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A Curse of a poor Man Became a Blessing

ةداحش بيسح .ب ةمجرت
يكنسله ةعماج

 ن88ب يڤي88ل( يواتفح88لا ي88جا88ن رب88كألا ن88هاك88لا ن88ب ف88طا88ع ن88هاك88لا ا88هاور يت88لا ،ةّصق88لا هذ88هل ةي88بر88ع ةم88جر88ت يل88ي ا88م ي88ف
 )ة88ير88ماس88لا ةع88ير88شلا ي88ف د88شر88مو م8ّ8نر88م ،ر88عا88ش ،فّقث88م ،٢٠٠١-١٩٩٨ رب88كأ ن88ها88ك ،٢٠٠١-١٩١٩ ،يئتڤح88ه عشي88بأ
 ،اهحّق88ن  ،ة88يربع88لا ى88لإ اهم88جر88ت هرود88ب يذ88لا ،) -١٩٤٤( ة88قد88ص )مي88ماين88ب( ني88مألا  ع88ماس88م ىل88ع ةي88برع88لا88ب ١٩٩٢ ما88ع
 .ص ،٢٠١٧ زوم88ت ١٦ ،١٢٤٣-١٢٤٢ دد88ع ،ةر88ماس88لا راب88خأ -.ب .أ ة88ير88ماس88لا ة88يرود88لا ي88ف ا88هر88شنو اه88بول88سأ88ب ىنت88عا

 لمعت8ست اه8ّنإ ــ اه8عو8ن ن8م ةد8ير8ف ،بي8بأ ل8ت ي8بون8ج نو8لو8ح ةن8يد8م ي8ف ا8ًير8هش ني8تّر8م ردص8ت يت8لا ة8يرود8لا هذ8ه .٦٠-٥٧
 موي888لا فورع888ملا ،م888يدق888لا يربع888لا ّط888خلا888ب ة888ير888ماس888لا ةي888مارآلا وأ ة888يربع888لا :تا888يد888جبأ ع888برأ وأ طوط888خ ةع888برأ888ب تاغ888ل ع888برأ
 ؛ي88برع88لا م88سر88لا88ب ةي88برع88لا ؛ي88لاح88لا يربع88لا ّط88خلا يأ ،يرو88شألا/ع8ّ8بر88ملا ّط88خلا88ب ةث88يد88حلا ة88يربع88لا ؛ة88ير88ماس88لا فور88حلا88ب
 .ينيتاللا ّطخلاب )ةينابسإلاو ةيناملألاو ةيسنرفلا لثم ىرخأ تاغل اًنايحأ( ةيزيلجنإلا

 ّل88ك ىل88ع ا8ً8ناّج88م عَّزو88ت ،ماظت88نا88ب ردص88ت ت88لاز ا88مو ،١٩٦٩ ماع88لا ر88خاوأ ذن88م رودص88لا ي88ف ة88ير88ماس88لا ة88يرود88لا هذ88ه تأد88ب
 ي888ف نيّمت888هملاو نيث888حاب888لا ن888م اهي888ف نو888كرت888شم كان888هو ،ير888ما888س ة888ئام888نامث888لا ة888بار888ق ،نو888لو888حو سل888با888ن ي888ف ير888ما888س تي888ب
 ةر8باث8مو صال8خإ لضف8ب رّوطت8تو ل8ب ال ،قزر8ُت ةّي8ح ت8لاز ا8م ة8يرود8لا هذ8ه .م8لاع8لا ءا8جرأ ّىت8ش ي8ف ،ة8ير8ماس8لا تا8سارد8لا
 ٢٠ــ١٩٢٢ طاب8ش ٢٢( ة8قد8ص )نوس8تر( ي8ضار مو8حر8ملا يل888ْجن ،)تف8يو مي8ماين8ب( ينس8حو ني8مألا ،نيَقيقش8لا ،ن8ْيرّر8حملا
.)١٩٩٠ يناثلا نوناك

مهيضراعمو سلبان ةنيدم دايسأ نيب ”

 ىل8888عوّ يل8888ع مع8888نأ ا8888م ىل8888ع هلل ركش8888لاو دم8888حلاو ي8888تدل888888ِج ءان8888بأ ني8888ب لّوج8888تأ ت8888لز ا8888م .موي8888لا ةن8888س نيعب8888سو ثال8888ث ن8888با ا8888نأ
 كل8ت ع8جر8ت اّلأ8ب ان8بول8ق قام8عأ ن8م هلل عّرضت8ن نأ انيل8عو ةّبي8ط ما8ّيأ8ب معن8ن نآلاو ةبيص8ع ما8ّيأ اًعيم8ج انيل8ع تّر8م .يتف8ئا8ط
 كل8ت نأ موي8لا ان8ل  ودب8ت ال ،ر8هد8لا بي8جا8عأ بب8سبو نينس8لا هذ8ه ّل8ك رور8م دع8ب ،ءارو8لا ى8لإ ةرظ8ن .د8يد8ج ن8م ةئ8يدر8لا ما8ّيألا
 ّان88م د88حاو ّل88ك ىد88ل ةر8ّ8فوت88ملا ةريصق88لا ةر88كاذ88لا ي88ه اذ88ه ي88ف فعس88ت ا88مو .)ةّدقل88ه ّل88ك( ّد88حلا اذ88هل ةي88سا88ق ت88نا88ك ما8ّ8يألا
.انتفئاط ىلع ّرُمت ةولح ةرتف ّنأب ةقيقحلا كلذ ىلإ فضأ ،يعيبط لكشب

 لب888ج ىل888ع ر888خآلاو نو888لو888ح ي888ف وأ سل888با888ن ي888ف د888حاو ،نالزن888م موي888لا ة888ير888ما888س ةل888ئا888ع نيت888سو ة888ئا888ملا ن888م ةد888حاو ّل888ك ىد888ل
 هذ88ه لث88م ي88ف .رب88كأ هزو88ل ة88ير88ق ي88ف تيب88لا نأ د88جت ناي88حألا ضع88ب ي88فو ،ةع88ساو ةريب88ك اهمظعم88ب لزان88ملا هذ88هو .م88يز88ير88ج
 ةلثمت88ملا  ي88سايس88لا نا88فوط88لا هاي88م رب88ع ة88ير88ماس88لا حو88ن ةنيف88س اودا88ق صاخ88شأو تل88خ ما8ّ8يأ ر8888ّكذ88ت ءرمل88ل بيط88ي لاو88حألا
.سلبان يف ةفئاطلاب تّلح يتلا ثادحألاب

 ،رب8كأ ًان8ها8ك قح8سإ ن8ب )ساحن8ف ن8ب حيل8ستم( رض8خ ن8ب قي8فو8ت ن8هاك8لا يّم8ع تونه8ك تاون8س ي8ف .انتّصق8ب نذإ أدبن8ل
 يأ ا8هؤاه8جوو ،نيي8ساي8س ن8يركسع8مل نيمسقن8م سل8با8ن ةن8يد8م ناّك8س نا8ك ،ةريغص8لا ة8ير8ماس8لا ةف8ئاطل8ل ١٩٤٣-١٩٣٣

 ك888ئالوأ اض888يأ تّم888ضو “ني888ضراع888ملا” م888سا تلم888ح ةي888ناث888لا ة888عوم888جملا وأ ر888خآلا ركسع888ملا .موي888لا ه888نومس888ي ام888ك فالت888ئالا
 .مويلا انسوماق يف “ةضراعملا” يأ ،ةنيدملا يف “نيذفانلا/نيلعافلا” دادِع يف اونوكي مل نيذلا ءاهجولا



 ن8ها8ك ّل8ك نأ ر8كذ8يو .“نييسل8جملا” ل8جر8ك ربت8عا8ف هيل8عو ،يدلب8لا سل8جملا ي8ف فر8ش وض8ع نا8ك رب8كألا ني8ير8ماس8لا ن8ها8ك
 ني888ب ةرّركت888ملا تا888مادص888لا ي888ف لاك888شألا ن888م لك888ش ّيأ888ب ل8888ّخدت888لا ن888م سفن888لا888ب يأن888لا ىل888ع صِر888حي نا888ك َرب888كأ ير888ما888س
 يدلب8لا سل8جملا ي8ف يّم8ع ة8يوض8ع ّنأ ى8لإ ريش8ن نأ ّد8ب ال .ة88ّماع8ب سل8با8ن ي8ف ةي8سايس8لا ةايح8لا8بو ة8888888888ّصاخ8ب ن8يركسع8ملا
 ةرمس888لا ن888هاك888ل سل888جملا ي888ف فر888ش ناك888م صيصخ888ت ي888ف سل888با888ن ةن888يد888م ءاه888جو هّانب888ت  ،ديلقت888ل رارمت888سا ة888باثم888ب ت888نا888ك
.ةفئاطلل ّصاخلا مهريدقت نع اًريبعت ،ربكألا

 ة88مال88س ن88ب نورا88ه ن88ب بوقع88ي رب88كألا ن88هاك88لا تونه88ك د88هع ى88لإً ةد88ئا88ع ديلقت88لا اذ88ه ة88ياد88ب ت88نا88ك اذإ امي88ف اًد8888ّكأت88م ت88سل
 د8يد8ش مارت8حا8ب ثحب8ُتو عمس8ُت هتمل8ك ت8نا8كو ،سل8با8ن ي8ف يدلب8لا سل8جملا ي8ف اًوض8ع نا8ك ثي8ح ،١٩١٦-١٨٧٤ )همل8ش(
 هذ8هو .ه8تاض8قو هيف8ظو8م ،يدلب8لا اهسل8جم ءاض8عأ ،ةن8يد8ملا ءاه8جو ،“نييسل8جملا” لا8جر8ل ةب8سنلا8ب ه8تاذ ر8مألا ِل8قو ،ر8يدق8تو
 .اضيأ فصاو وبأ ربكألا نهاكلا يّمع اهب يظح ةلماعملا

ربكألا نهاكلا لالذإل ةديكم

 ةف8ئاط8لا تد8عا8س اّهنك8لو ،ءي8ش ّيأ8ب ةر8ماس8لا ةف8ئا8ط ةاي8ح نِّسح8ُت م8ل يدلب8لا سل8جملا ءاض8عأ ىد8ل رب8كألا ن8هاك8لا ة8ناك8م
 ماك88حأ ىل88ع عي88قوت88لا88ب رب88كألا ير88ماس88لا ن88هاك88لا مّر8888ُك ،ك88لذ ى88لإ ة88فا88ضإ .ءاقب88لا ل88جأ ن88م ي88موي88لا اه88عار88ص ي88ف اهت888ّمر88ب
.انتّصقل ادج ّماه ةقيقحلا هذهب هيونتلا  .نييسلجملا ةاضق

 ع88فد ل88باق88م هع88م اوقف8ّ8تاو ،نييسل88جملل ةد88يد88شلا هت88ضراعم88ب فورع88م ريق88ف يسل88با88ن ي88بر88ع ع88م نو88ضراع88ملا ر88مآ88ت مو88ي تاذ
 ،يدلب8888لا سل8888جملا ءاض8888عأ وح8888ن ةدا8888ع اهقلط8ُ888ي نا8888ك يت8888لا ةئ8888يذب8888لا ةش8888حاف8888لا ه8888ظاف8888لأ عم8888جي نأ لا8888ملا ن8888م مرتح8888م غلب8888م
 اًمل888ع ريقف888لا ك888لذ ن888هاك888لا ىل888ع نود888ياك888ملا نور888مآت888ملا طا888حأ د888قو .ير888ماس888لا رب888كألا ن888هاك888لا وح888ن ةّر888ملا هذ888ه اه888بّوص888يو
 ضقن8يو موق8ي ه8ب ف8صاو و8بأ ّرم8ي ا8ملا8حو .عراش8لا نر88ُق ىد8حإ ي8ف ه8ل نمكي8ل ،ف8صاو و8بأ هكل8سي يذ8لا ي8موي8لا راس8ملا8ب
 .ألملا ىلع هيف حدقلاو هّمذل كلذ لك ؛لالذإلاو ةناهإلا ظافلأو مئاتشلاو تاوارهلاب هيلع

 ىل8ع اًق8فاو8م سام8حب ري8فو لا8م ن8م هيل8ع ضر8ع ا8م مّل8ست ،م8ئات8شلاو ة8نا8هإلا ظاف8لأ8ب اًدي8ج سّرمت8ملا ريقف8لا ي8برع8لا ك8لذ
 يب888هذ ه888سأر رع888ش ،ندب888لا م888خض ،ة888ماق888لا د888يد888م نا888ك ،رب888كألا ن888هاك888لا يّم888ع ،ف888صاو و888بأ .ني888شملا لعف888لا ك888لذ888ب مايق888لا
 ي88ف درو ام88ك ي88ناب88غار وأ ي88نا88بر88غ سي88لو ،ا88غآ م88سالا ن88م ودب88ي( ي88ناب88غأ عو88ن ن88م ةفل88ب ة88فوفل88م ةّمع88ب/ةوسنلق88ب ىّطغ88مو
 ط88ير88ش[ )حيحصت88لا اذ88ه ىل88ع قيف88ش ي88بأ بوقع88ي رب88كألا ن88هاك88لا ن88ب ز88يز88ع ن88هاك88لا ز88يزع88لا يق88يد88ص رك88شأ ،ل88صألا
 زرط88مو ينط88ق ضي88بأ ءادر :لوقي88ف ز88يز88ع ن88هاك88لا ا88مأ ؛ضي88بأ ر88ير88ح ةيفل88خ ىل88ع ةب88هذ88م رو88هز ،رو88هز لاك88شأ88ب ير88ير88ح
 هه88جو ةه8ّ8ُبأ ك88لذ ى88لإ دز ،هرد88ص ىل88عأ ى88لإ ى88ّلدت88ي ريب88ك يب88هذ ن88قذو ]ةوسنل88ق وأ ةّمع88ك مدخت88سا ا88ناي88حأ ةيب88هذ طويخ88ب
 .اّقح شهدملا عئارلا هروضح نع يضاغتلا ةلاحتسا ةجردل ناتبقاثلا ناتعساولا ناواقرزلا نانيعلا ثيح

 ف88صاو ي88بأ ن88هاكل88ل ا888ًمارت88حا مهل88جرأ ىل88ع مهميق88ت ة8ّ8ير88س ةّوق88ب ةّر88م ري88غ اوّس88حأ مه88نأ ي88ل نوّصق88ي سل88با88ن خوي88ش نا88ك
 هو8مرت8حا د8ق اًض8يأ ني8ضراع8ملا ّنأ8ب مل8ع ىل8ع او8نا8ك مه8ّنأل ،ر8مألا او8برغت8سا ك8لذ8ل .هورّد8قو هو8مرت8حا اذك8هو ،مه8ب هرور8م دن8ع
 .يرماسلا ربكألا نهاكلا ةناهإو متشب أدبيو عراشلا ةنرق نم يسلبان جرخي فيكف هيلعو

باقع نم اًلدب صَّصخم

 امث88ير نجس88لا ها88عدوأو ل88جر88لا اكس88مأ ،ة88فدص88لا88ب كان88ه ن88م ارب88ع ناي88طر88ش .هري88س ع88با88تو م88ئات88شلا ىل88ع ن88هاك88لا ّدر88ي م88ل
 ،اّق888حو .ةاض888ق ة888ثال888ث روض888ح ن888م ّد888ب ال ،كاذ888نآ اه888ب لومع888ملا تاءار888جإلا ق888فَوو ،ةم888كاح888ملا مو888ي ّل888ح .ضا888ق ما888مأ م888كاح888ي
 ةاضق8لا مك8ح ،ف8صاو ا8بأ ن8هاك8لا نا8هأو مت8ش ه8ّنأ8ب ناي8طر8شلا هيل8ع د8هشو  ةاضق8لا ما8مأ ُلث8مو م8تاش8لا رض8ُحأ امني8ح



 اع88ّقو ناي8ضا8ق .ن8ير8هش ةّد8م يلعف8لا نجس8لا ك8لذ8كو ،ما8ّيألا كل8ت ي8ف م8خض غلب8م اذ8هو ،ةري8ل نور8شع ا8هرد8ق ة8مار8غ هيل8ع
 ءى88جو88ف .ث88لا88ث ضاق88ك هيل88ع عي88قوتل88ل ف88صاو ي88بأ رب88كألا ن88هاكل88ل مكح88لا اذ88ه لِّو88888ُح ماظن88لا ب88سحبو ،مكح88لا اذ88ه ىل88ع
 مْكُح8لا ّنأل عي8قوتل8ل اًدعت8سم ت8سل” :ةلم8جلا هذ8ه ف8صاو ي8بأ رب8كألا ن8هاك8لا يّم8ع ن8م امه8عام8س دن8ع  اًّد8ج ناي8ضاق8لا
.“موزللا نم رثكأ ٍساق يرظن يف
  ك8فر8شب ّس8م وه8ف ،مزال8لا ن8م لق8ثأ م8تاش8لا ىل8ع هان8لز8نأ يذ8لا  مكح8لا ّنأ م8عز8ت في8ك ،هي8جو8لا ن8هاك8لا ا8نّدي8س ا8ي ،نك8لو”
.نارخآلا نايضاقلا لأس “ ؟عيمجلا مامأ

 ر88هشو ةري88ل ١٥ : َر88خآ اًمك88ح ابت88كو مكح88لا ة88قرو ا88قّز88م ،هتب88غر ي88ه هذ88ه ّنأ ناي88ضاق88لا مه88ف .ه88يأر88ب اًكّسمت88م يّم88ع يق88ب
 ابت8كو ةد8يد8جلا مكح8لا ة8قرو ةي8نا8ث ناي8ضاق8لا قّز8م .عي8قوت8لا يّم8ع ض8فر مكح8لا اذ8ه ىل8عو .نجس8لا ي8ف ر8هشلا فص8نو
 ر88شع ة88مار88غ ، ةر88ملا ول88ت ةر88م لع88ف اذك88هو ،ادّد88جم عي88قوت88لا يم88ع ض88فر .نجس88لا ي88ف ر88هشو تاري88ل ر88شع :اد88يد88ج اًمك88888ُح
.ريغ ال ناتريل ،تاريل سمخ ةمارغ ،نجس نودب تاريل

 انيلع888ف ل888جر888لا باق888ع ا888م ،ك888ل مكح888لا نذإ نكي888ل” :ه888ل الا888ق .لو888هذ888لا888ب ابي888ُصأو رّركت888ملا يم888ع ض888فر ن888م ناي888ضاق888لا سئ888ي
 ي8بأ رب8كألا ن8هاك8لا ني8ب راد يذ8لا ّدر8لاو ذ8خألا ك8لذ بّجع8تو ةش8هد امهل8ك نينيع8ب مهت8ملا ع8با8ت  !“ي8لات8لا مّهتمل8ل لاقت8نالا
.يرجي امل مهتملا كاردإ ّلق نيفرطلا نيب ضوافتلا نمز لاط امّلكو .نييضاقلاو فصاو

 ا88ًمولع8م نكي8ل” :ةم8كاح8ملا ةد8هاش8مل رض8ح يذ8لا ريفغ8لا روهم8جللو نيي8ضاقل8ل لا8قو ف8صاو و8بأ ن8هاك8لا ما8ق ،ة8ياهن8لا ي8ف
 سا88ُنأ هل88سرأ .ةريبك88لا هتل88ئا88ع ة88لا88عإل ةي88فا88ضإ تاري88ل ضع88ب ىل88ع لوصح88لا نا88ك هاغتب88م ّل88كو ،ع88َقد88م ل88جر مّهت88ملا ّنأ مك88ل
 ىقبي88س هيل88عو ة88مارغ88لا ع88فد88ل ه88ل لا88م ال ّنأ فرع88ن ان8ّ8نأل د88حأل ةد88ئا88ف ك88لذ ي88ف نوك88ت نل88ف هانص88صا88ق اذإ .ي88ل ّر88شلا نوون88ي
 سل88جملل تاميلع88ت ايطع88ي نأ نيي88ضاق88لا ىل88ع حرت88قأ ك88لذ ىل88ع ءان88ب .دي88حو88لا اهليع88م نود88ب حبص88ت ه88تر88سأو سبح88لا ي88ف
.“هتلئاع ةلاعإ يف هتناعإل لجرلل اًيرهش نيتريل صيصختب يضقي يدلبلا

 نأ دع88بو ،ي88عو88لا اًد88قا88ف ه88ناك88م ي88ف مّهت88ملا راه88نإ .يّم88ع حارت88قا نا88ك اًّق88ح اذ88ه .مه88ناذآ روهم88جلاو ناي88ضاق88لا قّدص88ي م88ل
 يّدي88س ا88ي ينح88ما88س :تاك88يربت88لاو ركش88لا ِتامل88ك متمت88ي و88هو ام88ها88يإ اًّلبق8ٌ88ُم ن88هاك88لا يل88جِر ىل88ع ىم88ترا ،هي88عو داعت88سا
“.هللا ّيبن كّنأب يدنع بير ال .يتايح يف هتفرع يذلا يقنلا رهاطلا ناسنإلا اًّقح كّنإ ،ربكألا نهاكلا


