع88ب ،تيب88لا جرا88خ صا88صر88لا قال88طإ ن88م لي88س هق88فار88ي نا88ك جاص88لا ىل88ع ةّص88م بيلق88ت
 مه8888ِتارظ888ن ناريج888لا انيل888ع ىق888لأ .ثد888حي م888ل ًائي888ش ّنأ888كو انلم888ع انع888با888ت .تيب888لا ن888م برق888لا888ب تاراجف888نا ّيود عم8888888ُس ا888هدع888بو
 ي888ف ءابت888خالاو ءي888ش ّل888ك كر888ت ىل888ع ا888نّوث888ح .تويب888لا ل888خاد888م ي888ف جرد888لا تان888يز888بارد ىل888ع نو88888888888ّصارت888م م888هو د888يد888ش فوخ888ب
 ،انتي888ب ن888م د888عاصت888ي نا888خد888لا نْوري888س مه8ّ88نإ ؟“جراخ888لا ي888ف يّود888ي صا888صر888لاو اذ888ه لم888ع ىل888ع نوؤر888جت في888ك” :تيب888لا
.انيلع ناريجلا قعز ،“انيلع صاصرلا قالطإب نوأدبيو
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 عرو ناس8نإ ،جرف8م ن8ب مي8هار8بإ .ر8خآ رابت8عا ّيأ ن8م َّم8هأ ا8نرظ8ن ي8ف ت8نا8ك ةّص8ملا زب8خ ةض8ير8ف ة8يدأ8ت .مه8تاحيص8ل ه8بأ8ن م8ل
 ،نو88ير88ماس88لا نح88ن ،اوّمت88هت ال” :ان88ناريج88ل لا88قو مست88با ،اًعيم88ج انيل88ع سفن88لا88ب ة88يوق88لا هتق88ּث ن88م يفض8ُ8ي ،ه88نام88يإ ي88ف اًّد88ج
 قلط8نا يذ8لا فيثك8لا نا8خد8لا بب8سب ل8ه ،اذا8مل رد8ن م8لو انني8عأ ت8قرور8غا ه8تاملك8ل ان8عام8س دن8ع .“ّر8ش ّيأ ن8م هللا انيم8حي
 ةري88خألا مه8888ِتدادعت88سا م88يز88ير88ج لب88ج ىل88ع ان88ناو88خإ يهن8ُ8ي ،تاظ88حللا كل88ت ي88ف ّنأ ا88نر8888ّكذ88ت بب88سب مأ ،جاص88لا تح88ت ن88م
 .“١٩٤٨ ماعلا حسف نابرقل


