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تاَكَنت “ةحلُص ”
A Reconciliation of Tins

ةداحش بيسح .ب ةمجرت

يكنسله ةعماج

 رزع8لإ( يواتفح8لا قح8سإ ن8ب ة8قد8ص ن8ب نيع8ملا دب8ع رب8كألا ن8هاك8لا ا8هاور يت8لا ،ةّصق8لا هذ8هل ةي8بر8ع ةم8جر8ت يل8ي ا8م ي8ف
 :ةك88باش88لا ي88ف رظ88نأ هن88ع ،٢٠١٠-٢٠٠٤ نيتنس88لا ني88ب رب88كأ ن88ها88ك ،٢٠١٠ -١٩٢٧ ،يئتبح88ه كاحست88ي ن88ب ة88قد88ص ن88ب
 يذ88لا ،ة88قد88ص )مي88ماين88ب( ني88مألا ع88ماس88م ىل88ع ةي88برع88لا88ب )هللا ة""ّمذ ي""ف ،رب""كألا ن""هاك""لا ،ة""قد""ص نيع""ملا دب""ع  ،ةداح88ش بيس88ح
 دد8888ع ،ةر8888ماس8888لا راب8888خأ -.ب .أ ة8888ير8888ماس8888لا ة8888يرود8888لا ي8888ف ا8888هر8888شنو اه8888بول8888سأ8888ب ىنت8888عا ،اهحّق8888ن ،ة8888يربع8888لا ى8888لإ اهم8888جر8888ت

 ل88ت ي88بون88ج نو88لو88ح ةن88يد88م ي88ف ا8ً8ير88هش ني88تّر88م ردص88ت يت88لا ة88يرود88لا هذ88ه .٩٠-٨٨ .ص ،٢٠١٧ را8ّ8يأ ١ ،١٢٣٧-١٢٣٦
 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
 ّط888خلا888ب )ةي888ناب888سإلاو ةي888نا888ملألاو ةيس888نرف888لا لث888م ىر888خأ تاغ888ل ا8ً88ناي888حأ( ة888يزيل888جنإلا ؛ي888برع888لا م888سر888لا888ب ةي888برع888لا ؛ي888لاح888لا
 .ينيتاللا

 ّل88ك ىل88ع ا8ً8ناّج88م ّعزو88ت ،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

ةّديج ماّيأ”

 نيبلاطلا هدابع لجأ نم هب ماق ام لك ىلع هل اًلّلهمو اًّحبسم ،ضرألاو ءامسلا كلام ىلعألا هلإلا ،هللا ىلإ ّيدي تعفر
 هتبي88ط  ةر88فو88ب ب88هو  ه8ّ8نأل ةمظع88لاو نانت88مالا ه88ل .ةر88فاو88لا همع888ِن ن88م مهيل88ع قدغ88يو ،د88يد88ج مو88ي ل88ك ءاس88م حاب88ص ،هت88قد88ص
 ،ريخ8لا ة8يؤر8ب هي8ف ىظ8حن يذ8لا موي8لا اذ8ه ى8لإ ا8ناق8بأو ا8ناي8حأو ،ةقيقح8لا ني8ير8ماس8لا لي8ئار8سإ ين8ب تال8ئا8عو ةنهك8لا ةل8ئا8ع
 ي88ف د88جست يت88لا ةف88ئاط88لا هذ88ه ينب88ل اهحن88م يت88لا ةايح88لا ةب88ه لث88م ،ةنسح88لا تاب88هلا ن88م انيل88ع قد88غأ ةّم88جلا هم88حارم88بو
.ليإ تيب ،ميزيرج لبج ،هراتخا يذلا ناكملا

 حب88صأ ،١٨٥٥-١٧٨٢[ )هي88با88ط ن88ب همل88ش( لاز88غ ن88ب ة88مال88س ،رب88كألا ن88هاك88لا ميكح88لا ،يّد88ج ّد88ج ه88ب ما88ق ا88م ر888ّكذت88ن انّل88ك
 ل88سار88ت .ريق88فو عرو ،ميجنت88لا مل88ع نق88تأ ،ني88يورقل88ل زي88بانق88لا ة88طاي88خ ةنه88م لواز ،١٧٩٨ ما88ع ةرّكب88م ّن88س ي88ف رب88كأ ان88ها88ك
 رور8س ن8ب لاز8غ ت8خأ ة8يواز8غ ،ة8يد8ه ه8ّمأ ،دي8حو ن8با و8هو لف8ط و8هو هو8بأ ي8فو8ت ؛راوج8ير8جو نوتجنيت8نا8ه لث8م نيي8بوروأ ع8م

 ه8ل .قاح8سإو نور8هأو نارم8ع :هدالوأ .نيت8ئا8ملا ي8لاو8ح ا8فا8يو سل8با8ن ي8ف ١٨٠٨ ما8ع ي8ف ةرمس8لا دد8ع نا8ك .هي8بأ ق8يد8ص
 ن8ب بوقع8ي رب8كألا ن8هاك8لا ام8هاور ،سل8با8ن مي8عز يداه8لا دب8ع ني8سح هرا8ج ع8م ةي8ناث8لاو ني8طايخ8لا ع8م ةد8حاو8لا :ناتّص8ق
 ٦ ،٧٨٨-٧٨٥ ةر88ماس88لا راب88خأ الث88م رظ88نأ ،ة88يزيل88جنإلا ى88لإ ةم88جر88ت ع88م امه8ُ8تر88شن د88قو ،ني88ير88ماس88لا ن88ع ه88بات88ك ي88ف يز88ع
 ا8هدادع8ت ةف8ئا8ط سي8ئر نا8ك يذ8لا ].١٢٣-١٣٨ .ص ،٢٠٠٢ نار8يز8ح ١٤ ،٨١٩-٨١٧ ؛١٧٥-١٨٥ ،ص ،٢٠٠١ ناسي8ن
 ومني8س ةطيسب8لا ه8جو ىل8ع بوعش8لا ني8ب رزن8لا اذ8ه ّنأ ي8ف هل8مأو ه8نام8يإ ن8م ًائي8ش دِقف8ي م8ل اذ8ه ع8مو ،ةمس8ن نيت8ئا8ملا ة8بار8ق
 ىل88ع د88ها88ش م88يز88ير88ج لب88جو سل88با88ن ي88ف ة88مال88س ن88ب )مرم88ع( نارم88ع ن88ب قح88سإ ن88ب نيع88ملا دب88ع ن88هاك88لا ا88نأ ا88ه .ر88هدز88يو
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 ،م888يز888ير888ج لب888ج ىل888ع وأ سل888با888ن ي888ف ءاو888س ،ةر888خا888ف توي888ب ي888ف نكس888ن .عيم888جلل اّق888ح ةول888ح ا888ًما8ّ88يأ ان888يأر .ةف888ئاط888لا را888هدزا
 يذ8لا مَسق8لا ىل8ع هتظ8فاح8مو ان8ل هّتبح8م ءاّر8ج ن8م ل8ب ،تاريخ8لا هذ8ه لك8ب هللا ا8نازا8ج انت8ماقت8سا بب8سب سي8ل ه8ّنأ انمل8عو
 ،ع8شوهي8ل ى8سو8م ن8م اهلق8نو ى8سو8م ع8ماس8م ىل8ع ا8هدّدر د8قو ،ف8سو8يو يوال ،بوقع8يو قح8سإو مي8هار8بإ ،ان8ئا8بآل همس8قأ
 م888هؤان888بأ نو888لو888حو م888يز888ير888ج لب888جو سل888با888ن ي888ف ةنهك888لا تال888ئا888ع ون888ب نحن888ف ،نور888هأ ين888ب رابك888لا ةنهكل888لو اًخي888ش نيعب888سلل
.مهتريسم لمكنو

سلبان يف لئامحلا راجِش

 نّكم8ت في8ك ءالج8ب زرب8ُت ي8هو ،لاز8غ ن8ب ة8مال8س رب8كألا ن8هاك8لا ،يّد8ج ّد8ج ن8ع ةّص8ق مكيل8ع دُر8سأ نأ ي8ل اوحم8سا هيل8عو
 ةقبط8لا ءان8بأو اه8ناري8ج لب8ق ن8م طيبثت8لاو ريفنت8لاو ة8لزع8لا ن8م ر8حب جاو8مأ ي8ف انتف8ئا8ط ةنيف8س ةداي8ق ن8م ة8مال8س ن8هاك8لا
 نا8ك يت8لا تاونس8لا ،١٨٥٥-١٧٩٨ ،ر8شع ع8سات8لا نرق8لا ن8م ى8لوألا نينس8لا تار8شع نوض8غ ي8ف ،سل8با8ن ي8ف ةم8كاح8لا
.نييرماسلا سيئر ،ربكألا نهاكلا يّدج ّدج

 يت88لا ةفلتخ88ملا ل88ئام88حلا ني88ب يد88بألا ءادع88لا بب88سب د88يد88ح ن88م دي88ب مك88ح ،ك88ب ى88سو88م نا88ك ةرتف88لا كل88ت ي88ف سل88با88ن م88كا88ح
 ّنأل يل8حملا مكح8لا قاط8ن ي8ف ،ةرتف8لا كل8ت ي8ف او8مد8خ د8ق اًيب8سن ن8يريث8ك ني8ير8ما8س ّنأ ي8ف بج8ع ال .سل8با8ن ي8ف تمك8ح
 ن8هاك8لا ة8ناك8مو انتف8ئا8ط ءان8بأ8ب م8كاح8لا ق88ِثو ك8لذ8ل .سل8با8ن ي8ف ةم8صاخت8ملا ل8ئام8حلا ءان8بأ ن8م ّيأ8ب اوقث8ي م8ل ماّكح8لا ل8ك
 ه8تا8قالع8ب َر8خآ رب8كأ ن8ها8ك ّيأ ن8م رث8كأ ،ة8مال8س رب8كألا ن8هاك8لا ،يّد8ج ّد8ج فر88ُع .ة8قو8مر8م ت8نا8ك تارتف8لا مظع8م ي8ف رب8كألا
 ل8ئام8حلا ل8ك ءان8بأ ع8م ةّبي8ط تا8قال8ع ىل8ع ظافح8لا ىل8ع هد8هع ي8ف نو8ير8ماس8لا صَر8ح ،اًلام8جإ .سل8با8ن ماّك8ح ع8م ةّبيط8لا
 ي88ف ل88شف هد8ّ8يأ يذ88لا ّنأل ،سل88با88ن ن88م بر88هلل ير88ما88س هي88ف ّرط88ضا ،د88حاو ثدا88ح ءانثت88سا88ب ،سل88با88ن ي88ف ةريبك88لا ةي88برع88لا
 بصن8م لاغ8شإ َلو8ح يو8مد8لا راجش8لا ي8ف ،ز8ئاف8لا8ب ؤبنت8لا هرودق8م ي8ف نا8ك د8حأ ال .سل8با8ن ي8ف مكُح8لا دّلق8ت ىل8ع ة8كرع8ملا
. زئافلا حشرملا ماقتنا نم تساق لشافلا حشرملا تّديأ يتلا لئامحلا .ام ببسل رَغش يذلا مكاحلا

هذهك “ةحلُص”

 نت88خ لافت88حا ي88ف كارت88شال88ل هو88عدي88ل ،ك88ب ى88سو88م م88كاح88لا تي88ب ى88لإ ه88تداع88ك لَز88ن ،ة88مال88س ن88هاك88لا داف88حأ د88حأ د88لُو ا88مدن88ع
 ىرأ ة8لوم8ح ءان8بأ ا8عد يذ8لا ،د8يد8جلا م8كاح8لا ى8لإ روضحل8ل ه8ل تحي8ُتأ يت8لا ة8صرف8لا8ب ة8مال8س رب8كألا ن8هاك8لا حِر8ف .ديفح8لا
 ك8ب ى8سو8م ا8عد  ،ةين8لا نس8ح ن8ع اًريبع8ت .ه8موص8خ ّد8لأ تد8ّيأ اه8ّنأ ن8م م8غر8لا8ب ،هراد ي8ف ةريب8ك ةحل8888888888ُص ةمي8لو8ل ةيسل8بان8لا
 حرف88لا تاو88صأ .ر88بونص88لاو زرألا88ب ةوشح88م ا8ً8فار88خ ،اًريث88ك ا888ًماع88ط مّد88ق كان88هو ،هرص88ق ي88ف ةريب88ك ةمي88لو88ل ة88لوم88حلا ءاه88جو
.كب ىسوم رصق ربكألا نهاكلا لخد جيهبلا وجلا اذه يف .راوجلا يف اًديج تعمس يضارتلاو

 ب88عر88لا تاو88صأ اهل88حم تّل88حو ،ةجهب88لاو حرف88لا تاو88صأ تف888ّقو88ت ه88تأ88جاف88ملو هت88شهد88ل اذإو ،رصق88لا تا88جرد دع88ص نأ ا88م
 هوعنم8ي م8ل رصق8لا ساّر8ح .ةريبك8لا ةمي8لو8لا ة8عا8ق ى8لإ تا8جرد8لا هدوع8ص ع8با8ت ل8ب ،ءارو8لا ى8لإ ن8هاك8لا تفتل8ي م8ل .خارص8لاو
 د88ها88ش .ت88قو يأ ي88ف هروز88ي نأ رب88كألا ني88ير88ماس88لا  ن88هاك88ل حمس88ي ،م88كاح88لا ن88م ر88مأ مه88يد88ل ذإ ،ة88عاق88لا ى88لإ لو88خد88لا ن88م
 في88سو ،ة88عاق88لا ط888888ُسُب ىل88ع ى88تو88م ن88يدّدم88م او88نا88ك ىرأ ل88ئام88ح ءاه88جو ّل88ك ،ا88عزف88م ًاب88عر88م اًد88هشم ة88مال88س رب88كألا ن88هاك88لا
 رب88كألا ن88هاك88لا بي88ُصأ .ىرأ ة88لوم88ح ءاه88جو ر88حن ي88ف هود88عا88س ن88يذ88لا ه88ساّر88ح فويس88ك ا888ًمد ّزِن88ي لاز ا88م نا88ك ك88ب ى88سو88م
 ا88ضر88لا88ب ةمعف88م ةض88ير88ع ة88ماست88با ،سكع88لا88ب .ةّر88ملا88ب اًّدتح88م نك88ي م88ل ك88ب ى88سو88م م88كاح88لا ّنأ88ب ءى88جو88فو ،عل88هلا88ب ة88مال88س
 مهت8حر8ف نوكت8س ت8نا8ك م8ك ،باق8ع ن8م اوّقحت8سا ا8م او8لا8ن مه8نإ” .رب8كألا ن8هاك8لا8ب ًاب8888ّحر8م ه8يد8ي حت8ف .هه8جو ىل8ع تمس8ترا
.“يمصخ ينلتق ول

“حرفلا” تاكنت
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 .هديف8ح ةدالو حر8ف ن8ع ريبعتل8ل م8ئال8م ري8غ ت8قو8لا نإ لا8ق ه8ّنأ8ك ،ه8باق8عأ ىل8ع عو8جر8لا8ب ّم8ه ،ة8مال8س رب8كألا ن8هاك8لا ع8جار8ت
 ،هربخ8ي نأ ة8مال8س رب8كألا ن8هاك8لا ىل8ع ّح8لأو “؟ك8ترا8يز ة8يا8غ ا8م” .رصق8لا ي8ف ىر8خأ ة8عا8ق ى8لإ هذ8خأ ،هف8قوأ ك8ب ى8سو8م
 يصّل8ختب يت8حر8ف ة8جوزم8م هي8ف ،موي8لا اذ8ه ميظ8ع مو8ي اًّق8ح ه8ّنإ ،ي8حر8ف و8ه ك8حر8ف” .ض8فر8ي نأ ن8هاك8لا رودقم8ب نا8ك ا8مو
 اه888888ّسدو ،ب8هذ8لا ن8م تالم8ع ةءولم8م ةّر8888888888ُص ض8يرع8لا هرا8ّنز ن8م ك8ب ى8سو8م ّلت8سا .“كديف8ح ةدالو حرف8ب ي8موص8خ ّد8لأ ن8م
 عمس8ُ8ت نأ88ب ب88لا88طأ ي8ّ8نإ .كديف88ح ةدالو ةب88سان88مل اًميظ88ع ا88888ًحر88ف ميقت88ل هذ88ه يت88يد88ه ذ88خأ88ت نأ بج88ي” - رب88كألا ن88هاك88لا دي88ب
.“يتحرفب حرفي نم كانه ّنأ سلبان ناّكس َملعيل ديعب نم حرفلا تاوصأ

 نأ فر8ع .ا88888مّلأت8م اًرفق8م هتي8ب ى8لإ دا8ع .ائي8ش لوق8ي نأ عطت8سي م8ل ه8ّنأ الإ ،ك8ب ى8سو8م مال8ك ن8م اّد8ج رب8كألا ن8هاك8لا ش8هد
 َر8مأ رب8كألا ن8هاك8لا ّذف8ن اذإ .حرف8لا تاو8صأ قال8طإل ب8سان8م ري8غ ت8قو8لاو ،ىرأ ة8لوم8ح لت8ق ىل8ع ٍسا8ق داد8888ِح ي8ف سل8با8ن
.نييرماسلاب ررضلا قحلأ مكاحلا

 بر8ضا ،ك8ب ى8سو8م سر8حل ةكنت8لا هذ8ه ذ8خ” .ة8مال8س رب8كألا ن8هاك8لا تي8ب ى8لإ ًةيف8888ِخ ةف8ئاط8لا ءان8بأ مِد8ق ة8ناتخ8لا مو8ي ي8ف
 نو88ير88ماس88لا عم88س .هو88بأ ه88لا88ق ا88م نارم88ع ن88هاك88لا لع88ف .نارم88ع هن88بال رب88كألا ن88هاك88لا لا88ق “ةّو88ق ن88م تي88توأ ا88م لك88ب اهيل88ع
 .كنتلا نم ةدعاصتم حرف تاوصأ كانه نأب كب ىسوم اوعمسأو


