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ادبع حبصأ ناطيش  
A Demon Who Became a Slave

ةمجرت
ةداحش بيسح .ب 

يكنسله ةعماج

 يواتفحAAلا قاحAAسإ نAAب ةAAقدAAص نAAب )رزعAAلإ( نيعAAملا دبAAع نAAهاكAAلا اAAهدرAAس يتAAلا ،ةّصقAAلا هذAAهل ةيAAبرAAع ةمAAجرAAت يلAAي اAAم يAAف
 ؛٢٠١٠-٢٠٠٤ ربAكأ نAهاAك ،)האירק ןקתמ( ةاروتAلا ةءارAق يAف عيلAض/ريبAخ ،ةعAيرAش مّلعAم ،رAعاAش ،٢٠١٠-١٩٢٧(
 عAAAماسAAAم ىلAAAع ةيAAAبرعAAAلاAAAب  ]https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/02/26/190528.html رظAAAنأ هنAAAع
 .أ ةAيرAماسAلا ةAيرودAلا يAف اAهرAشنو اهAبولAسأAب ىنتAعا ،اهحّقAن ،ةAيربعAلا ىAلإ اهمAجرAت هرودAب يذAلا ةAقدAص ،)ميAماينAب( نيAمألا
 يAف اAًيرAهش نيAتّرAم ردصAت يتAلا ،ةAيرودAلا هذAه .٦٩-٦٦ .ص ،٢٠١٧ راAّيأ ١٥ ،١٢٣٩-١٢٣٨ ددAع ،ةرAماسAلا رابAخأ -.ب
 ةAيربعAلا :تاAيدAجبأ عAبرأ وأ طوطAخ ةعAبرأAب تاغAل عAبرأ لمعتAست اهAّنإ ــ اهAعوAن نAم ةدAيرAف ،بيAبأ لAت يAبونAج نوAلوAح ةنAيدAم
/عAّAAبرAAAملا ّطAAAخلاAAAب ةثAAAيدAAAحلا ةAAAيربعAAAلا ؛ةAAAيرAAAماسAAAلا فورAAAحلاAAAب مويAAAلا فورعAAAملا ،مAAAيدقAAAلا يربعAAAلا ّطAAAخلاAAAب ةAAAيرAAAماسAAAلا ةيAAAمارآلا وأ
 ةيسAAAAنرفAAAAلا لثAAAAم ىرAAAAخأ تاغAAAAل اAًAAAنايAAAAحأ( ةAAAAيزيلAAAAجنإلا ؛يAAAAبرعAAAAلا مAAAAسرAAAAلاAAAAب ةيAAAAبرعAAAAلا ؛يAAAAلاحAAAAلا يربعAAAAلا ّطAAAAخلا يأ ،يروAAAAشألا
 .ينيتاللا ّطخلاب )ةيلاغتربلاو ةينابسإلاو ةيناملألاو

 ّلAAك ىلAAع اAًAناّجAAم عَّزوAُAت ،ماظتAAناAAب ردصAAت تAAلاز اAAمو ،١٩٦٩ ماعAAلا رAAخاوأ ذنAAم رودصAAلا يAAف ةAAيرAAماسAAلا ةAAيرودAAلا هذAAه تأدAAب
 يAAAف نيّمتAAAهملاو نيثAAAحابAAAلا نAAAم اهيAAAف نوAAAكرتAAAشم كانAAAهو ،يرAAAماAAAس ةAAAئامAAAنامثAAAلا ةAAAبارAAAق ،نوAAAلوAAAحو سلAAAباAAAن يAAAف يرAAAماAAAس تيAAAب
 ةرAباثAمو صالAخإ لضفAب رّوطتAتو لAب ال ،قزرAُت ةّيAح تAلاز اAم ةAيرودAلا هذAه .مAلاعAلا ءاAجرأ ّىتAش يAف ،ةAيرAماسAلا تاAساردAلا
 ٢٠ــ١٩٢٢ طابAش ٢٢( ةAقدAص )نوسAتر( يAضار موAحرAملا يلAAAْجن ،)تفAيو ميAماينAب( ينسAحو نيAمألا ،نيَقيقشAلا ،نAْيرّرAحملا
.)١٩٩٠ يناثلا نوناك

هتفئاط يماح )هملش نب مرمع( ةمالس نب نارمع ربكألا نهاكلا”

 اهلمAكأAب ةفAئاAط ءبAع نوكAي اAمدنAع اّميAس ال ،نحAملا يAف دومصAلا ةيفيAكو ناسAنإلا ةعيبAط نAع َربِعAلاAب حَضنAت صصAق كAلانAه
 لازAAAغ نAAAب ةAAAمالAAAس نAAAب نارمAAAع مAِAAلاعAAAلا ىلAAAعألا نAAAهاكAAAلا ،يّدAAAج دAAAلاو نAAAع يكAAAحأ انAAAه .هقAAAتاAAAع ىلAAAع ىًقلAAAم ،اAAAهددAAAع ةّلAAAق مAAAغر
 صخشAب ريبAك نAهاAك مهيAف ّمأ مهAتاAقوأ رAسعأ يAف ذإ ،ًابAيرقAت ةنAس نيسمAخو ةAئاAم لبAق ّظAحلا نيAيرAماسAلا فAلاAح  .)هيAباAط(
 اAAهددAAع ّدعتAAي مAAل ةفAAئاAAط ،ّماAAت ضارقAAنا ةAّAفاAAح ىلAAع اوAAناAAك نAAيذAAلا نيAAيرAAماسلAAل ةبAAسنلاAAب ةبيصAAع ةرتAAف تAAناAAك كلAAت .يّدAAج يAAبأ
 هتفAئاAط ةايAح بAكاو يذAلا يّدAج وAبأ .ةيصخشAلا نوؤشAلا يAف اّميAس ال ،ةلكشAم نويلAم نAم يAناعAتو ةمسAن نيAنامثAلاو ةAئاAملا
 نيسمAخ ةنAبا ةلAمرأ جAيوزتAل ةAجاAح كانAه تAناAك اذإو ،ةلكشAم ّلAك ّلAحل اًرAضاAح اًمAئاد ناAك لAب ًابAناAج فقAي مAل ،دAيدAش مAّلأتAب
 ةفAAئاطAAلا يAAف دAAيدAAج مد ّخAAض ةAAمادإ ّمهAAملا ،لAAسنلا ىلAAع ظافحلAAل دّدرAAت نودAAب ،كAAلذAAب ماAAق ،اًعيAAبر نAAيرAAشع نAAبا باشAAل ةنAAس
.راضتحالا روط يف تناك يتلا

 اAم اًريثAك . كارAتألا ماّكُحAلاAب ةفAئاطAلا ةAقالAع نAعاًيAضار ّلAقألا ىلAع ،ةAمالAس نAب  نارمAع ،ربAكألا نAهاكAلا نكAي مAل ،اًيAسايAس
 ناAك مهAئاAيربAك رادقAم ،مهتنطAAِف ةAجرد عAم اًدرAط بAسانتAت مAل ،ةيAلاعAلا مهAئاAيربAك ةAجرد ،هAنوAAّلذAُي كارAتألا نوAيراشكAنإلا ناAك
 داجAAيإ لواAAح اًمAAئادو )رطAAملا تارطAAق نيAAب يشمAAي( دAAيدAAش زارتAAحاAAب هقAAيرAAط ّقُشAAي فيAAك يّدAAج وAAبأ فرAAع .مAAهّرAAش رادقمAAك
 لصنقAAAلا عAAAم ةنيتAAAم ةAAAقادAAAص ةAAAقالAAAع هتطAAAبر هّظAAAح نسُحAAAل .هتفAAAئاAAAط جراAAAخ طاAAAسوألا ةAّAAفاAAAك عAAAم ماAAAئوAAAلاو ةحAAAلاصAAAملا ليبAAAس
 رودAAت ةريثAAك تاAAياكAAح ةمAAث .الAAAAِجاAAع الAAح بّلطتAAت ةلكشAAم يAAف ةّرAAم ريAAغ هدAAعاAAس يذAAلا ،نيAAف سميAAج ،سدقAAلا يAAف يAAناطAAيربAAلا
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 يAAكرAAت طAAباAAض لوAAح اهنAAم ةدAAحاو كيلAAع ّصAAقأو ،يAAناطAAيربAAلا لصنقAAلاو يرAAماسAAلا ربAAكألا نAAهاكAAلا نيAAب ةAAقادصAAلا كلAAت لوAAح
.اًدبع حبصأو نييرماسلا عم ناطيش ةباثمب ناك

يوارس ليئارسإ ناصِح

 ،سلAAباAAن يAAف يAAكرتAAلا مAAكاحAAلا رصAAق يAAف اًريAAتركAAس لِمAAع يذAAلا ،)يرتAAسه ليAAئارAAسي( يوارAAسلا ليAAئارAAسإ يرAAماسلAAل ناAAك
 ليAصألا هAناصAح ةوهAص اًيطتمAم ليAئارAسإ جرAخ اAمدنAع ،موAي تاذ .فلAع لضAفأ همعAطأو اًّديAج هAب ىنتAعاو ليAصأ ناصAح
 بAAعر ردصAAم ناAAك ،اًيAAكرAAت اAًAيراشكAAنإ اًطAAباAAض هقAAيرAAط يAAف فداAAص ،ةريهظAAلا دعAAب اAAم ةAAهزAAن يAAف لAAيوAAط نAAمز ذنAAم هAAتداعAAك
 ناصAAAح نAAAسرAAAب يراشكAAAنإلا كسAAAم .اAAAيرAAAماAAAس ناAAAك اذإ ةAAAAAAAAAAAّصاAAAخو ،هAAAفداصAAAي نAAAم برضAAAب اًريثAAAك ّذذلAAAت هAّAAنأ ذإ ،نيAAAيرAAAماسلAAAل
 يAف .لقAن ةAبرAع ّرAج يAف هAمادختAسال ناصحAلا رِداصAم هAّنإ ليAئارAسإل لاAق .لAAAAّجرتAلا هنAم بلAطو ليAصألا يوارAس  ليAئرAسإ
 اذAAه ّنأ ةّدومAAب هAAل حرAAشو يAAكرتAAلا طAAباضAAلا ىAAلإ دAAيدAAش رذAAحب مّدقتAAف يّدAAج َدAAلاو يوارAAس ليAAئارAAسإ ىAAعدتAAسا هذAAه هتAAطرو
 .يكرتلا نوناقلا قفَو كلذو ىرخأ وأ لقن ةبرعب هطبر زوجي الو ،ٌليصأ ناصحلا

 يّدAAج يAAبأ عAAفد ىلAAع هتAAحاAAقو طرفAAب ؤُرAAج لAAب ،بAAسحف يّدAAج دAAلاو مالAAك عامAAس يAAف بAAغرAAي مAAل رAAيّرAAشلا يراشكAAنإلا كAAلذ
 ،هAتءابAع ضفAن ،ضهAن .ليكAلا حفAط وأ ،ىAبّزAلا ليسAلا غلبAب فAصوAي عAضو نAع ًةAيانAك ناAك يّدAج يAبأ لالذإ .اAضرأ هAحرAطو
 يوارAس ليAئارAسإ اAAAًكراAت هقAيرAط يAف ىضAمو َناصحAلا يAكرتAلا طAباضAلا ذAخأ .هتيAب ىAلإ اًدAئاAع قفAطو فلAخلا ىAلإ تفتAلا
.هلاح اًيثار ،اًيكاب

نيف سميج يناطيربلا لصنقلل ىوكش

 نأ اAمو ،ةيAناطAيربAلا ةيلصنقAلا باAب قرAط .سدقAلا ىAلإ سلAباAن نAم رAفاAسو ،نارمAع ربAكألا نAهاكAلا رّكAب يAلاتAلا مويAلا يAف 
 هيAلإ نارمAع نAهاكAلا لاAخدإAب يضقAي لصنقAلا نAم رAمأ ريAتركسAلا ىدAل ناAك .بابAلا هAل حتAفو ّبAه لصنقAلا ريAتركAس هظAحل
 يذAلا رAيّرAشلا اذAه بAهن فيAك ،يAكرتAلا طAباضAلا عAم ةAحرابAلا هAل ىرAج اAم ّلAك يّدAج وAبأ ّصAق .ةيلصنقلAل هAل ةراAيز ّلAك يAف
 هAعامسAب نيAف سميAج لصنقAلا مدAAAAAAAAAُص .ةفAئاطAلا نAبال عAباتAلا ليAصألا َناصحAلا ،ناطيشAلا ةروصAبو ةئيهAب ّكAش نودAب لبAAAAُج
 نAهاكAلا ىهAنأ نأ دعAب .يرAماسAلا هقAيدAص اهقطنAي ناAك ةلمAج ّلAك ةAياهAن يAف هفAسأ نAع اًّربعAم هAسأرAبّ زAهو نAهاكلAل ثدAح اAم
 يAAف لAAسُريAAس هAّAنأو ،هقAAيدAAص ةدAAعاسAAمل عيطتAAسي اAAم ّلكAAب مايقلAAل هدادعتAAسا نAAع اًّربعAAم لصنقAAلا ّدر ،هتّصAAق نارمAAع ربAAكألا
 كAAلذ ءاّرAAج نAAم نيAAيرAAماسAAلاAAب تقِحAAل يتAAلا رارAAضألا ةAّAفاكAAب ليصفAAت اهيAAف ،تارمعتAAسملا رAAيزو بتكAAم ىAAلإ ةAAلاAAسر هAAتاذ مويAAلا
 ،“تارمعتAسملا رAيزو نAم ّدرAلا لوAصو ىتAح ةيلصنقAلا باسAح ىلAع قدانفAلا دAحأ يAف انAه رظتAنا” .رAيّرAشلا يراشكAنإلا
 نAAم رثAAكأ هتفAAئاAAط كرAAت هنكمAُAي ال هAّAنإ اًلAAئاAAق ضرعAAلا اذAAه نارمAAع ربAAكألا نAAهاكAAلا َلبقAAي مAAل .يّدAAج يAAبأ نAAم نيAAف سميAAج بلAAط
 مAهددAع دادزAملا مهيAملاAظ ّدAض هتفAئاAط ءانAبأ بAناجAب فوAقولAل يAلاتAلا مويAلا حابAص سلAباAن ىAلإ دوعAي نأ هيلAعو ،نينAثا وأ موAي
 .ايموي

 يAAAAف يAAAAناطAAAAيربAAAAلا ريفسلAAAAل ةAAAAلاAAAAسر روفAAAAلا ىلAAAAع لAAAAسرأ هرودAAAAب يذAAAAلا ،تارمعتAAAAسملا رAAAAيزو ىAAAAلإ نيAAAAف سميAAAAج ةAAAAلاAAAAسر تلAAAAصو
 طّابAAض ءادتAAعا ءازإ تانAAطوتAAسملا رAAيزو جاجتAAحا نAAع هAAل ّربعيAAل ديمAAحلا دبAAع ناطلAAسلا يدAAي نيAAب ُلثمAAي نأ هرAAمأو لوبنطAAسإ
 دنAAع ديمAAحلا دبAAع ناطلAAسلا رAAعُذ .هAAب رAAAAُِمأ اAAم ريفسAAلا ّذفAAن .ربAAكألا مهنAAهاAAك ّصاAAخ لكشAAبو سلAAباAAن يAAيرAAماAAس ىلAAع كارAAتأ
 طّابضAلا ىلAع يروفAلا روثعAلاAب يضقAي ،وAه هديAب عAّقوAمو لجعتAسم ناAمرAف لاAسرإ لاحAلاAب رAمأ .ةAلاAسرAلا َنومضAم هAعامAس
 نلعAُAي نأ ناطلAAسلا رAAمأ .رAAمألا يّقلAAت دنAAع مهAAسافAAنأ ظفAAل ىتAAح اًقنAAش مهAAمادAAعإو نيAAيرAAماسAAلا ىلAAع مهAAئادتAAعاAAب نيمّهتAAملا
.سلبان ةنيدم ةقيدح يف ماُقي ،يرماسلا ربكألا نهاكلا فرش ىلع ريبك لافتحا يف كلذ نع يكرتلا سلبان مكاح

ةمالس نب نارمع ربكألا نهاكلا حور ةلاصأ
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 هتيAAب ىAAلإ لAAجع ىلAAع مAAكاحAAلا يAAثوعبAAم مودAAق نAAم اًدAAج برغتAAسا كAAلذAAلو ،ناطلAAسلا ةAAلاAAسر نAAع ًائيAAش فِرعAAي مAAل يّدAAج وAAبأ
 ،هسAAAبالAAAم رAAAخفأ يدAAAترAAAي ربAAAكألا نAAAهاكAAAلا نأ فورعAAAملا نAAAمو .ةAAAيدلبAAAلا ةقAAAيدAAAح يAAAف مAAAكاحAAAلا ءاقلAAAل هسAAAبالAAAم رAAAخفأAAAب مهتقAAAفارAAAمل
 كAلذ ىأر اAمدنAع أAجافAت .مهقAفارو كارAتألا طّابضAلا ةوAعد ّىبAل يّدAج وAبأ .هAسأر ىلAع ءارمAحلا ةوسنلقAلاو ةAيديلقتAلا سAبالAملا
 نAهاكAلا رسفتAسا اAمدنAع .ةبعAص ةيسفAن ةAلاAح يAف ناAكو ،اAضرأ هAحرAطو هعAفد يذAلا وAهو ،نيAثوعبAملا نيAب رAيّرAشلا طAباضAلا
 لاAق “!كAب ةقّلعتAم يAتايAح” .لجعتAسملا ءاAعدتAسالا كAلذ ءارو اAم يّدAج اAبأ ربAخأو ،ءاكبAلاAب رAجفنا هتAلاAح نAع نارمAع ربAكألا
 .عومدلا هتور توصب طباضلا

 مAAAكاحAAAلا مهAAAسأر ىلAAAعو ،ةنAAAيدAAAملا ةقAAAيدAAAح يAAAف نيعمتجAAAم سلAAAباAAAن ءاهAAAجُو ّلAAAك ىأر اAAAمدنAAAع ،اًريثAAAك ربAAAكألا نAAAهاكAAAلا شAAAهدAAAنإ
 رAمأ ىلتAُي نأ مزAحب مAكاحAلا رAمأ .هنيمAي ىلAع سولAجلل مAكاحAلا هاAعدو عيمAجلا ماAق ،لAخد اAمدنAع .هئيجAم نورظتنAي ،يAكرتAلا
 هُلتAق بجAي ،نيAيرAماسAلا ىلAع ىدتAعا هAّنأAب يرAماسAلا ربAكألا نAهاكAلا هيAلإ ريشAُي طAباAض ّلAك هبAجومAبو ألAملا ىلAع ناطلAسلا
 .ريخألا هسفن هظفل ىتح اًقنش اًروف

 عيمAجو مAكاحAلا وحAن قرAشُم هAجوAب مستAبا ،فلAخلا ىAلإو ماAمألا ىAلإ مAث راسيAلا ىAلإو نيميAلا ىAلإ ةرظAن يّدAج دAلاو ىقAلأ
 كارAتألا طّابضAلا ّنأ فورعAملا نAم ؛نيAيرAماسAلا ىلAع ىدتAعا يAكرAت ٍضاAق ّيأ انAه ىرأ ال :لاAقو اهيAحاوAضو سلAباAن ءاهAجو
 .ةليبنلا ةيرماسلا ةفئاطلا ءاذيإ مهل ُرطخي الو نومرتحم

ّقAAAح ليAAAصأ نAAAهاAAAك كAّAAنإ  دونجAAAلا نAAAم ةّلAُAAث مAAAكاحAAAلا رAAAمأ .هتقAAAناعAAAمل سلAAAباAAAن ءاهAAAجو عرAAAهو يّدAAAج يAAAبأل يAAAكرتAAAلا مAAAكاحAAAلا لاAAAق ،اً
 ربAكألا نAهاكAلا يAمدAق ىلAع يAكرتAلا طAباضAلا ىمAترا ةنAيدAملا ةقAيدAح نAم مهAجورAخ دنAع .هتيAب ىAلإ ربAكألا نAهاكAلا ةقAفارمAب
 َتدAAAعأ لAAAه” .“!كAAAلاAAAب ىلAAAع أرطAAAي اAAAم ّلAAAك ّذفAAAنأل يAAAنرAAAُم !يAAAتايAAAح تذقAAAنأ كAّAAنأل ،كَدبAAAع نوAAAكأAAAس” :يكبAAAي وAAAهو امهّلبقAAAي ذAAAخأو
.هيمدق رابغب َغّرمتملا ربكألا نهاكلا لأس ،“؟يوارس ليئارسإل ناصحلا

 هAناصحAل اًفلAع هبAحاصAل تبلAجو .ىذأ ُّيأ ناصحAلا ِقَحلAي مAل .“مAكاحAلا ىAلإ كAباحطAصال ُتلAسُرأ نأ لبAق كAلذAب اًّقAح تمAق”
 قيلAي ال كولAسلا اذAه ،كيلAجر ىلAع فAق” .ةرارمAب طAباضAلا ىكAب - “نAهاكAلا يّديAس اAي ّيلAع مِعAنأ ،ةلAماAك ةنAس ةّدAم هيفكAي
 كAAAلذAAAل” اًفيضAAAم طAAAباضAAAلا لاAAAق - “ينتييAAAحأAAAف يAAAل كAAAناسAAAحإ ىلAAAع كركAAAشأ” .نارمAAAع نAAAهاكAAAلا لاAAAق - “ ناطلAAAسلا طAAAباضAAAب
.“ةعرسلا حانج ىلع هب َموقأل ينرمأت نأ اّلإ كيلع ام ،كدارُم ّلك اًدعاصف نآلا نم ّيبُلأس

.“ةيناث ةبسانم يف ّصُقأس كلذ نعو ،اياضق عضب يف همُِدخي نأ َطباضلا يّدج دلاو رمأ


