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نييرماسلا ديحوت ىلع اًماع نوسمخ *
Fifty Years to the Unification of the Samaritans

(Rendered from Hebrew)
ةمجرت

ةداحش بيسح .ب 
يكنسله ةعماج

 ، - ١٩٤٤ ،ه88كد88ست نوس88تر مي88ماين88ب( ة88قد88ص ي88ضار ني88مألا ة88يربع88لا88ب هبت88ك يذ88لا لاق88ملا اذ88هل ةي88بر88ع ةم88جر88ت يل88ي ا88م ي88ف
 ة8ير8ماس8لا تا8ساردل8ل تف8ي د8هعم سي8ئر ؛ينس8ح هقيق8ش ع8م ةر8ماس8لا راب8خأ ة8يرود رّر8حم ؛م8لاع8لا ي8ف ني8ير8ماس8لا ريف8س
  ٢٠٠٨ ،ءىرا888ق لك888ل ه888قْر8888َم ؛)ة888يربع888لا888ب( ٢٠٠١ ،ني888ير888ماس888لا نييلي888ئار888سإلا خ888يرا888ت رصتخ888م :ه888تاف888لؤ888م ن888م ؛نو888لو888ح ي888ف
 ةاروت8888لا ةم8888جر8888ت ؛)ة8888يزيل8888جنإلا8888ب(  ٢٠١١ ،و8888يا8888هأ ي8888ف وال8888ك ةبتك8888م ي8888ف ة8888ير8888ماس8888لا تا8888طوط8888خملا ة8888عوم8888جم ؛)ة8888يربع8888لا8888ب(
 ةاروت8لا ريسف8ت ؛)ة8يربع8لا8ب(  ٢٠١٦ ،م8هرداص8م ب8سحب ني8ير8ماس8لا نييلي8ئار8سإلا خ8يرا8ت ؛٢٠١٣ ،ة8يزيل8جنإل8ل ة8ير8ماس8لا
 دد888888ع ،ةر888888ماس888888لا راب888888خأ -.ب .أ ة888888ير888888ماس888888لا ة888888يرود888888لا ي888888ف هر888888شنو )ة888888يربع888888لا888888ب ،٢٠١٧ ،ءاز888888جأ ةسم888888خ ،ة888888ير888888ماس888888لا

 ي8بون8ج نو8لو8ح ةن8يد8م ي8ف ا8ًير8هش ني8تّر8م ردص8ت يت8لا ،ة8يرود8لا هذ8ه  .٧٥-٤١ .ص ،٢٠١٧ نار8يز8ح ٥ ،١٢٤١-١٢٤٠
 ة8ير8ماس8لا ةي8مارآلا وأ ة8يربع8لا :تا8يد8جبأ ع8برأ وأ طوط8خ ةع8برأ8ب تاغ8ل ع8برأ لمعت8ست اه8ّنإ ــ اه8عو8ن ن8م ةد8ير8ف ،بي8بأ ل8ت
 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

 ّل8ك ىل8ع ا8ًناّج8م عَّزو8ُت ،ماظت8نا8ب ردص8ت ت8لاز ا8مو ،١٩٦٩ ماع8لا ر8خاوأ ذن8م رودص8لا ي8ف ة8ير8ماس8لا ة8يرود8لا هذ8ه تأد8ب
 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
 طاب888888ش ٢٢( ة888888قد888888ص )نوس888888تر( ي888888ضار مو888888حر888888ملا يل88888888ْجن ،)تف888888يو مي888888ماين888888ب( ينس888888حو ني888888مألا ،نيَقيقش888888لا ،ن8ْ88888يرّر888888حملا

.)١٩٩٠ يناثلا نوناك ٢٠ــ١٩٢٢

ةنس ةرشع عست نينح .أ

؟باوجتسالا دلوي فيك

 ربع888م ق888ير888ط ن888ع ةد888يد888جلا لي888ئار888سإ ة888لود ى888لإ سل888با888ن ن888م نو888ير888ما888س نوئ888جال ل888صو ١٩٤٩ ما888ع بآ ن888م ني888ثالث888لا ي888ف
 نيئ8جال8لا ك8ئالوأ ّسأر8ت .يڤس8ت ن8ب قاح8سإ ت8سينكلا وض8ع اهيل8ع فر8شأ ةب888ّكر8م ةيلم8ع دع8ب ك8لذو ،مرك8لو8ط ي8ف دود8حلا
 نا888مر888ق ةل888ئا888ع ن888م ي888بر888ع هي888جو ةد888عاسم888ب .ةن888س نيسم888خلاو سم888خلا ن888با ة888قد888ص مي888هار888بإ )تف888ي( ينس888ح ني888ير888ماس888لا
 عس8ت ،كل8ت نيئ8جال8لا ة8عوم8جم دد8ع غل8ب .ندرألاو لي8ئار8سإ ني8ب دود8حلا رب8ع هتن8باو ينس8ح ة8جوز م8ير8م ت8بّر88ُه ،ة8يوافيح8لا
 ،بي88بأ ل88ت ي88ف ٦٢ م88قر تال88يإ عرا88ش ي88ف عق88ي تي88ب حط88س ىل88ع مهمظع88م نك88س .ينس88ح برا88قأ مهمظع88م ،ةمس88ن ةر88شع
.مايخو ةريغص تابيشخت يف

 هي88شو88م ةي88جراخ88لا ر88يزو ىل88ع يڤس88ت ن88ب قاح88سإ ت88سينكلا وض88ع ه88ضر88ع ،باوجت88سا م88يدق88ت ي88ف ة88عوم88جملا كل88ت تّبب88ست
 تقب8س ؟لي8ئار8سإ ة8لود موخ8ت ى8لإ سل8با8ن ن8م اولقت8نا ن8يذ8لا ني8ير8ماسل8ل ي8نو8ناق8لا ع8ضو8لا ا8م :١٩٤٩ ر8خاوأ ي8ف ت8يرا8ش
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 ،ّصاخ8لا ني8ير8ماس8لا ع8ضو ي8ناثل8ل لّوألا اهي8ف حر8ش ،ت8يرا8ش هي8شو8مو يڤس8ت ن8ب قاح8سإ ني8ب ةل8سار8م باوجت8سالا ك8لذ
 ما888ع لي888ئار888سإ ة888لود لالقت888سا بر888ح باق888عأ ي888ف ،سل888با888ن ي888ف نطق888ت يت888لا نهتيب888لا888غ ني888بو لي888ئار888سإ ة888لود ني888ب اومسق888نا

.معن ،معن :روفلا ىلع تيراش ةيجراخلا ريزو باجتسا .١٩٤٨
 و88ير88ما88س .برع88لاو دوهي88لا ني88ب ءا88مد88لا88ب ةبّضخ88م ةي88مو88ي تاه88جاو88مو تا88كابت88شا كان88ه ت88نا88ك .١٩٤٨ ما88ع بر88حلا أدب88ت م88ل
 ة88يدوهي88لا ى88لوألا ني88ب تا88كابت88شالا ز88كر88م ثي88ح ،ا88فا88يو بي88بأ ل88ت ،نيتن88يد88ملا ني88ب سامت88لا ّط88خ ىل88ع اونك88س سل88با88ن جرا88خ
 و8ه ما8ق ،رث8كأ ًات8قو ربص8لا8ب عّرذت8ي نأ عطت8سي م8ل ًاّن8س سل8با8ن جرا8خ ني8ير8ماس8لا رب8كأ ،ة8قد8ص ينس8ح .ةي8برع8لا ةي8ناث8لاو
 هّم888ع ن888با تي888ب ي888ف نك888س .اهي888ف أجل888م ن888ع ًاث888حا888ب ،سل888با888ن ى888لإ اًه88888ّجوت888م ١٩٤٧ ة888ياه888ن ي888ف ا888فا888ي ردا888غو ىر888خأ تال888ئا888عو
 تي88ب تيب88لا ك88لذ نا88ك .سل88با88ن ن88م تاراي88س هراض88حإ88ب ،روبع88لا ي88ف عيم88جلا د88عا88س يذ88لا ،ة88قد88ص ح88لا88ص )ر88شآ( حودم88م
 نكس88م نيئ88جال88لا ر88ئاس88ل يط88ُعأ .ة88قد88ص )مي88ماين88ب( ني88مألا ن88ب )نوس88تر( ي88ضار ،هي88تا88ب هتن88با جوز ،ينس88ح ر88هص د88لاو
.ةّلذم فورظ يف سلبان يف ديدجلا سينكلا لفسأ يف

 ىل8ع اًكل8م ني8سحلا هديف8ح ج8يوت8ت ني8بو ي8بر8ع ل8تا8ق لب88ِق ن8م ،سدق8لا ي8ف ىص8قألا د8جسم ي8ف هللا دب8ع كل8ملا لايت8غا ني8ب
 ةيحص88لا ة88لاح88لا نيّلغت88سم ،ندرألا ي88ف مكح88لا ي88ف نوي88ناط88يرب88لا ع88با88ت اهي88ف ثي88ح ،ةي88باب88ض ةرت88ف ندرألا شا88ع ،ندرألا
 ينس88ح ىع88س لي88ئار88سإ ة88لود ة88ما88قإ دن88ع .ار88سيو88س ي88ف ىفشت88سم ي88ف ج88لو88ع يذ88لا ،هللا دب88ع ن88ب لال88ط كلمل88ل ةفيعض88لا
 بآ ة88ياه88ن ي88ف حاجن88لا88ب دوهج88لا تلّلك88ت .يڤس88ت ن88ب قاح88سإ ،ني88ير88ماس88لا ي88عار ك88لذ ي88ف هد88عا88سو ،بي88بأ ل88ت ى88لإ ةدوعل88ل

 ني88ير88ماسل88ل ي88نو88ناق88لا ع88ضو88لا” ت88يرا88ش هي88شو88م ةي88جراخ88لا ر88يزو لا88ق يڤس88ت ن88ب قاح88سإ باوجت88سا ىل88ع اًّدرو .١٩٤٩
 .“ليئارسإ ىلإ ةيبرعلا لودلا نم نيمداقلا دوهيلا عضوك ليئارسإ ةلود ىلإ سلبان نم نيمداقلا

ليئارسإو ندرألا نيب ةيرماس تالئاع لمش ّمل

 ن8م ني8ير8ما8س باعيت8سال ،ندرألاو لي8ئار8سإ ني8ب ة8ند8هلا ةي8قاف8تا ي8ف ةحت8ف ،ت8يرا8ش هي8شو8م ةي8جراخ8لا ر8يزو باو8ج حت8ف
 ى8لإ ني8مدا8ق دوهي8ك لي8ئار8سإ مهتل8ما8عو ،ةدوع8لا نو8نا8ق قاط8ن ي8ف ني8ير8ماس8لا8ب فرت8عا اذك8هو .ا8فا8ي بي8بأ ل8ت ي8ف سل8با8ن
 تنك8سو )بي8حر8م( جرف8م ةل8ئا8ع ن8م سل8با8ن ن8م  ني8ير8ماس8لا ن8ير8جاه8ملا ن8م ة8عوم8جم تّمض8نا ١٩٥٠ ما8ع ي8فو .لي8ئار8سإ
 قاح8سإ م8عد8ب ثي8ح ،نو8لوح8ف بي8بأ ل8ت ى8لإ سل8با8ن ن8م ني8ير8ماس8لا ن8م ليلق8لا لقت8نا ىر8ُخأ ول8ت ةن8س اذك8هو  ،ا8فا8ي ي8ف
 ة88قد88ص مي88هار88بإ ينس88ح فار88شإ تح88ت .١٩٥٥ ةن88س د88يد88جلا ير88ماس88لا ّيح88لا مي88ُقأ ،نو88لو88ح ة88يدل88ب ءا88سؤرو يڤس88ت ن88ب
 م8عد8ل َدوهج8لا تق8فار .نو8لو8ح ي8ف د8يد8جلا ّيح8لا ي8ف ة8ما8قإل8ل نا8غ تا8مرو ا8فا8يو بي8بأ ل8ت ي8ف نو8ّعزو8ملا نو8ير8ماس8لا لقت8نا
 يذ8لا يڤس8ت ن8ب قاح8سإ  ةد8عاسم8ب لي8ئار8سإ ة8لود ي8ير8ما8س ُدوه8ج لي8ئار8سإ ي8ف ةيسل8با8ن ة8ير8ما8س ةل8ئا8ع ّل8ك باعيت8سا
.سلبان ييرماس عم لصاوتلا ديدجتل ليئارسإ ةلودل اًيناث اًسيئر١٩٥٢ ماع تسينكلا هتبختنا

 ةّد88م نا88برق88لا ديع88ب لافت88حالا88ب لي88ئار88سإ ي88ير88ماس88ل ى88لوألا ةّرمل88ل حم888888ُس امني88ح ،١٩٥٢ ما88ع حاجن88لا88ب دوهج88لا كل88ت تلّلك88ت
 لي88ئار88سإ ي88ير88ما88س تابل88ط .مه88ماي88خ راوج88ب مايخ88لا سل88با88ن ي88ف م88هؤا88بر88قأ مه88ل بص88ن .م88يز88ير88ج لب88ج ىل88ع ما8ّ8يأ ة88ثال88ث
 و ١٩٤٨ ني8ماع8لا ي8ف .نوي8ندرألا اهض8فر  ،حسف8لا ديع8ب لافت8حال8ل م8يز8ير8ج لب8ج ى8لإ ١٩٥١و ١٩٥٠ ي8ما8ع ي8ف روبعل8ل

 .م8يز8ير8ج لب8ج ى8لإ حسفل8ل دوعص8لا ي8ف ريكفت8لا ّىت8ح ا8فا8يو بي8بأ ل8ت ي8ف ني8قاب8لا ني8ير8ماسل8ل بر8حلا ِحمس8ت م8ل ١٩٤٩
 لب8ج ىل8ع ثوك8ملا دّد88ُم ١٩٥٣ ماع8لا ذن8مو ،د8يز8ملا8ب حمط8ي مع8ط تاذ ت8نا8ك ،ةعيطق8لا تاون8س سم8خ دع8ب ى8لوألا ةرا8يز8لا
.١٩٦٧ ماع ىتح عضولا اذه ّرمتسا ،ةّصملا ديعّ جحل يلاتلا مويلا ّىتح ماّيأ ةينامثل ميزيرج

نولوح يف  اهدعاوق يسُرت/ّرذجتت ليئارسإ يف ةيرماسلا ةفئاطلا

 نارمع8ف ١٩٦١ ل8ئاوأ ىت8ح )ساحن8ف ن8ب عشي8بأ( رض8خ ن8ب  ي8جا8ن ،نارب8كألا نان8هاك8لا سل8با8ن ي8ف ني8ير8ماس8لا ّسأر8ت
 لاقت8نا ة8جو8م ّنأل ،ةمس8ن يت8ئا8ملا زواجت8ي م8لو و8ه ام8ك ماظت8نا8ب يق8ب سل8با8ن ي8ف ةف8ئاط8لا دار8فأ دد8ع .قاح8سإ ن8ب )مرم8ع(
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  تذ8خأ ني8ح ي8ف ،سل8با8ن ي8ف ةف8ئاط8لا ىد8ل يعيبط8لا ر8ثاكت8لا تلّل8ق ا8هرود8ب ي8هو ،ف8ّقوت8ت م8ل لي8ئار8سإ ة8لود ى8لإ ني8ير8ما8س
 ةف88ئاط88لا ءان88بأ ّل88ك ر88فا88س ١٩٦٥ ةن88س ي88ف .فّي88نو ة88ئا88ملا ى88لإ تار88شع عض88ب ن88م ر88ثاكت88لاو ومن88لا ي88ف نو88لو88ح ي88ف ةف88ئاط88لا
.حسفلا ديع ةبسانمل ميزيرج لبج ىلإ ،اًرفن نيرشعو ةئاملا ةبارق ،ةينولوحلا
 سي888ئر888لا .لي888ئار888سإو ندرألا ،ني888تّود888ع نيت888لود ني888ب ةف888ئاط888لا لص888ف ،ةف888ئاط888لا يمس888ق الك888ل اًّد888ج ةريس888ع ت888نا888ك ما8ّ88يألا كل888ت
ّصا88خ اًف8ّظو88م نّي88ع يذ88لا يڤس88ت ن88ب قاح88سإ  نوع88لا م88يدق88ت ي88ف اًض88يأ ّرمت88سا ،هبتك88مل ني88هّجوت88ملا ني88ير88ماس88لا88ب ءانت88عال88ل ا8ً888888888
 يك8ير8مألا تن8يوج8لا ن8م ةي8لا8م ةد8عاس8م م8يدق8ت يڤس8ت ن8ب قاح8سإ نّكم8ت ةد8عاس8ملا كل8ت نم8ض ن8م .اسي8ئر ه8نوك8ب ةف8ئاطل8ل
 ا8مو ليلق8لا لامل8ل ة8فا8ضإلا8ب سل8با8ن و8ير8ما8س مّل8ست .ير8سيوس8لا رم8حألا بيلص8لا ةّمظن8م ق8ير8ط ن8ع سل8با8ن ي8ير8ماس8ل
.مهتلاعإل تيزلاو ركسلا ،نيحطلا ،ماعطلل تاصّصخم نم نوينولوحلا مهؤابرقأ هفاضأ

 ة8موك8ح تل8خدأ .ن8ير8شعلا نرق8لا تانيسم8خ ي8ف لي8ئار8سإ ين8طاو8م ّل8ك لث8م مهلث8م ،لي8ئار8سإ ي8ف نو8ير8ماس8لا معن8ي م8ل
 ةي8نام8ث ن8با كاذ8نآ نا8ك يذ8لا ،روط8سلا هذ8ه ب8تا8ك مهنم8ض ن8مو ةف8ئاط8لا دالوأ ف8قو .فّشقت8لاو نينقت8لا ماظ8ن لي8ئار8سإ
 لوصحل88ل ةي88ئادت88بالا نودرو88غ ة88سرد88م ي88ف ٍتا88عا88س اًّي88مو88ي رود88لا ي88ف ،تاون88س ّت88سلا ن88با )تف88ي( ينس88ح هقيق88شو ماو88عأ
 ى8لوألا ن8كاس8ملا دييش8ت باق8عأ ي8ف شعتن8ت ةف8ئاط8لا تذ8خأ اًد8يور اًد8يور .ةي8موك8ح )تا8نو8بو8ك( م8ئاس8ق ل8باق8م ءاذِغ8لا ىل8ع
 تانيسم8خ ر8خاوأ وح8ن ةف8ئاط8لا يّق8888ِش ة8لا8ح ت8نا8ك اذك8ه .سل8با8ن ي8ف اًليل8ق ّماع8لا ع8ضو8لا نّسح8تو ام8ك ؛١٩٥٥ ماع8لا ي8ف
 روب88ع ى88لإ را88شأو لي88ئار88سإ ة88لود ى88لإ ةر88جهلا لود88ج ماظت88نا88ب يز88كر88ملا تاي88ئاص88حإلا ز88كر88م ضرعت88سا .ن88ير88شعلا نرق88لا
 ن8مو ،ل8مألا ن8م صيص8ب ق8ّلأ8ت ةد8يد8شلا ةا8ناع8ملا ن8مو .“ندرألا ن8م ةر8جهلا” ة8نا8خ ي8ف دالب8لا ى8لإ سل8با8ن ن8م ني8ير8ماس8لا
.ابيرق جرفلا ودبي ريبكلا يلخادلا طغضلا

 دي88ع ةب88سان88مل ندرألا ى88لإ لي88ئار88سإ ن88م لّوألا روبع88لا لو88ح “رامْشِم8888َه ْل8888َع” ةي88موي88لا ةفيحص88لا ن88م نارب88خ يل88ي ا88م ي88ف
 هّون8ن ربخ8لا اذ8ه ي8فو ،١٩٥٢ ناسي8ن ن8م ر8شع ع8بار8لا ي8ف ي8ناث8لاو ١٩٥٢ ناسي8ن ن8م ع8سات8لا ي8ف نا8ك لّوألا ؛حسف8لا
 ةيحب8ص ن8ب لي8ئانت8ن مو8حر8ملا نا8ك ،م8يز8ير8ج لب8ج ىل8ع ة8ثالث8لا ثوك8ملا ما8ّيا نوض8غ ي8ف د8لُو يذ8لا ،يبي8بأ-لت8لا لفط8لا ّنأ8ب
 .ةثالثلا هللا مهمحر ،ةقدص )ستريپ( سراف نب بوقعيو )هروأ(

 ميزيرج لبج ىلع ١٩٤٢ حسف يف نويرماس نويليئارسإو دوهي نويليئارسإ .ب

ةيفلخ

 ام88ك ١٩٥٢ ما88ع ناسي88ن ن88م ر88شع س88ماخ88لا ي88ف  “ڤ88يرع88م” ةي88ئاس88ملا ةفيحص88لا ي88ف تر88شُن يت88لا ة88لاق88ملا ب88تاك88لا درو8ُ8ي
 ني888فرط888لا ال888ك ن888م نوريث888ك .لي888ئار888سإو ةيم888شاه888لا ةي888ندرألا ةكلم888ملا ني888ب دود888حلا تم888سُر ،١٩٤٨ بر888ح باق888عأ ي888ف .ي888ه
 د8جسم ي8ف ندرألا كل8م ،لّوألا هللا دب8ع ليت8غا ١٩٥١ زوم8ت ن8م ن8ير8شعلا ي8ف .ىر8خألا ى8لإ ةد8حاو8لا ة8لود8لا ن8م اولّل8ست
 كل8ملا ل8خد ا8مدن8ع .د8جسملا ة8باّو8ب ءارو أبت8خا يذ8لا ،ينيط8سلفلا وش8ع ىفطص8م يدتع8ملا لب8ق ن8م ،سدق8لا ي8ف ىص8قألا
 ًاليت88ق هادرأ88ف صا88صر88لا هيل88ع قل88طأو ،ة88باّوب88لا فل88خ ن88م يدتع88ملا جر88خ ،د88جسملا ى88لإ ةن88س نيت88سلاو عست88لا ن88با هللا دب88ع
.يدتعملا يِّفُص .اعيبر رشع ةتسلا نبا نيسح ،ىتفلا هديفح ينيع مامأ

 .ار8سيو8س ي8ف ةج8لاعمل8ل ثُعب8ف ،ةيسف8ن تا8بارط8ضا ن8م ي8ناع8ي ه8ّنأ نّيب8ت ا8م نا8عر88888ُس نك8ل ،ليتق8لا ن8م اًلد8ب اًكل8م لال8ط جّو8ُت
 تاذ ن88888يز ه88888ّمأ ةق88888فر88888ب ندرألا ىل88888ع اًكل88888م اًعي88888بر ر88888شع ةعب88888سلا ن88888با ني88888سحلا جِّو8ُ8888ت ١٩٥٢ بآ ن88888م ر88888شع يداح88888لا ي88888ف
 نا8ك اًكل8م ني8سحلا خو8سرو هللا دب8ع لايت8غا ني8ب ةع8قاو8لا ةّد8ملا ي8ف .ه8طال8ب ءارزو ةد8عاسم8بو ةطّل8ستملا ة8يوق8لا ةيصخش8لا
 دّلق888ت ي888ف نوي888ناط888يرب888لا ّرمت888سا .ةي888باب888ض ةرت888ف ةرتف888لا كل888ت تربت888عا .ندرألا ي888ف ع888قاو888لا ي888ف ماّكح888لا م888ه نوي888ناط888يرب888لا
 نأ ى8لإ ةكلم8ملا ي8ف يوق8لا ل8جر8لا نا8ك ،ندرألا ي8ف ي8ناط8يرب8لا شيج8لا د8ئا8ق ،ا8شا8ب بول8غ  .ندرألا ي8ف ةيسي8ئر ب8صان8م
 هذ8ه .ةي8ندرألا ةكلم8ملا سأري8ل ي8عدت8ُسأ نأ ى8لإ ،ارتل8جنإ ي8ف يركسع8لا ب8يردت8لا ىّقل8ت يذ8لا ،ّباش8لا ني8سح كل8ملا هاّح8ن
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 ي8ف ني8ير8ماسل8ل حم888888ُس ،رّركت8ملا ض8فر8لا دع8بو ،ندرألاو لي8ئار8سإ ني8ب ة8ند8هلا ةي8قاف8تا قاط8ن ي8ف ه8ّنأ ةقيقحل8ل ةيفل8خلا ي8ه
 ةّد8م ١٩٥٢ ماع8لا ي8ف م8يز8ير8ج لب8ج ىل8ع حسف8لا ديع8ب لافت8حالا8ب ،نين8س ع8برأ ت8ماد ةعيط8ق دع8ب ى8لوألا ةّرمل8لو لي8ئار8سإ
 ةّص8ملاو حسف8لا ي8ف ما8ّيأ ةي8نام8ث-ةعب8سل ة8يونس8لا ةرا8يز8لا تدِّد88ُم ت8قو8لا ك8لذ ذن8مو .حسف8لا نا8بر8ق اهنم8ض ن8مو ،ما8ّيأ ة8ثال8ث
 ا8ًير8ما8س نيت8سلاو ةعب8سلا حسف8لا نا8بر8ق ي8ف ني8جّرفت8ملا روهم8ج د8ها8ش ١٩٥٢ ماع8لا حس8ف ي8ف اذك8ه .١٩٦٧ ماع8لا ىت8ح
 ةف88ئاط88لا دد88ع غل88ب ةنس88لا كل88ت ي88ف .ة88يو88س لافت88حال88ل سل88با88ن ي88ف مه88تو88خإ ى88لإ اوّمضني88ل ا88فا88يو بي88بأ ل88ت ن88م او88تأ ن88يذ88لا
 .ةمسن ةئامثالث يلاوح
 لب88ج ي88ف حسف88لا لو88ح ي88نورا88ش .چ “ڤ88يرع88م” ل88سار88م هّط88خ يذ88لا ،مامت88هالا ن88م ريثك88لا ريث88م لاق88ملا ةيفل88خ ي88ه هذ88ه
.١٩٤٢ ةنس ميزيرج

١٩٤٢ ميزيرج لبج يف نابرُقلا ديع

 ناسيcن ١٥ ڤcيرعcم ،يcنوراcش .چ ملقcب حسفcلا ديcع يcف نيcيرcماسcلا دنcع باcحرتcلاcب سلcباcن اْنتلبقتcسا
١٩٥٢

 .ير88ماس88لا )ف8ّ8ظو88ملا( ب88تاك88لا ع88م ثّد88حتلا ّدوأ ي8ّ8نأ88ب كان88ه ي88برع88لا ف8ّ8ظو88ملا ترب88خأو ،مرك88لو88ط ءاو88ل ب88تاكم88ب تلص8ّ8تا
 ،ا8ًما8ع ني8ثالث8لاو ةي8نامث8لا ن8با ّباش8لا ،ودب8ي ا8م ىل8ع ،دوصق8ملا( “يدن8فأ ميل8س مع8ن” “؟يدن8فأ ميل8س دصق8ت ل8ه” ين8لأ8س
 مّلك88ت يذ88لا ،بي88بأ ل88ت ي88ف ايليس88تر88ه ة88يو88نا88ث ج88يّر88خ ،هيل88ع هللا ةم88حر ضاّي88ف ليل88خب فورع88ملا فيط88لأ ن88لو88بز ن88ب ما88هار88بأ
 اذإ” :ال8ئا8ق ة8قالط8ب ة8يربع8لا8ب يع8م ير8ماس8لا ثّد8حت ،ةظ8حل دع8ب .)١٩٨٣ ما8ع ه8تا8فو ىت8ح ه8تاي8ح َلاو8َط ة8قالط8ب ة8يربع8لا
 بيط8ي” اًل8ئا8ق يدن8فأ ميل8س فدرأو ،“مك8ب اًل8هسو اًل8هأ8ف ،م8يز8ير8ج لب8ج ىل8ع حسف8لا نا8بر8ق روضح8ل ءيج8ملا م8كدار8ُم نا8ك
.“ماُري ام ىلع ةينمألا ةلاحلاو مكل اًليلد نوكأو مكتقفارم يل

 ة888قد888ص مي888ماين888ب فا888ضأو ،ريبك888لا دّرمت888لا :يربع888لا ل888صألا ي888ف[ نيط888سلف ةرو888ث تدَم888خ نأ دع888ب تاون888س ثال888ث ك888لذ نا888ك
 يزو88888ف :.ص.ب فيض88888ي[ يسن88888مور88888لا يج88888قواق88888لا زايت88888جا دع88888بو ،]١٩٣٩-١٩٣٦ .ص .ب ني88888فر88888حلا المعت88888سم قّلع88888ملا
:يجقواقلا نع يلاتلا باتكلا ىلإ ةلاحإ انأ فيُضأ .نييناطيربلا دض يبرعلا دّرمتلا سأرت يذلا يجقواق

 [Laila Parsons, The Commander Fawzi Al-Qawuqji and the Fight for Arab Independence 
1914-1948].

 نّقيت88لا ةيغ88بو .].ب .ص ،١٩٤٦ ماع88لا ي88ف اًكل88م حب88صأ يذ88لا هللا دب88ع ري88مألا كاذ88نآ[ هللا دب88ع موخ88ت وح88ن ندرألا ر88هنل
 ني88مأت88ب د88عو اذ88ه ع88مو ،قلقل88ل َي88عاد ال نأ هرود88ب د8888ّكأ يذ88لا )Church( ش88تر88شت ديس88لا سل88با88ن م88كاح88ب اًيف88تا88ه انلص8ّ8تا
 .سلبان نم اًليل انتدوع دنع ةطرشلا ةقفارم

… ةتفكلاو حسفلا ةالص/“هدچاه”ـلا

 ةد888جاه888لا ى888لإ سي888ل ،ع888قاو888لا ي888ف ،باب888شلا بذ888جنا .اهلم888كأ888ب ةل888فا888ح ،“جاّجُح888لا” ن888م ديع888ب ّد888حل ةريب888ك ة888عوم888جم ّان888ك
 ذن8م ام8هو8قّوذت8ي م8ل ن8يذل8لا )كل8شيشلا( يوش8ملا اهم8حلو ].ص .ب ،سل8با8ن[ ثلث8ملا ةم8صا8ع باب888َك اودص8ق ل8ب ة8ير8ماس8لا
 ّنأ اّلإ ،ىفطص888م ي888بأ ىهق888م ي888ف ةوهق888لا ءاست888حال انب888هذ .مرك888لوط888ل ان888لو888صو دن888ع ةرّكب888ُم ة888عاس888لا ت888نا888ك .نين888س عض888ب
 ءا888بآ ا888بأ اًم888تا888ش ،هدي888ب ةرذ888ق ة888قر888خب ًاثب888ع ا888888ًحّول888م انفيض888م ف888قو .بْو88888888888َصو بَد888888َح ل888ك ن888م انيل888ع تّضق888نا با888بذ888لا بار888سأ
.رارِفلاب انذُل نأ ىلإ )ّانع ّكفي( انكرتي  مل يذلا بابذلا

 م8ل و8لو ،با8بذ8لا ّد8ض اًض8يأ ةس8ئا8ي ا8ًبر8ح ّنُش8ت ت8نا8ك يت8لا ،لام8جلاو ريم8حلا8ب ّجِع8ت قوس8لا ت8نا8كو .ةي8فا8غ مرك8لو8ط ت8نا8ك
 برع88لا نو88حالف88لا .ة88لذ88ج ةل88فا88ق ي88ف سل88با88ن ى88لإ ان88ه ن88م ا88نري88س انْع88با88ت .انلث88م َة88لاح888َم ال ،اه88حاورأ88ب تر88بدأل ةّديق88م نك88ت
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 ،نوت8يز8لا مور8ك ،فر8ش ر8يد قرفم8ف ةريبك8لا ة8يرق8لا اتبن8عو سم8ش رو8ن ان8ه ا8ه .مه8هاو8فأ ن8ير8غا8ف اوف8قو ،مه8ب ا8نرر8م ن8يذ8لا
 لق888ح د888هشم يداو/نو888يز888ح يا888غ نا888ك طيح888ملا اذ888ه ّل888ك .ة888ير888خصلا لابج888لا حوف888س ىل888ع نأض888لا ناعط888ق ،حمق888لا لوق888ح
 .روخصلا قوقُش نيب نم صاصرلا قالطإ توص عمُس ةحرابلا طقفف ،كراعم
نافرِخلا … و كيب ناميلس

 اه88ل ا88ي ،ة88يربع88لا88ب انع88م او88ثّد88حتو “دوه88ي ،دوه88ي” :او88لا88قو ءايق88شأ ان88لو88ح قّل88حت ،عالطت88سالا ّب88ح را88ثأ سل88با88ن ي88ف ا88نُد88جاو88ت
 ا888888ًشو88بر88ط رمتع88يو يج88نر88فإلا سابل88لا يد88تر88ي و88هو انلي88لد ،يدن88فأ ميل88س ةن88يد88ملا ز88كر88م ي88ف ا88نراظت88نا ي88ف نا88ك .ةت88غاب88م ن88م
 ،بوقع8ي رب8كألا ن8هاك8لا ن8ب ّيز8ع ن8ب بوقع8ي ن8هاك8لا[ ن8هاك8لا بوقع8ي ،ى8مادق8لا ي8فراع8م ن8م د8حاو هع8م نا8ك .اّدي8ج ا8ًّيوك8م
 تا88بارط88ضالا تاون88س ي88فو .ة88يرب88ع فحص88ل سل88با88ن ي88ف اًل88سار88م لِم88ع يذ88لا ].ص .ب ،ٍذئني88ح ةن88س نيع88برأو ثال88ث ن88با
 .“ةن8ياه8ص”ـلل ةع8بات8لا سسجت8لا ةس88888ّسؤ8م ع8م نواعت8ي ه8ّنأ8ب هي8ف اوّك8ش تا8باصِع8لا لا8جِر .ك8لذ ءاّر8ج ن8م ةريث8ك ب8ئاو8ن ه8با8ج
 .ةيدلبلا سيئر ،ناقوط كيب ناميلس لّخدت لضفب اجن بوقعي ّنأ اّلإ هلتقب بلاط ،فورعملا ضِّرحملا ،رتيعز مركأ

 ةلي8صألا ةي8موق8لا انتظق8ي ن8عو ن8يد8هاج8ملا لاع8فأ ن8ع ةن8ياهصل8ل يكحي8ل” ناميل8س كيب8لا ى8عّدا “ك8لذ ن8م سكع8لا ىل8ع”
 م88ل ان8ّ8نأ88ب سل88با88ن قاو88سأو عراو88ش ي88ف انتل88حر ان88ل تفش88ك .“مه88ل فشكي88ل ،ك88لذ ي88ف َري88ض ال .ر88حبلا ي88ف دوهي88لا ل88ك ءاق88لإل
 نوّحب8سُي او8نا8ك نّينس8ملا ّنك8لو ،ةت8ما8ص ةي8عالطت8سا تارظن8ب باب8شلا انق8مر ،حيح8ص .ريب8ك ّد8حل مهي8ف بو8غر8م ري8غ نك8ن
 داد8عإل او8عر8هو ةب8خا8ص “اًل8هسو اًل8هأ”  ةرابع8ب م8عاط8ملا باح8صأ انَلبقت8سا .ا8نوح8ن اومست8باو مه8يد8يأ8ب يت8لا مهح8باسم8ب
 ،)ةيهش8لا ترا8ثأ( “سْفِّن8لا تحت8ف” ةوالقب8لا ي8ناو8ص .ليل8ق لب8ق تخل88888ُس ،ةقّلع8م ةنيم8س فار888ِخ ل8خاد8ملا ي8ف ت8نا8ك .د8ئاو8ملا
  .ةقالحلا تانولاص نم تاوانسح بناجب يجوقاقلاو لشترشتو قورافو جروج كلملا انيلع عّلطت ناردجلا ىلع نمو

“ةكربلا لبج” ىلع نييرماسلا دنع

 ي888فراع888مو ا888نأ ،انّفي88888888888َض ]ةي888ندرألا ة888موكح888لا ي888ف ر888يزو موي888لا[ سل888با888ن ي888ف ةريبك888لا ة888نو888حاط888لا ب888حا888ص ،يرص888ملا تَمْك88888ِح
 فيضت888سي و888هو اًم888ثا ا8ً88فرتق888م َطبض8ُ88ي نأ ن888م فّوخ888ت ه888نأ ودب888ي .ا888حا888تر888م نك888ي م888ل ه8ّ88نأ الإ ،هبتك888م ي888ف ةي888برع888لا ةوهق888لا888ب

 ةن8يد8مل ذا88ّخأ رظن8م فشكن8ي ثي8ح ،رد8حنم ليب8س ي8ف م8يز8ير8ج لب8ج ةّم8ق ى8لإ دعص8ن ءاس8ملا لب8ق ا8ْنذ8خأ .ادوه8ي نييفح8ص
 اّوظت8كا “يدن8ه رم8ت” تا8بور8شمو تا8يول8ح وع8ئا8ب ،م8ئاه8بو سا8ن .ةي8لامش8لا ةل8باق8ملا ةهج8لا ي8ف لابي8ع لب8ج ىل8عو ،سل8با8ن
 روهم888ج لبج888لا ةّم888ق ىل888ع نا888ك .ال888يو888ط ًات888قو ا888ندع888صو ا888نّربج888ت .لبج888لا ى888لإ اًدُع88888888888ُص ّلتفت888ملا ير888خصلا بر888سملا ي888ف اًع888م
 .ديعب نمو بيرق نم اوؤاج فويضو اهيحاوضو سلبان نم برع ،نيلفتحملا

 لب8ج” ى8لإ ].ص .ب ،تابيشخ8ت[ شرُع8لاو مايخ8لا ي8ف نيميق8ملا مه8لاف8طأو مه8ئاس8ن ع8م ة8ير8ماس8لا ةف8ئاط8لا ءان8بأ دَعص8ي
 ة888888888ّصاخ8لا حسف8لا تادا8ع نوّقبط8يو ةّص8ملا نوزِبخ8ي .حسف8لا نا8بر8ق م8سار8م لب8ق اًد8حاو ا88ًعوب8سأ م8يز8ير8ج لب8ج يأ “ة8كرب8لا
.مهب

... سمشلا بورغ عم

 م888ث ني888ير888ماس888لا ماي888خ ى888لإ ا888َنذ888خأ ،حر888شلا ي888ف ب888هسأ .ةول888ح ةليم888ج انتل888حر لعج888ل هد888هُج ىراص888ُق يدن888فأ ميل888س لذ888ب
 سمش8لا بور8غ دن8ع .].ص .ب ،ةيط8نزيب8لا ةسينك8لا :دوصق8ملا[ لبج8لا ىل8ع م8يدق8لا ني8ير8ماس8لا لكي8ه ب8ئار8خ ي8ف ان8لّوج8ت
 ي88فو ،ير88جح جايس88ب ة88طاح88م ةبي88حر ة88حا88س ي88ف ةالصل88ل تعّم88جت لا88جر88لا ن88م تار88شع عض88ب ؛نا88برق88لا م88سار88م تأد88ب
 ّلهت8ساو ه8يد8ي رب8كألا ن8هاك8لا دَر8ف .ءارم8حلا شي8بارط8لا اورمت8عاو ،َءاضيب8لا ِتاءابع8لا عيم8جلا ىد8ترا .م8يد8ق ح8بذ8م ا8هز8كر8م
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 توص888ب هدع888ب ةف888ئاط888لا ءان888بأ ل888ك دّدر .].ص .ب ،١٢  حاح888صألا ،جور888خلا رف888س ،ةم888يدق888لا ة888يربع888لا888ب[ ةي888مارآلا888ب ةالص888ب
 .يروهج

 تحّل888ُم ،ل88جع ىل88ع تخل8888888ُس ،ح88بذ88ملا ىل88ع تر88حُنو ].ص .ب ،نا88فر88خ ةعب88س[ نا88فر88888ِخ ّةت88س ترض88ُحأ ةالص88لا ءاهت88نا دن88ع
 ةح88ئارو نرف88لا ن88م د88عاصت88ي ي88باب88ض فيث88ك نا88خد ذ88خأ مالظ88لا ّل88ح ا88مدن88ع .ضرألا فو88ج ي88ف ّينب88م نر88ف ي88ف تل88خُدأو
 ليل8لا فصتن8م ي8لاو8ح ي8ف .].ص .ب ،ح8بذ8ملا ىل8ع ة8قور8حملاو اهُل8كأ مّر8حملا ءاض8عألا دوصق8ملا[  لبج8لا ّل8ك تّم8ع ءاوش8لا
  رص8م ن8م جور8خلا ةلي8ل ي8ف لاح8لا نا8ك ام8ك ،ل8جع ىل8ع اه8لوانت8ب نو8ير8ماس8لا ذ8خأو نرف8لا ن8م ة8يوش8ملا فار8خلا ت8جر8ُخأ
 يذ88لا ة88طر88شلا سر88ح .ةع88جاه88لا سل88با88ن ى88لإ رد88حنملا ليب88سلا ي88ف ةي88نا88ث ان88لز88ن ،ةر8888ّخأت88م ة88عا88س ي88فو .ص88قر88لاو ءانغ88لا88ب
 .يرورض ريغ اًعطق ناك ،ايناتن ىتح انَقفار
.١٩٥٢ ناسين ١٥ ڤيرعم ،ينوراش .چ
 سل88888با88888ن ع88888ضو ،تاحيحصت88888لا ضع88888ب كان88888ه نك88888لو ،حيح88888ص لكش88888ب ر88888يرقت88888لا اذ88888ه سكع88888ي :فيض88888ي ة88888قد88888ص مي88888ماين88888ب
 ني8ب ا8م ني8ير8ماس8لا لص8فو لي8ئار8سإ ة8لود ة8ما8قإو ١٩٤٨ بر8ح لب8ق نين8س ّت8س ،١٩٤٢ ةن8س م8يز8ير8ج لب8جو ني8ير8ماس8لاو
 .ليئارسإ ةلودو ةيندرألا ةكلمملا

بيبأ لت ىلإ انلاقتنا .ت
ةفّعضملا/يميهاربإلا مرحلا ةراغم يف

 ي88ف يا88حو88ي را88ب ىر88كذ ،را8ّ8يأ ن88م ر88شع ن88ماث88لا ،داصح88لا مز88ح ءاص88حإل نو88ثالث88لاو ث88لاث88لا موي88لا[ ر8888ِموع8َ8ب ْچ”َل د88قاو88م
 اه8ل سا8سأ الو ةد8يد8ج ةدا8ع ي8ه ،دوهي8لا اهلعش8ُيو اهميق8ُي يت8لا ]نا8مور8لا ىل8ع اب8خو8ك را8ب راصت8نا دي8ع ىر8كذو نوري8م
 ل88888صو ثي88888ح ١٩٥١ ماع88888لا ي88888ف بي88888بأ ل88888ت ي88888ف انتلبقت88888سا ،ة88888نّود88888ملا ةاروت88888لا ي88888ف سي88888ل ًانيق88888يو ،ة88888يدوهي88888لا رداص88888م ي88888ف
 مواب888لدن888م ة888باّو888ب ن888م ةر888شاب888م تاون888س سم888خلا ن888با )تف888ي( ينس888888ُحو تاون888س عب888سلا ن888با )مي888ماين888ب( ني888مألا ،ناقيقش888لا
 ةب8سنلا8ب .ري8خ ّل8ك ان8ل تينم8تو اْنت8ساو ،سدق8لا ى8لإ سل8با8ن ن8م ا8نرف8س ي8ف انّمُض8ت )ه8عو8ف( بن8يز ان8تّد8ج ت8نا8ك .ةي8سدق8ملا
 ن88ب نوس88تر( ة88قد88ص ني88مألا ن88ب ي88ضار ،ا88ناد88لاو ا88َنذ88خأ عوب88ُسأ88ب ك88لذ لب88ق .ن88يد88لاو88لا ع88م ىر88ُخأ ةل88حر كل88ت ت88نا88ك انيلك88ل
 يت8888لا ةر8888ُجألا ةراي8888س انتّل8888قأ .ة8888سّدق8888ملا ن8888كا8888مألا ع8888يدوت8888ل ةل8888حر ي8888ف  ة8888قد8888ص )تف8888ي( ينس8888ح هي8888تا8888بو )ه8888كد8888ست مي8888ماين8888ب
/يمي888هار888بإلا مر888حلا ةراغ888م ى888لإ ة888ياهن888لا ي888فو ،ا888ترو888ع ي888ف رابك888لا ةنهك888لا روب888قو ف888سو888ي رب888ق ى888لإ اًلَّوأ ي888بأ ا888هر888جأت888سا
.ليلخلا ةنيدم يف ةفّعضملا

 ن88م اًل88يدن88م ت88سبل ي888ُّمأ .ةفّعض88ملا ةراغ88م ي88ف يدن88فأ88ك را88قو88ب لبقت88سٱ ،ة88لذ88ب ىد88تراو ،رم88حأ ا8888888ًشو88بر88ط رمت88عا يذ88لا ي88بأ
 ة88ّمألا ءا8بآ ةبص8نأ لف8سأ ى8لإ ةراغ8ملا ي8ف لوزن8لا ي8ف ا8نأد8ب .ءي8ش ّل8ك ي8ف ةمل8سم ةل8ئاع8ك ا8نود8ب .رو8هز8لا8ب نّول8ملا ر8ير8حلا
 ّتط888غو ،ةيب888هذ فور888حب ة888شوقن888م نآرق888لا ن888م ةي888برع888لا888ب ا88888888ًشوق888ن ترا888نأ ،ةريب888ك ا8888ًعوم888ش لع888شأ مل888سم خي888ش .ة888يرا888كذت888لا
 د8عو ام8ك اني8لإ ّمضن8ي نأ ى8لإ ،انيل8كو ان8ّمأ ،ا8نار8ي ن8ل ه8ّنأ ي8بأ ِمل8ع اهت8نوآ .لف8سألا ى8لإ ىل8عألا ن8م ا888888888ًضر8عو اًلو8ط نارد8جلا
.بيبأ لت يف ديدجلا اننكسم يف

سدقلا يف موابلدنم ربعم يف

 ءاقل888ل اه888حرف888ب ا888888ًجوزم888م نا888ك ،ه888لاغ888شأ مام888تإل سل888با888ن ي888ف يق888ب يذ888لا بألا قار888ف نز888ح .ةطلتخ888م ت888نا888ك ي8888ّمأ ف888طاو888ع
 ن88م ١٩٤٩ بآ ر88خاوأ ي88ف دا88ع يذ88لا ا88ها88بأ ت88عّدو ذن88م ،نيتن88س ت88ماد ةعيط88ق دع88ب ،د88يد88ج ن88م م88ير88مو ينس88ح اه88يد88لاو
 ي8بأ نا8ك .)ليل8ه( د8جا8مو )حول8س( حيم8س ي8بأ او8خأو )ر8شآ( حودم8م مع8لا ةي8نا8ث ةراي8س ي8ف ب8كر .بي8بأ ل8ت ى8لإ سل8با8ن
 ةر88شع عست88لا ن88با حيم88س هقيق88شو ،ةن88س ن88ير88شعو عست88لا ن88با )مي88ماين88ب( ني88مألا هي88بأ قيق88ش ،ىنمي88لا حودم88م مع88لا َد88ي
.ةنس ةرشع ىدحإلا نبا دجام رغصألا قيقشلاو ،ةنس
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 ةّرمل888ل يقيق888شو ا888نأ ،ي888تّد888ج انتّم888ض .قارِف888لا نز888ح رب8888ِك ُت888كردأ ،مواب888لدن888م ربع888م ن888م ي888ندرألا ب888ناج888لا ىل888ع كان888ه طق888ف
 ه8تاميلعت8ب ي8بأ قط8ن .ايك8بو ًاب8نا8ج ي88ّمأ ي8بأ ذ8خأ .ني8عألا ي8ف قر8قرت8ت عو8مد8لاو حودم8م ّمع8لاو ي8بأ انّم8ضو ام8ك .ةري8خألا
 ن88م َّل88قأ دع88ب ان88ب قَحلي88س ه88نأ88ب هد88عو ي88بأ رّر88ك .قارِف88لا نز88ح بب88سب حا88ير88لا جاردأ تب88هذ يت88لا هي88تا88ب ةد88لاول88ل ةري88خألا
 ا8نءارو نيفّل8خم مواب8لدن8م ربع8م ا8نزت8جا .هي8تا8ب ي88ّمأ ت8لا8ق ،“ك8نارظتن8ي نوس8حو ني8مأ !ان8كرت8ت ال ،ي8ضار ا8ي” .ما8ع فص8ن
 .يلي88ئار88سإلا ب88ناج88لا ي88ف ربع88ملا ةبيشخ88ت ي88ف انت88ثال88ث انل88خُدأ .مواب88لدن88م ة88باو88ب ن88م ي88ندرألا ب88ناج88لا ي88ف نوكب88ي ان88برا88قأ
 ،ربع8ملا ةّط8حم د8ئاق8ل بي8بأ ل8ت ي8ف رانيميس8لا ن8م اه8جّر8خت ةداه88888َش ،راخت8فا8ب ي8تد8لاو تزر8بأ ريصق8لا قيقحت8لا ىر8جم ي8ف
 .سدقلا يف قيدصلا نوعمش عراش يف ،جراخلا يف اهنورظتني اهتاوخأو اهّمأو اهابأ ّنأب اهغلبأ هرودب يذلا

بيبأ لت ييرماسل انُمامضنا

 ن8با ،تالضع8لا يذو ة8ماق8لا ل8يو8ط ،يجني8ج ا8هد8لاو ى8لإ ان8تدا8قو انيل8ك يدي8ب ان8ّمأ تكس8م ،ةبيشخت8لا ن8م انت8ثال8ث ان8جر8خ
 ءاكب8لا ى8لإ ا8نان8ثا ّمض8نا .عو8مد8لا ة8فراذ ،د8يد8ش لاعف8نا8ب اهتّلبق8ف ىنمي8لا هد8ي ىل8ع ي88ُّمأ تّضق8نا .ا8ما8ع نيسم8خو ةعب8س
 ى8لإ ءاس8ملا ي8ف دوعن8سو ةل8حر8لا ي8ف ان8لز ا8م ان8ّنأ ّنظ8ن ّان8ك .ةئ8فاد تاملك8ب ان8ئّد8هيلو انق8ناعي8ل عر8سأ ينس8888ُح ّد8جلا ّنأ اّلإ
 ن888ع الو ،ي888ندرألا ب888ناج888لا ن888ع اًفلتخ888م مواب888لدن888م ربع888م ن888م يلي888ئار888سإلا ب888ناج888لا ي888ف ّيح888لا ُدب888ي م888ل .سل888با888ن ي888ف انتي888ب
 .ةليوط ةّدمل سلبان ىرن نل اّننأب دعب بعوتسن مل اهدنع .انتنيدم سلبان عراوش

 تاق888ناع888م ،اعي888بر ر888شع د888حألا ةن888با )هنين8ْ88پ( ةزا888ملأ ن888هرغ888صأو ّت888سلا اه888تاقيق888شو ُم888ير888م ي888تد888لاو وح888ن ت888مّدق888ت ك888لذ دع888ب
 .كّر88حتلا88ب ان88تراي88س ق88ئاس88ل يّد88ج را88شأ .اب88نا88ج ان88ترظت88نا يت88لا ،ثالث88لا ةر88ُجألا ِتاراّي88س انّل88ك انل88خد م88ث .ةّم88ج تالب888ُقو
 تاراّي8س تل8صو .ةي8برع8لا8ب ةريثك8لا يتلئ8سأ ن8ع ةا8نأ8ب بيج8ُي نا8كو ،ينس8ح يّد8ج ر88888ّسف ام8ك بي8بأ ل8ت هاج8ّتا ي8ف ا8نر8فا8س
 ن8م ي88ّمأ ت8جر8خ .ا8فا8ي ن8م رات8مألا تائ8م ةعض8ب دع8ُب ىل8ع ،بي8بأ ل8ت ي8ف ٦٢ م8قر تال8يإ عرا8ش ،دوصق8ملا ناك8ملا ةر8ُجألا
 انس88ل ان8ّ8نأ88ب حو88ضو88ب ان88كردأ ،تا88جرد88لا ا88ندوع88ص لب88قو .ةرامِع88لا انل88خد ،ةّدتم88ملا اهّم88ع تان88ب ،اه88برا88قأ عرذأ ى88لإ ةراّيس88لا
 ى88لإ نيت8ّ8يوق88لا هي88عارذ88ب انلم88حو ينس88ح ّد88جلا انّم88ض .عراش88لاّ ز88ه ّر88م ءاكب88ب يقيق88شو ا88نأ انشه88جأ .سل88با88ن ى88لإ ن88يد88ئا88ع
 سرا888ف يد888لو بوقع888يو قاح888سإ :ينس888ح ّد888جلا يقيق888ش تان888بو ءان888بأ ةرامِع888لا ن888م ي888ناث888لا ق888باط888لا ي888ف نك888س .حط888سلا
 .يليلو  )هڤاخوك( ةبكوك ،سراف ،هرفش دالوألاو )رون( حابصم يتنبا )هاروأ(  ةيحبصو )هفاي( ةجهب ،)سترپ(

 ا8888ًماي8888خ اوبص8888ن ،ينس8888ح ّد8888جلا ة8888سا8888ئر8888ب ١٩٤٩ ما8888ع بي8888بأ ل8888ت ى8888لإ اورض8888ح ن8888يذ8888لا نوئ8888جال8888لا حط8888سلا ىل8888ع ا8888نَرظت8888نا
 ةبيشخت88لا ى88لإ سل88با88ن ي88ف ب8ّ8تر88م تي88ب ن88م ان88لاقت88نا .ة88ثال88ث ن88ير88ضاح88لا ن88ير88شعلا ى88لإ نآلا ّمض88نا .ةريغ88صٍ ٍتابيشخ88تو
 اًريب8ك اًر8حب ياني8ع ر8ت م8ل .انشع8نأ حط8سلا ن8م ط888888ّسوت8ملا ضي8بألا ر8حبلا رظن8م ّنإ .ان8ئاك8ب ن8م دازو انّطب8ث ،حط8سلا ىل8ع
 يلق888ت )هروپ888ست( ةروفص888ع يت888لا888خ ةام888ح ،ةقي888فو ت888نا888ك حط888سلا جرد ب888ناج888ب ةريج888888ُح ي888ف .ّط888ق ّد888حلا اذ888ه ى888لإ قرزأو
 ةينُك8لا ،دع8ب ا8م ي8ف هيل8ع انْقل8طأ يذ8لا ،ينس8ح ّد8جلا .ةد8يد8ج دال8ب ي8ف لّوألا موي8لا .نانئم8طالا8ب ا8نرع8ش .ا8طاطب8لا ح8ئار8ش
 ان88ّمأ انت8كرت8ف ،ةريث8ملا ثداوح8لا8ب معف8ملا موي8لا ن8م نيكَهن8م ّان8ك .لوط8ت ن8ل ان8ه انت8ما8قإ ّنأ8ب ا8ند888َعو ،عيم8جلا ّد8ج ،“ودي8س”
.انعم انّمأ ّنأ ّمهملا ،اضيأ أده ينسح .مالحأ الب ءىداه مونل دُلخنل

 نولوح يف ىلوألا انتاوطخ .ث
بيبأ لت يف ةريخألا ماّيألا

 ،ةن88يد88ملا ي88ف انت88ما88قإ لوط88ت اّلأ88ب هد88عو88ب ى88فو “ودي88س” .بي88بأ ل88ت ي88ف د88يد88جلا ةايح88لا طم88ن ع88م فّيكت88ن اًد88يور اًد88يور ا88نأد88ب
 عرا8ش ي8ف ةرام888ِع حط8س ىل8ع ،سل8با8ن ن8م اودا8ع ،ًاب8يرق8ت ا8ًير8ما8س ن8ير8شع ع8م تيب8ملا ن8م ريثك8ب ىل8عأ ت8نا8ك ه8تا8حوم8ط
 فّي88نو ر88هشأ ة88ثال88ث ان88ل ىّقب88ت اذك88هو ،ي88سارد88لا ماع88لا ة88ياه88ن ليب88ُق ،ىربك88لا فيص88لا ةزا88جإ لب88ق بي88بأ ل88ت انل88صو .تال88يإ
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 هربت8888عا ا8888م .نيغ8888لاب8888لا ن8888م رث8888كأ لاو8888حألا ّل8888ك ي8888ف نوّفيكت8888ي دالوألا ّنأ فورع8888ملا ن8888م .د8888يد8888جلا ي8888سارد8888لا ماع8888لا حاتت8888فال
 حر888سم ة888باثم888ب ا888نرظ888ن ي888ف نا888ك ،تابيشخ888تو ةريغ888ص ماي888خ ي888ف ٍلا888ع تي888ب حط888س ىل888ع ظاظت888كا ،ة888قا888فَ ةاي888ح نود888شار888لا
 ةب88كو88ك هت88خأ ع88مو تاون88س ي88نامث88لا ن88با يّم88ع ن88با سرا88ف ع88م ُتب88حاص88ت ا88م نا88عر888888ُس .ة88ياه88ن ال ا88م ى88لإ ةواق88شو تار88ماغ88م
 اتن8ب ام8هو تاون8س ع8برألا ةن8با يلي8لو تاون8س عست8لا ةن8با هرف8ش ع8مو ،)ه8فا8ي( ةجه8ب ين8با تاون8س ت8سلا ةن8با )ه8ڤا8خو8ك(

 ة8يربع8لا مّلع8ت ي8ف ا8نود8عا8س دد8جلا ا8نؤا8قد8صأ .مهيل8ع ان8ّفرع8ت ن8يذ8لا دالوألا ّل8ك او8نا8ك ،ع8قاو8لا ي8ف ،ءالؤ8ه .)هروأ( ةيحب8ص
 تم8قاف8ت .حط8سلا ين8كا8س ني8ب ما8ئو8لاو مال8سلا ر8شني م8ل اذ8ه ّل8ك ،لبقت8سملا8ب ان8ل مل8ع الو ،ةّظتك8م ن8كاس8م .ةق8ئا8ف ة8عر8سب
.سلبان نم تلصو تالئاع مامضنا دعب ةفاثكلا

 .ان8ماع8طإ ي8ف نا8تري8خألا ل8خبت م8لو .ة8جودز8ملا ةيحب8صو ةجه8بو بوقع8يو قاح8سإ ةّق88888َش ي8ف أجل8م ا8ًمود ا8ند8جو دالوألا نح8ن
 ا888طاطب888لا مو888ي ّل888ك اهي888ف تيل888ق ةالق88888ِم هيل888عو اًلعت888شم )خبطل888ل زا888ك رو888باو( سوم888يرب888لا نا888ك ةريغص888لا ة888فر888شلا ن888كر ي888فو
 زبخ8لا مع8ط نا8ك مو8ي تاذ[ موي8لا ّىت8حو ت8قو8لا ك8لذ ذن8م كان8ه ضي8بألا زبخ8لا ك8لذ لث8م قذأ م8ل .ىر8خأ راض8خو كمس8لاو
 ىل888ع لوصحل888ل رانيمس888لا/نيملع888ملا راد ي888ف اهت888سارد ةع888بات888مل ي8888ّمأ تل888888ّجست .]ان888ما8ّ88يأ ي888ف هيل888ع و888ه اّم888م ريثك888ب ى888كزأ
 .رارمتساب كلذ ىلع اهعّجش “وديس” .ليئارسإ يف ةمّلعم حبصتل ،سيردت ةداهش

 دع888ب ى888لوألا ةا888فو888لا ت888نا888كو ،يلي888لو ةجه888ب ةّد888ج ،ة888يدع888س ةا888فو ىل888ع ا888هداد88888ِح دع888ب اهتي888فا888ع ةداعت888سال ةل888ئاع888لا ّل888ك تع888س
 نو88ما88خاح88لا ك88لذ ضراع88ف ،لي88ئار88سإ ي88ف اهن88فد ل88جأ ن88م يڤس88ت ن88ب قاح88سإ ةرزاؤم88ب ا8ً8يري88هام88ج “ودي88س” َّد88ك .بر88حلا
 ى88لإ ل88صو رو88كذ88ملا ّدك88لا .ة88يركسع88لا ةربق88ملا ل88باق88م ،لوؤا88ش ة88ير88ق ي88ف ةي88ند88ملا ةربق88ملا جاي88س جرا88خ تن88فُد ة88ياهن88لا ي88فو
 ا888م اًردا888نو ،تاهج888لا ّل888ك ن888م ةجّيس888م ،ني888ير888ماس888لا888ب ة88888888888ّصا888خ ةميس888ق تصّص8888ُخ ا888مدن888ع ،تاون888س ثالث888ب ك888لذ دع888ب ه888مام888ت
 داد8ع ي8ف اًض8يأ ّان8ك ناقيقش8لا نح8نو .ة8قد8ص ةر8ُسأ نو8لا8ص ي8ف عيم8جلا ىّل8ص تب8سلا مو8ي ي8ف .موي8لا ّىت8ح مدخت8ست
 ر888شع ةسم888خ ن888با نا888ك  ،ة888قد888ص دي888حو888لا هن888با .قاو888شألا ني888ب ت888نزاو ودي888س ّةبح888م نك888لو ،اني888بأ بايغ888ب ا888نْرع888ش .نيّلص888ملا
 انمع888ن ان8ّ88نإ لوق888لا نكم888ي ال .اريث888ك هانبب888حأ .“ودي888س” تاخي888بو888ت َلاي888ح ةدارإ الو ه888ل لو888ح ال نك888لو د888سألا888ك ا8ً88يو888ق ،اًعي888بر
 )ا8يدا8ڤو8ع( ف8سو8ي و8بأ/د8با8ع هّم8ع ن8بال ع8بات8لا ،راضخ8لا نا88ّكد ي8ف هلم8ع ن8م “ودي8س” هي8ف دوع8ي نا8ك مو8ي ّل8ك ي8ف .ة8حار8لا8ب
؟رخآ نكس ناكمل حطسلا نم لقتننس ىتمو ،يرجي اّمع هلأست هتنبا ،انُّمأ تناك

نولوح يف رارقتسالا

 بو8جو8ب )كود8ست( ة8قد8ص هن8باو )هنين8پ( ةزا8ملأو )ه8فا8ي( ةجه8بو هي8تا8ب - ه8تان8ب ،هت8جوز م8ير8م ي8تّد8ج “ودي8س” رب8خأ مو8ي تاذ
 لزن88م ي88ف ما88هار88بأ اه88جوز ع88م تنك88س لي88حار .نيت88جوزت88م كاذ88نآ ات88نا88ك لي88حارو ةروفص88ع ناتنب88لا .ةليلق88لا ان88ضار88غأ مزر
 ن8با ي8مار ن8بالاو ةقي8فو ه88ّمأو اه8جوزو ةروفص8ع .ه8ڤو8طو لاز8م هاتن8بو ه88ُّمأ تنك8س ثي8ح ،نو8لو8ح ي8ف ب وك8سار ّي8ح ي8ف
 دد8ع ذ8خأ اذك8ه .نو8لو8ح ي8ف ةرام8ع ي8ف ع8بار8لا ق8باط8لا ي8ف ةّق888888َش ي8ف اونك8س )مو8لا8ش( ميل8س جوز8لا و8خأو تاون8س ع8برألا
 .لءاضتي حطسلا ينكاس

 )تف88ي ن88ب ا88يدا88ڤو88ع( ينس88ح ن88ب د88با88ع .نو88لو88ح ي88ف ةريب88ك ةيل88مر ضرأ ةعط88ق )ا88يدا88ڤو88ع( د88با88ع هّم88ع ن88باو “ودي88س” عات88با
 ل8يو8ط ل8888ُجر د8با8ع ّمع8لا .ا8فا8ي ي8ف تي8ب ي8ف اونك8س هڤ8هزو هكل8مو ينس8حو ة8مال8سو ف8سو8ي دالوألاو لي8حار هت8جوز ،ة8قد8ص
 ة8يادب8لا ي8ف ّانك8س ،انلقت8نا مع8ن نح8ن .كان8ه نكسل8ل لقتن8ي م8ل ،ي8ناط8يرب8لا بادت8نالا ة8طر8ش ي8ف هت8مد8خ ذن8م بل8صو ة8ماق8لا
 فص88ن ي88لاو88ح ي88بونج88لا عراش88لا ن88ع انَلص88ف .لي88حار توئ888ِن ّي88ح موي88لا د88جاوت88ي ثي88ح لا88مر88لا ر88حب بل88ق ي88ف مايخ88لا ي88ف
 انلصف88ت م88ل ا8ً8بر88غ .نو88لو88ح ة88يدل88ب ةرام888ِع تبصت88نا ،لا88مر88لا ر88حبل ي88قر88شلا فرط88لا ي88ف .لا88مر88لاو تاريجش88لا ن88م رت88مولي88ك
 ك8لذ8ك .بر8حلا ءان8ثأ كان8ه ن8م او8بر8ه ن8يذ8لا ،برع8لا اه8باح8صأ ا8هر8جه يت8لا تويب8لا ضع8ب ىو8س ريبك8لا ر8حبلا ن8ع توي8ب
 .رضخألا بنعلاب انعتمتسا نحنو ،بنعلا مورك ترجُه
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 ّي8لإ ي8تأ8ي ينس8ح نا8ك ماود8لا ة8ياه8ن ي8ف .لاف8طألا ة8ضور8ل ينس8حو ةي8ئادت8بالا نودرو8غ ة8سرد8م ي8ف اًرو8ف ي88ُّمأ ينتل8888ّجس
 با8هذ8لا لب8ق ي88ّمأ ه8ب ين8تدّوز رت8فد ن8م ت8عز8ُن ،)تا8نو8بو8ك( م8ئاس8ق ل8باق8م ماعط8لا صّصخ8م مّل8ستل رود ي8ف ة8يو8س فقن8ل
 ف8888لوو بل8888ك “ودي8888س” ىرت8888شا .اض8888يأ يرم8888ع ك8888لذ م8888ئالي8888ل ث8888لاث8888لا ّفصل8888ل تزف8888ق ،لّوألا ّفص8888لا ة8888ياه8888ن ي8888ف .ة8888سردمل8888ل
 ت88نا88ك هتّمه88م .ه88ب ة88يانع88لا ّب88حأ ،ك88يدوس88ت ّىنك88ملا كود88ست/ة88قد88ص انُّم88ع .“نو88ج” م88سالا هيل88ع قل88طأ )ي88نا88ملألا ي88عار88لا(
 نو8ج بلك8لا .ةقطن8ملا ي8ف صوص8ل دّر8جمو ،دود8حلا ن8م نولّل8ستملا مدعن8ي م8ل .لا8مر8لا ر8حب بل8ق ي8ف مايخ8لا ّميخ8م ة8سار8ح
 .ّميخملا نم مهب هبتشملا بارتقا دنع هحيبن يف عيمجلا ظقيأو نامألا انَحنم

 دع8ب اًج8يد888َخ تد8لُو .بي8بأ ل8ت ى8لإ ك8لذ دع8ب اًرو8ف ي8نالق8ن ودي8سو ي8ه .سل8با8ن ي8ف يت8نات8خ مو8ي ذن8م ينّتنب8ت م8ير8م ي8تّد8ج
 اًد88لو ي88تّد88ج ينّتنب88ت .د88ما88ج ماع88ط لوان88ت ىل88ع ةردق88ملا مد88عو ن88هو88لا ن88م تو88ملا ك88شو ىل88ع مسج88لا لوز88هم ،ر88هشأ ةعب88س
 م888ير888م ي888تّد888ج .ر888هشو نيتنس888ب يدع888ب د888لو يذ888لا ينس888ح يقيق888ش ي8ّ88بر888ت ت888نا888ك سل888با888ن ي888ف ي8888ُّمأ ّنأ ني888ح ي888ف اًي888فا888ضإ
 ياد8لاو ي8نراز ١٩٤٥ ماع8لا ي8ف روه8ش ةعض8ب ّيض8م دع8ب .كمس8لا ت8يز ن8م ةريب8ك ةقعل888ِم عالت8با ىل8ع مو8ي ّل8ك ينتم8غرأ
 ة888يدوهي888لا ،ي888تّد888ج ع888م ُتل888ماع888ت ا888م نا888عر8888888ُس .)ني888مألا = مي888ماين888ب( يني888ب مسج888لا ءىلتم888م لفط888لا ا888فرع888ي م888لو سل888با888ن ن888م
 ةيبلق8لا ةتكس8لا8ب اه8تا8فو ىت8ح )اّم8ي/ا8ما8م( “ام8يإ” ا8هانيم8س .اض8يأ يقيق8ش ي8باق8عأ ي8ف را8سو  ي88ّمأ8ك ،اًق8با8س ةي8سور8لا
 هذ88ه .يصخش88لا اهم88سا88ب هي88تا88ب ةي88جو88لويب88لا ان888َُّمأ ا88نو88عد .طق88ف ا88هرم88ع ن88م نيسم88خلا ي88ف ي88هو ١٩٥٤ ماع88لا ة88ياد88ب ي88ف
 .نولوح يف ىلوألا انرارقتسا ماّيأ تناك

ةينولوحلا ةيرماسلا ةفئاطلا ةيادب .ـج

ةيربعلا مّلعتن

 را8ّ8يأ ن88م ن88ير88شعلاو ث88لاث88لا ي88ف لي88ئار88سإ ة88لود ان88لو88خد دع88ب روه88ش ة88ثال88ث ،١٩٥١ ماع88لا بآ ر88هش ر88خاوأ ي88ف مو88ي تاذ
 ي88ف نح88نو تاهج88لا ل88ك ن88م لا88مر88لا ن88م م88خض ر88حب ي88ف ةريغ88ص ةمي88خ ي88ف ان88ُّمأ ع88م نح88ن ا88هو انظقيت88سا ،١٩٥١ ماع88لا
/لايح888ه عرا888ش ل888باق888م ،نو888لوح888ل ي888بأ ل888ت ن888م ن888ير888باع888لا/نيلقتن888ملا ر888ئا888س ظقيت888سا ةرواج888ملا مايخ888لا ي888فو .ر888حبلا بل888ق
 م88ير88م ةّد88جلاو ينس88ح ّد88جلا مون88لا ن88م قافت88سا ةرواج88ملا مايخ88لا ي88فو .ّان88م ًاب88يرق88ت رت88مولي88ك فص88ن دع8ُ8ب ىل88ع ،يدنج88لا
 .نولوح يف ةريغصلا ةيرماسلا ةفئاطلا ناطيتسا ةيادب هذه تناك .ةزاملأو كودست ،ةجهب امهدالوأو

 ة88ضور88ل يقيق88ش ،ينس88حو نو88لو88ح ي88ف نودرو88غ ة88سرد88م ي88ف لّوألا فصل88ل ب88تاك88لا ،ناقيقش88لا ل88خُدأ ،ةدودع88م ما8ّ8يأ دع88ب
 طيط888خت ي888ف ا888نذ888خأو ،لا888مر888لا ن888م ر888حب ،ينب888م ري888غ م888لاع888ل انلقت888نا ان8ّ88نأ ةقيقح888لاو ر888ظان888ملا انب888عوت888سا ا888نال888ك .لاف888طألا
 .ةي8ئادت8بالا ة8سرد8ملا ي8ف ى8لوألا ي8تاُوط88ُخ ي8ف تر8شا8ب ا8نأو ،ة8ضور8لا ي8ف ك8لاي8ب راع8شأ ينس8ح مّلع8ت .ة8مداق8لا تار8ماغ8ملا
 ٍتا8بر8ض انيقل8ت كان8ه .سل8با8ن ي8ف ير8ماس8لا ّيح8لا راوج8ب ةن8ئاك8لا ةيحيس8ملا ة8سرد8ملا ي8ف انمظت8نا سل8با8ن ان8ترداغ8م لب8ق
 ى8لإ رفسل8ل كان8ه ن8م ا8ناد8لاو ان8888َجر8خأ امني8ح ءادعُّص8لا انسّفن8تو ،جا8عزإ ل8ك ىل8ع ا8ًباق8ع ،ن8يدي8لا ع8با8صأ ىل8ع ةرط8سملا8ب
 .بيبأ لت

 ىت8ح طق8ف اه8ب انمّلك8ت يت8لا ةي8برع8لا سن8ن م8ل نك8لو ،ةث8يد8حلا ة8يربع8لا انتمّل8ع بي8بأ ل8ت ي8ف ا8هانيض8ق يت8لا ة8ثالث8لا روهش8لا
 ،سرا8ف ،هرف8ش انتل8ئا8عو انيل8ياج8م ن8م ت8نا8ك ا8هانمّلع8ت يت8لا ة8يربع8لا تاملك8لا .اذ8ه ان8مو8ي ى8لإ اهيل8ع انظ8فا8حو ت8قو8لا ك8لذ
 ي8ف ُتّفيك8ت ا8م نا8عر88888ُس .ة8ثداح8م ءار8جإ ن8م اننّكم8ت تادرف8ملا ن8م فا8ك ردق8ب ن8يدّوز8م نو8لو8ح انل8صو اذك8هو ،يلي8لو ةب8كو8ك
 ىسن88ن ا88نأد88ب امّل88ك ة88يربع88لا مّلع88ت ي88ف ،ي88خأو ا88نأ ،ان88مّدق88ت امّل88ك .با88حرت88لا88ب ذي88مالت88لاو ةملع88ملا ينلبقت88سا ،لّوألا ّفص88لا
 .ةيبرعلا
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 نود88ب مسج88لا لوز88هم تن88ك ين8ّ8نأل ،بج88ي ام88ك ي88نوب88قاع88ي م88لو ّيل88ع اوقِف88ش ي88برا88قأ نك88لو ،“ة88كرب88لا هي88ف” اًيق88ش اًد88لو تن88ك
 ةد8لاو8لا ّنأل ،يقيقش8بو ي8ب اه8مامت8ها ي8ف ناوت8ت م8لو ،ي8مود8ق ذن8م اًدي8ج ي8ب تنت8عا م8ير8م ةّد8جلا .اهيل8ع تي8برتل8ل ةر88ّخؤ8م
 ي888ف بي888بأ ل888ت ي888ف ينت8ّ88بر يت888لا م888ير888م ي888تّد888ج ُتربت888عا .قزر888لا ني888مأت888ل تيب888لا جرا888خ امهت888قو ّل888ج ايض888ق د888لاو888لا اًق888حالو
 ،هي88تا88ب ي88تد88لاو يدي88ل سل88با88ن ى88لإ اًدد88جم ي88تدا88عإ ىت88ح تاونس88لا كل88ت ي88ف ي88ل ا88ُّمأ ن88ير88شعلا نرق88لا تانيع88برأ فصتن88م
 .ميهاربإ نب )ساحنف( رضخ نهاكلا لبق نم ةالصلاو ةاروتلا مّلعت ةيادب انيقلتو ينسحو نيمألا انأشن ةمثو

ّروطتي نولوح يف يرماسلا ّيحلا

 ت88يز ن88م ةقعل8888ِم عل88ب ىل88ع يراب88جإ ي88ف تّرمت88سا يت88لا ةئ88فاد88لا ي88تّد88ج ناض88حأ ى88لإ دو88عأ نأ يعيبط88لا ن88م نا88ك ك88لذ88ل
 ماع8ط ن8م ي8تّد8ج ه8تّد8عأ ا8م لوانت8ل يّتيه8ش ن8م تدازو ،يمس8ج تّو8ق ةي8موي8لا ة8عر8جلا هذ8ه ،اًلام8جإ .حاب8ص ل8ك كمس8لا
 ّن888ف ي888ف ان888مال888حأ ةّم888ق كاذ888نآ ت888نا888ك يت888لا )سد888عو زرأ( ةرد888جملا ان888لوان888ت ،ناي888حألا ن888م ريث888ك ي888ف .ناو888لألا دّدعت888م ري888غ
 ّدن8ج .رولبت8ي ريغص8لا ّيح8لا ذ8خأ ،اًد8يور اًد8يور .ك8لذ ن8م َرث8كأ8ب ةب8لاط8ملا عطت8سن م8ل ،نينق8تو فّشق8ت ةرت8ف ت8نا8ك  .خيبط8لا
 ةبيشخ88ت .نكسل88ل تابيشخت88لا ءانب88ل )ك88يدوس88ت( ي88قد88صو )ة88جوز88لا/جوز88لا ن88با( بي88بر88لا ن88بالا هك88شر88بأ ،هين88با “ودي88س”
 ىل888ع مايخل888ل ان888لاقت888نا دع888ب اًر888هش ل888صو د888لاو888لا نأ ذإ ،ن888يد888لاول888ل تصّص8888ُخ ة888فر888غ ،ةل888ئاع888لا لك888ل فر888غ ثال888ث تاذ ةد888حاو
 .لامرلا

 ا8نَربت8خا .ةّر888ِغ ني8ح ىل8ع ا8نءا8ج مو8ي تاذ .روه8ش ةعض8ب ماد قار88ِف دع8ب )نوس8تر( ي8ضار بألا8ب ان8ئاق8ل دن8ع اًريث8ك انلعف8نا
 .انت8ثال8ث د8لاو8لا ّم8ضو مألا تّمض8نا ،“!ي8ضار ،ي8ضار” هم8سا ن8يدان8م هانق8نا8عو ا8نزف8ق .هر888ّكذت8ن ان8لز ا8م ّان8ك اذإ ا8م ي8ف
 يت888لا ى888لوألا عي888با888سألا بألا ىض888ق .سل888با888ن ن888م لا888ملا ضع888ب هع888م بل888ج ه8ّ88نأ اّلإ ،لم888ع ىل888ع بألا رثع888ي م888ل ة888يادب888لا ي888ف
.تاطوطخملا نم خسنو ةميخلا يف لغش ىلع هروثع تقبس

تابيشختلا يف نكسلا

 ام8ك .ار8هش ن8ير8شع ةّد8م سل8با8ن ي8ف )مي8ماين8ب( ني8مألا هي8بأ تي8ب ي8ف هت8ما8قإ اًر88ّكذت8م ،با8حرت8لا8ب هر8هِص “ودي8س” لبقت8سا
 .سل8با8ن ن8م هئيج8م لو8ح تانهكت8لا ّل8ك ت8شال8تو اه8جوز8ب د8يد8ج ن8م تيظ8ح هي8تا8ب ركب8لا اهتن8با ّنأل م8ير8م ةّد8جلا تجهت8باو
 انعيم8جل اه8ما8قأ يت8لا تابيشخت8لا ي8ف نكس8لا ى8لإ نو8لو8ح لا8مر ىل8ع ى8لوألا ر8هشألا ةيضمت8ل اًعيم8ج ان8نا8عأ “ودي8س”
 اهميلع8ت تع8با8ت )هنين8پ( ةزا8ملأو ب8ير8ق )ريغ8ص ت8كرا8مر8بو8س( ر8جتم ي8ف الم8ع تد8جو )ه8فا8ي( ةجه8ب هتن8با .هان8باو “ودي8س”
 دوه88ج لضف88ب .تابيشخت88لا ءان88ب ّم88ت .بي88بأ ل88ت ي88ف كديس88ت هيڤي88ن ّي88ح ي88ف يليئيح88ي م88سا88ب ةي88ئادت88بالا تانب88لا ة88سرد88م ي88ف
 ماعط888لا داد888عإل ةي888فا888ضإ ةبيشخ888ت تمي888قأ .ءا888بر888هكلا888ب ءا888بر888هكلا ة888كر888شو هاي888ملا ةكب888شب نو888لو888ح ة888يدل888ب انتل888صو “ودي888س”
 ف88قو88م ى88لإ اًيش88م هت88جوز باحط88صا ما8ّ8يأ ةعض88ب ّل88ك “ودي88س” دات88عا .ي88نا88ملألا ف88لوو88لا نوج88ل را88جِو مي88ُقأ .لاست88غالاو
 .بيبأ لت يف بوقعي اهيخأو هڤوهأ اهتُخأ ةرايز وأ اهقّوست نم اهتدوع راظتناو ،رتموليك فصن دعب ىلع ةلفاحلا

 .يكس888تول888س لمع888لا ب888حا888ص دن888ع ة888طايِخ888لا ي888ف اًم888ئاد اًلم888ع د888جو نأ ى888لإ شوطي888ل/عيملت888لاو ءانب888لا ي888ف اًلوأ لم888ع ي888بأ
 ي88بأ قف88نأ .ا88هاب88ص ي88ف اهي88ف ْتمّلع88ت يت88لا ة88سرد88ملا ي88ف ميلعت88لا ة88سرامم88ب تأد88بو س88يرد88ت ةداه88ش ىل88ع ي888ُّمأ تلص88ح
 قوس888لا ي888ف ىرت888شا ،ة888تالو888كوش888لا دالوأ888ك د888لاو888لا ا888نأّش888ن ،فّشقت888لا ةرت888ف ن888م م888غر888لا888ب .هتل888ئا888ع ة888لا888عإ ىل888ع هل888خد مظع888م
 ّهب8ح .هسفن8ب و8ه اه8ّقوذ8ت ة8تالو8كوش8لا ان8ماع8طإ ا8نو8بأ ّب8حأ يذ8لا ردق8لا سف8ن ي8ف .نمث8لا ةظ8ها8ب ة8تالو8كوش8لا حاو8لأ ءادوس8لا
 .هتايح ىدم هقفار اهل

ميزيرج لبج ىلإ لوصولا دوهج .ـح
قاوشأ
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 ىل8ع طغض8لا ي8ف أدب8ف ،نو8لو8ح ي8ف ى8لوألا ه8ثوك8م ما8ّيأ ي8ف ،سل8با8ن ن8م هئيج8م ذن8م سل8با8ن ي8ف برا8قأل8ل ي8بأ قاو8شأ تم8ن
 ني8ماع8لا حس8ف ي8ف ثد8ح ا8م رارك8ت عن8مل يڤس8ت ن8ب قاح8سإ ت8سينكلا وض8ع ع8م ةيصخش8لا هت8قاد8ص ّلغت8سيل “ودي8س”

 ي8ف .بلط8لا اذ8ه هور8طا8ش بي8بأ ل8ت ي8ير8ما8س ل8ك .١٩٥٢ ماع8لا حس8ف دي8ع ي8ف سل8با8ن ن8م ان8مود8ق لب8ق ،١٩٥١و ١٩٥٠
 لب88ج ى88لإ لو88صو88لا ن88م اوُش88خ بي88بأ ل88ت ي88ير88ما88س مظع88مو ،ةم88ئا88ق برع88لاو دوهي88لا ني88ب تا88كابت88شالا ِلز88ت م88ل ١٩٥٠ ماع88لا
 ةمس8ن نيعب8سو ةعب8س نم8ض ن8م طق8ف ا8ًير8ما8س نور8شع .نا8برق8لا دي8ع ي8ف كان8ه ى8لإ رفس8لا بلط8ب او8مّدقت8ي م8لو ،م8يز8ير8ج
 ما8ّيأ ي8ف سل8با8ن ةرا8يز8ل ح8يرص8ت ىل8ع لوصح8لا ةيغ8ب بي8بأ ل8ت ي8ف رم8حألا بيلص8لا يلثم8مل ه8جوتل8ل اوؤُر8ج سل8با8ن جرا8خ
 .لي8ئار8سإ تاطل8س ىد8ل مهيل8ع ى8صوأ يذ8لا و8هو م8هد8عاسي8ل يڤس8ت ن8ب ت8سينكلا وضع8ل نور8شعلا ه8888ّجو8ت .حسف8لا دي8ع
.بلطلا تضفر هللا دبع كلملا ةسائرب ةيندرألا ةكلمملا ّنأب فاطملا رخآ يف رمحألا بيلصلا لاجر غُّلب

 ي8جا8ن رب8كألا ن8هاك8لا ب8ئا8ن ،قاح8سإ ن8ب )مرم8ع( نارم8ع ن8هاكل8ل يط8ُعأ يذ8لا ح8يرصت8لا باق8عأ ي8فو ،١٩٥١ ماع8لا ي8ف
 ي88ف بي88بأ ل88ت ي88ير88ماس88ل نوي88ندرألا حمس88ي نأ88ب ةف88ئاط88لا ىد88ل ل88مألا جلب88نا بي88بأ ل88ت ي88ف ةف88ئاط88لا ءان88بأ ةرا88يز88ل )عشي88بأ(
 هللادب88ع كل88ملا عّرب88ت .نا88برق88لا ي88ف كارت88شال88ل م88يز88ير88ج لب88ج ى88لإ روبع88لا88ب ١٩٤٧ ماع88لا دع88ب ى88لوألا ةّرمل88لو ١٩٥٢ ماع88لا
 مهب888ئاقح888ب رفسل888ل ن888يز888ها888ج او888نا888ك بي888بأ ل888ت و888ير888ما888س  .ةّص888ملا نيح888طو ةطنح888ل ران888يد ة888ئام888ب سل888با888ن ي888ير888ماس888ل هسف888ن
 مد88ع ن88ع نوي88ندرألا نل88عأ ةري88خألا ةظ88حللا ي88ف .لي88ئار88سإ ة88موك88حو رم88حألا بيلص88لا لب88ق ن88م روب88ع تاري88شأت88ب ن88يدّوز88مو
 تابيشخ88ت ي88ف دالوألاو لا88جر88لا تار88شع ّظتك88ي ،بي88بأ ل88ت ي88ف تيب88لا حط88س ىل88ع” ة88فاحص88لا تورو .روبع88لا88ب مه88حام88س
 .“نيدئاعلا ءاويإل ًاتقؤم تميقأ مايخو

 اًي88مو88ي اًر88مأ “ودي88س”ـل هتب88لاط88م ن88م تلع88ج ،مو88ي دع88ب ا888ًمو88ي تم88قاف88ت يت88لا ،ه88تو88خإو ه888ّمأل ةد88يد88شلا ه88قاو88شأو اني88بأ لو88صو
 ناقيقش888لا اًض888يأ اه888ب ما888ق ةريث888ك عان888قإ دوه888ج دع888بو ١٩٥٢ ماع888لا حس888ف ي888ف .يڤس888ت ن888ب هق888يدص888ل ه888888ّجو888ت هرود888ب يذ888لاو
 ن888مو ني888ير888ماسل888ل حم88888888ُس ،ناّم888ع ي888ف يكل888ملا طالب888لا لا888جر ىد888ل ة888قد888ص هو888خأو رب888كألا ن888هاك888لا ب888ئا888ن نارم888ع نان888هاك888لا

 طق8888ف ما8ّ888يأ ة8888ثالث8888ل م8888يز8888ير8888ج لب8888ج ةرا8888يز8888ب تاون8888س ت8888سلا ن8888با ي8888خأو تاون8888س ي8888نامث8888لا ن8888با ا8888نأو ي8888ّمأو ي8888بأ  مهنم8888ض
 ناب8ش ّةت8س .نويسل8بان8لا ان8برا8قأ اه8ما8قأ ماي8خ ي8ف بي8بأ ل8ت و8ير8ما8سو نح8ن انم8قأ .حسف8لا نا8بر8ق لافت8حا ي8ف كارت8شال8ل
 بي88بأ ل88ت و88ير88ما88س ا88هاف88نو ،يلي88ئار88سإلا عا88فد88لا شي88ج ي88ف نو88مد88خي مه8ّ8نأ ةّجح88ب نيي88ندرألا لب888ِق ن88م لو88خد88لا ن88م اوعن888ُم
 لب88ج ى88لإ ا8ً8ير88ما88س نّوت88سو ةعب88س١٩٥٢ ماع88لا حس88ف ي88ف رب88ع ة88ياهن88لا ي88ف .سل88با88ن ي88ف ةف88ئاط88لا ن88مأ88ب قّلعت88ت باب88سأل
 ير88ما88س ّل88ك ن88م نوي88ندرألا ىب88ج سل88بان88ل م88هرف88س لب88قو مواب88لدن88م ربع88م ي88ف .ما8ّ8يأ ة88ثال88ث دع88ب كان88ه ن88م اودا88عو م88يز88ير88ج
 .عوبسأ ةّدمل ةلئاع ةلاعإل يفكي ناكو ،تقولا كلذ يف ريبك غلبم ،اًشرق نيعستو ةئام

افاي يف ةاروتلا متخب لافتحالا

 ة8قد8ص )ا8يدا8ڤو8ع( د8با8ع ةل8ئا8ع لافت8حا روضح8ل ١٩٥٢ ماع8لا زوم8ت ر8خآ ي8ف بي8بأ ل8ت نارم8ع ن8هاك8لا ل8صو ةي8ناث8لا ةّرمل8ل
 ن8ب لي8ئار8سي روت8كد ني8ير8ماس8لا ق8يدص8لو يڤس8ت ن8ب قاح8سإ ت8سينكلا وض8ع ةرا8يز8ل اًصيّص8خ مي8قأ يذ8لا ةاروت8لا متخ8ب
 يڤس888ت ن888ب راشت888سم حب888صأ يذ888لا ،فراع888ملا ةرازو ي888ف ةي888برع888لا ةغل888لا ّشتف888م )ب888يؤذ و888بأ ،نوسف888لو لي888ئار888سإ( ڤي888ئز
 ةر88شع ىد88حإلا ن88با ة88مال88سو ةن88س ةر88شع ثالث88لا ن88با ف88سو88ي نيقيقشل88ل ةاروت88لا مت88خ لافت88حا مي88ُقأ .ة88ير88ماس88لا نوؤشل88ل

 فار888شإ888ب ة8888ّماع888لا لافت888حالا ةطب888غو يڤس888ت ن888ب قاح888سإو نارم888ع ن888هاك888لا روض888ح .)ا888يدا888ڤو888ع( د888با888ع ّمع888لا ين888با ةن888س
 اوثكم8ي نأ نو8لو8حو بي8بأ ل8ت ي8ير8ما8س عيم8جل ١٩٥٣ ماع8لا ي8ف نوي8ندرألا حمس8ي نأ ي8ف تاع8ّقوت8لا فق8س اع8فر “ودي8س”
 .ناك اذكهو ،توستم/ةّصملاو حسفلا ماّيأ ّلك ميزيرج لبج ىلع

 ١٩٥١ ما8ع ا8نزت8جا ا8مدن8ع .ةي8ندرألا ةكلم8ملا ي8ضارأ ي8ف يداصت8قا نّسح8ت ن8ع ة8يربع8لا ة8فاحص8لا ت8ثّد8حت ل8باق8ملا ي8ف
 .نينقت8لاو فّشقت8لا ثي8ح بي8بأ ل8ت ى8لإ لقتن8نو سل8با8ن ي8ف ة8يداصت8قالا ةر8فو8لا كرت8ن في8ك سل8با8ن بر8ع برغت8سا ،دود8حلا
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 ىأل888م ت888نا888ك تي888ناوح888لا ،حيح888ص .ءّي888س ّد888ج ي888سايس888لا ع888ضو888لا نا888ك اًض888يأ سل888با888ن ي888ف .ر888خآ ًائي888ش ت888نا888ك ةقيقح888لا
 صّصخ8م مّل8ستب نو8ير8ماس8لا ّرمت8سا .مهنم8ض ن8م نو8ير8ماس8لا نك8ي م8لو ل8ئال8ق نور8سو8م ك8لذ8ب ّعتم8ت نك8لو تا8جوتن8ملا8ب
 ةّمظن88م ن88م ،]سا88سألا ي88ف نيح88طو ت88يز[ ءاذ888ِغو ،]ا88ير88هش د88حاو88لا رفنل88ل فص88نو ا8888888ًشر88ق ني88نام88ثو ةعب88س[ لا88ملا ن88م دي88هز
 ناك8ف ت8يز8لا رت8ل نم8ث ا8ّمأ ،شور8ق ةي8نام8ث نيحط8لا ولي8ك رع8س غل8ب .يڤس8ت ن8ب دوهج8بو رم8حألا بيلص8لا ةط8ساو8ب تن8يوج8لا
 غ88لاب88لا سل88با88ن و88ير88ما88س نا88ك ،ّل88قألا ىل88ع د88حاو ر88مأ ي88ف .ني88ير88ماس88لا يد88يأ لوانت88م ن88ع اًديع88ب نا88ك اذ88هو ،ا888888ًشر88ق نيع88برأ
 ل88ك ي88ف ةل88ما88ك لّقن88ت ة88ير88حب نوّعتمت88ي ،د88يد88جلا ير88ماس88لا ّيح88لا ي88ف ١٩٥٢ ما88ع ةمس88ن نيع88برأو نيت88ئا88م ي88لاو88ح م88هدد88ع
 .دوهيلا نم مهتبارق نم مغرلاب نييرماسلا سلبان برع عطاقي مل .ةيندرأ تاّيوه مهعيمج ىدلو مويلا تاعاّس

نويرماسلاو يڤست نب قاحسإ .خ

تابوعصلا ليلذت

 ر88كذ88ي .لي88ئار88سإ ة88لود88ل اًي88نا88ث اًسي88ئر ت88سينكلا ءاض88عأ تاو88صأ ةيبل88غأ88ب يڤس88ت ن88ب بُخت88نا ١٩٥٢ ما88ع لّوألا نو88نا88ك ي88ف
 د8لاو تي8ب ي8ف ةزي8جو ري8غ ةّد8م ىض8ق د8ق نا8ك ،ا88ًما8ع ن8ير8شعو ة8ثال8ث ن8با و8هو ،دالبل8ل اي8سور ن8م مد8ق يذ8لا يڤس8ت ن8ب نأ
 ي8فو ة88ّماع8ب ن8يزراب8لا ةف8ئاط8لا ءامل8ع د8حأ ،ة8قد8ص )بي8حر8م( جرف8م ن8ب مي8هار8بإ ل8888ّجبملا ةع8ير8شلا ملع8مو ر8عاش8لا ،ودي8س
 ناطيت88سالا قيقحت88ل  موهف88م ىم88سأ88ب ن88مؤ88ملا سّم88حتملا ي88نويهص88لا َباش88لا مي88هار88بإ ا88عد .ة8888888888ّصاخ88ب ر88شع ع88سات88لا نرق88لا
ّ نس88ملا ميكح88لا ىقت88لا .ا88فا88ي ي88ف ةراّي88ب هطيح88ت يذ88لا ع88ساو88لا هتي88ب ي88ف هدن88ع نكس88ي نأ ،)لي88ئار88سإ ضرأ( نيط88سلف ي88ف
 يت88لا ،ةي88برع88لا ا88فا88ي قو88س ي88ف ةي88برع88لا ةغل88ل مّلع88م ن88ع ثحب88ي يڤس88ت ن88ب نا88ك ا88مدن88ع ة88فد88ص ة88فرعمل88ل شّطعت88ملا باش88لاو
 ىل88ع نوردا88ق دوهي88لاو برع88لا ّنأ88ب ه88تاي88ح ّل88ك ي88لاث88ملا يڤس88ت ن88ب ن88مآ .١٩٠٥ ما88ع يأ نيتنس88ب ك88لذ لب88ق مي88هار88بإ اهل88صو
 .مهنيب روسجلا ّدمل ةليسو لضفأ ةيبرعلا مّلعتو ،ةيوس شيعلا

 ا88هر88جأت88سا يت88لا ةيلع88لا ن88م لاقت88نال88ل ها88عد ،ى88لوألا ءاقل88لا تاظ88حل ذن88م ة88يويح88لا88ب معف88ملا باش88لا ّب88حأ مي88هار88بإ ميكح88لا
 ءان88بأ ع88م اه88لال88خ ي88ف ب88حاص88ت ،ر88هشأ ّةت88س ناّج88ملا88ب يڤس88ت ن88ب نك88س كان88ه .ع88ساو88لا هتي88ب ى88لإ ا88فا88ي ءاني88م ي88ف نكسل88ل
 ي88ف هدادع88ت نا88ك ام88ك سي88لو ني88يال88م هبع88ش دد88ع ّنأ88كو ّصاخ88لا هديلقت88لو هبعش88ل مي88هار88بإ ءالو فر88ع ّلك88لا .ّةت88سلا مي88هار88بإ
 .تامَسَن عبسو ةئام ،١٩٠٧ ةنسلا كلت

يڤست نب ىلع ّرثأ ميهاربإ ميكحلا

/سرا888ف :م888ه ة888قد888ص بي888حر888م/جر888ف ن888ب مي888هار888بإ دالوأ( ميكح888لا مي888هار888بإ ةيصخ888ش ن888ع اًّدي888ج ا8888ًعابط888نا ذ888خأ يڤس888ت ن888ب
 ز88ّكر8تو هتي8ب ى8لإ هئيج8م فد8ه يس8ن )ليئيلم8چ؛لام8ج ،لي8ئو8چ/ع8يد8ب ،تف8ي/ينس8ح ،رو8ن/حابص8م ،ه8كد8ست/ة8قد8ص ،س8تري8پ
 ي8888ضارألا تز8888غ يت8888لا ةفلتخ8888ملاو ةريثك8888لا بوعش8888لا ه8888ب تلّك8888ن ا8888مو ،هبع8888ش داج8888مأ لو8888ح ،مي8888هار8888بإ ي8888ضا8888م صص8888ق ي8888ف
 نويل88ملا ة88بار88ق ه88جوأ ي88ف هدد88ع نا88ك نأ دع88ب ةمس88ن ني88نام88ثو ة88ئا88م ن88م ّل88قأ ،ضارق88نالا ة8ّ8فا88ح ىل88ع فق88ي هتلع88جو ،ة88سدق88ملا
 مي8هار8بإ ه8ب ّعتم8ت يذ8لا قيمع8لا نام8يإلا ن8م ّصا8خ لكش8ب يڤس8ت ن8ب ر8ّثأ8ت .داليمل8ل س8ماخ8لا نرق8لا ي8ف نويل8ملا فص8نو
 م88عار88ب ة88يؤر ن88م ١٩٢٨ ما88ع ه88تا88فو لب88ق ميكح88لا مي88هار88بإ نّكم88ت .هبعش88ل د88يد88ج ن88م اًر88هاز البقت88سم ع88ّقو88ت يذ88لا ،ميكح88لا
 ي88ناط88يرب88لا ي88بادت88نالا ءاص88حإلا ق88فَوو ةمس88ن يت88ئا88ملا ي88لاو88ح ى88لإ ١٩٢٨ ما88ع ةف88ئاط88لا دار88فأ دد88ع ل88صو .ه88تءوب88ن قّقح88ت
 ١٩١٩ ما88ع راذآ ي88ف ير88ُجأ يذ88لا لّوألا ي88ناط88يرب88لا ءاص88حإلا ي88ف .فّي88نو ر88شع ين88ثاو نيت88ئا88م ددع88لا غل88ب ١٩٣٤ ماع88ل
 دد888ع طوب888ه .ثا888نإلا ن888م نيت888سو ةد888حاوو رو888كذ888لا ن888م ني888نام888ث ،طق888ف ةمس888ن نيع888برأو ىد888حإو ة888ئا888م ني888ير888ماس888لا دد888ع غل888ب
 دينج8ت ن8ع ّبب8ست ١٩١٩ ما8ع ةمس8ن نيع8برأو ىد8حإو ة8ئا8م ى8لإ ١٩٠٨ ما8ع ةمس8ن ني8نام8ثو ة8ئا8م ن8م ل8هذ8ملا ني8ير8ماس8لا
 ىض8ق ي8قاب8لاو ؛بر8حلا ن8م ع8جر8ي م8ل مهّل8ج ،ا8ًير8ما8س ا8ًبا8ش ن8ير8شعو ةع8برأل ى8لوألا ةي8نوك8لا بر8حلا ي8ف ير8سقلا كار8تألا
.نورق ةعبرأ ّرمتسا يذلا نيطسلف يف  ينامثعلا مكحلا ةياهن دنع ،دالبلا يف ىّشفت يذلا ءابولا يف هبحن
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 امه8888طاش8888ن بب8888سب نو8888يرو8888غ ن8888ب دي8888ڤاد ع8888م كار8888تألا هدر8888ط نأ دع8888ب ١٩٢٩ ما8888ع دالب8888لا ى8888لإ د8888ئاع8888لا يڤس8888ت ن8888ب قاح8888سإ
 ذ8888خأ ،اه8888جوز8888ك ةي8888ماس8888لا حور8888لا تاذ تيئن8888ي لي8888حار ن8888م ه8888جاوز دع8888ب ما8888ع ،ديم8888حلا دب8888ع ناطل8888سلا ة8888سايس8888ل ءىوان8888ملا
 ميكح88لا يد88لو )تف88ي( ينس88حو )رو88ن(  حابص88م ن88يو88خألا ع88م اّمي88س الو ني88ير88ماس88لا ه88ئا88قد88صأ ع88م ه88تا88قال88ع فانئت88سا88ب
 ةّم888ق ي888ف هلع888ج ه888طاش888ن .ة8888ّماع888لا ةف888ئاط888لا لاو888حأ ىل888ع بث888ك ن888ع عل8ّ88طاو ،ناي888حألا ن888م ريث888ك ي888ف امه888ب ىقت888لا .مي888هار888بإ
 مي888يا888ح روت888كدو ڤو888لو888كو888س مي888يا888حو نو888يرو888غ ن888ب ع888م )لي888ئار888سإ ة888ما888قإ ليب8888ُق نيط888سلف ي888ف دوهي888لا ناّكس888لا( ڤوشي888لا
 سي888سأت888ل تع888س يت888لا ةي888موق888لا ةنجل888ل اًسي888ئر يڤس888ت ن888ب بُخت888نا ن888ير888شعلا نرق888لا تانيع888برأ ي888فو .ن888ير888خآو نامست888يا888ڤ
 لاّم88ع بز88ح( ياپ88م م88كاح88لا بز88حلا لب88ِق ن88م ت88سينك وض88ع نوكي88ل يڤس88ت ن88ب بخت88نا ة88لود88لا ماي88ق دن88عو .ة88مداق88لا ة88لود88لا
 بر888ح( ةبكن888لا دع888ب لي888ئار888سإ ي888ف اوُق888ب ن888يذ888لا ك888ئالوأ ة888888888888ّصا888خو ني888ير888ماس888لا هءا888قد888صأ ر888888ُجهي م888ل و888ه .)لي888ئار888سإ ضرأ
 ّىنك8ُ88ملا يّد888ج ،ينس888ح ر888خآلا هق888يد888ص يڤس888ت نب888ل يق888بو رو888ن/حابص888م ي888فو888ت .)١٩٤٨ ـلا بر888ح ،لي888ئار888سإ لالقت888سا
 دن8ع تّدت8شاو ،١٩٤٧ ماع8لا ة8ياد8ب ي8ف برع8لاو دوهي8لا ني8ب ةي8ساق8لا ثاد8حألا عالد8نا دن8ع سل8با8ن ى8لإ ّر8ف يذ8لا “ودي8س”
 ى888لإ ينس888ح هق888يد888ص عا888جرإل بر888حلا ءاهت888نا دع888ب يڤس888ت ن888ب دوه888ج .١٩٤٨ را8ّ88يأ ي888ف لي888ئار888سإ ة888لود لالقت888سا نال888عإ
 .١٩٤٩ بآ نم نيثالثلا يف حاجنلاب تلّلكت بيبأ لت يف هبراقأ

نيريثكلا ةايح ذقنُي يڤست نب قاحسإ

 اّمي888س الو ن888يريثك888لا دع888سأ ،١٩٥٢ ما888ع ي888ناث888لا نو888نا888ك ي888ف لي888ئار888سإ ة888لود888ل اًي888نا888ث اًسي888ئر يڤس888ت ن888ب قاح888سإ باخت888نا
 ه8لاقت8نا دن8عو .مه8تا8يونع8م ن8م ع8فرو مهعّج8ش باخت8نالا ك8لذ .بر8حلا دع8ب ا8فا8يو بي8بأ ل8ت ي8ف ني8قاب8لا ل8ئالق8لا ني8ير8ماس8لا
 ه8ب ه888ّجوت8ي ا8م ّلك8ب ايصخ8ش ينتعي8ل نا8تود ردنسك8لأ هري8ترك8س يڤس8ت ن8ب نّي8ع سدق8لا ي8ف ع8ضاوت8ملا ة8سا8ئر8لا نكس8م ى8لإ
 تن8يوج8لا ع8بات8ي نأ8ب ه8مامت8ها ي8ف ّرمت8سا ك8لذ8كو .ني8ير8ماس8لا ليغشت8ب ةفلتخ8م تاس888888ّسؤ8م ى888888888ّصو ام8ك ،هي8لإ نو8ير8ماس8لا
 ّىنس8ت هدوه8ج لضف8بو .ير8سيوس8لا رم8حألا بيلص8لا ةّمظن8م رب8ع سل8با8ن ي8ير8ماس8ل ءاذ8غو اًلا8م ة8نوع8ملا م8يدق8ت يدوهي8لا
 ي88ف بي88بأ ل88ت ي88ف ني88ير88ماس88لا روز88ي نأ )عشي88بأ( ي88جا88ن رب88كألا ن88هاك88لا ب88ئا88ن ،يسل88بان88لا قاح88سإ ن88ب نارم88ع ن88هاكل88ل
 هق888يد888ص ع888م ة88888888888ّصاخ888بو بي888بأ ل888ت ي888ف ه888ئا888قد888صأ ع888م ةي888مو888ي هب888ش تال888سار888م يڤس888ت نب888ل ت888نا888ك .١٩٥٢-١٩٥١ نيتنس888لا
 ج88لا88ع د88قو .هي88لإ تاه88888ّجوت88لاو ل88ئا88سر88لا ن88م ةريثك88لا تائ88ملا ك88لذ ىل88ع د88ها88ش ري88خو .ة88قد88ص مي88هار88بإ ن88ب ينس88ح ميم88حلا
 ن8م مس8ق ي8هو تال8سار8ملا هذ8ه ل8ك ترّو888888888ُص د8قو ،ة8لا8سر ّل8ك سي8ئر8لا ظِف8ح .د8يد8ش صال8خإ8ب عو8ضو8م ّل8ك نا8تود ردنسك8لأ
 .نولوح يف ةيرماسلا تاساردلل .ب .أ دهعم فيشرأ

بعشلا لُجر

 .دالب88لا ى88لإ قر88شلا دال88ب ن88م دوهي88لا ن88يدَعب88ملا بل88جب اًيصخ88ش ىنت88عا .يڤس88ت ن88ب قاح88سإ ّتب88حأ بعش88لا تاقب88ط ّل88ك
 هي88ف يذ88لا ،شرع88لا دي88ع ي88ف “حوتف88ملا تيب88لا” ة88ما88قإ ي88ف رداب88ملا نا88ك .ة88لود88لا ة88سا88ئر88ل تاّر88م ثال88ث ًاثب88ع بختن8ُ8ي م88ل هيل88عو
 رث8كأ8ف رث8كأ نوع8ّقوت8ي ١٩٥٢ ما8ع ه8باخت8نا دن8ع نو8لو8حو بي8بأ ل8ت و8ير8ما8س ذ8خأ ك8لذ8ل .سي8ئر8لا تي8ب نين8طاو8ملا فالآ روز8ي
 دّد8جتملا يدوهي8لا ڤوشيل8ل ةم8ق ىل8عأ ي8ف ةي8غا8ص نُذأ نآلا مه8يد8ل تحب8صأ .لي8ئار8سإ ة8لود ي8ف مهلبقت8سم ي8ف ًانّسح8ت
 .)ليئارسإ ضرأ( نيطسلف يف

برحلا حارج نوقعلي .د
ددّجتم عّمجت

  هو8خأو روط8سلا اذ8ه ب8تا8ك ،ناقيقش8لا لص8ي نأ لب8ق ر8هشأ ةعس8ت ةّد8مل ا8فا8يو بي8بأ ل8ت ين8طا8ق د8يد8ج ن8م عّم8جي “ودي8س”
 ن8م فوخ8بو ةبيص8ع فور8ظ ي8ف او8شا8عو دالوأو ءاس8نو لا8جر ن8م ا8ًير8ما8س نيسم8خو ةي8نام8ث م8هدد8ع نا8كو ،بي8بأ ل8ت ى8لإ



14

 نا88ك .ة88طاسب88ب م88هّانب88ت يڤس88ت ن88ب قاح88سإ ت88سينكلا وض88ع .برع88لاو دوهي88لا ني88ب ةرّركت88ملا تا88كابت88شالا ي88ف نيق88ياض88ملا
 بي8بأ ل8ت دوه8ي ني8ب ا8ًيرا8ج نا8ك ءا8مد8لا كف8س ني8ح ي8ف سل8با8ن ى8لإ ١٩٤٧ ة8ياه8ن ي8ف لقت8نا د8ق مي8هار8بإ ن8ب ينس8ح مهمي8عز
 ةد88يد88جلا بي88بأ ل88ت لا88جر ل88باق88م ة88يداع88ملا ةم88يدق88لا ا88فا88ي ،نيتن88يد88ملا ني88ب سامت88لا ّط88خ ىل88ع نو88ير88ماس88لا ما88قأ .ا88فا88ي بر88عو
.افاي يف ةرواجملا ءايحألا ءانبأ عم اولتاقت لب نيجّرفتم اوفقي مل مهنم ناعجشلاو

 تي88ل ا88ي نو88لوق88ي حابص88لا ي88ف او88نا88ك ؛مهت88قا88ف ةاي88ح اوف88صوو ل88ئالق88لا ني88ير88ماس88لا ن88ع عا88فدل88ل ىرب88نا نييفحص88لا ضع88ب
 س88بال88ملا نود88تر88ي او88نا88ك تب88سلا ي88ف .اود88ها88ش اّم88م مه88فو88خ ن88م حابص88لا ءيج88مل نو88عرض88ي ءاس88ملا ي88فو  ،ي88تأ88ي ءاس88ملا
ا
 ّتم8ت ال يت8لا ،تب8سلا تاي8نو8ت اوسب8لو نيي8بوروألا صيمق8لاو لاطنب8لا او8عز8ن ؛برع8لا سابل8ب مه8ناري8ج تر88ّكذ يت8لا ة8يديلقت8ل
 دن8عو ادوه8ي ا8فا8ي بر8ع مّهن8ظ عوب8سألا لال8خ ي8ف “ةي8بوروألا” لمع8لا س8بال8م مه8ئاد8ترإ دن8ع .ةل8ص ة8ّيأ8ب ا8فا8ي بر8ع سابل8ل
 يڤس8ت ن8ب .نيت8لاح8لا اتل8ك ي8ف ا8ًيد8سج اوبي8ُصأو مهيل8ع يدت8عاو ،ا8ًبر8ع دوهي8لا مه8ناري8ج مّهن8ظ تب8سلا تاي8نو8ت مه8ئاد8ترإ
.“مه ليئارسإ ونب انتوخإ” مهّنأل مهيلإ ةءاسإلا نع فّقوتلا دوهيلا نم تبلطف مهحلاصل ةيربعلا ةفاحصلا ّدنج
 مو88ي لاو8َط ا88هورداغ88ي م88لو ،مه88تابيشخ88تو مه88توي88ب ي88ف ل88ئالق88لا نو88ير88ماس88لا نّاب88شلا ىلت88خا ،كاكت88حا ةي88ناك88مإ ة8ّ8يأ يدافت88ل
 نو8ير8ماس8لا رّر8ق ،ى8بُّز8لا ليس8لا غل8ب ا8مدن8ع ة8ياهن8لا ي8فو ؛دوهي8لاو برع8لا تا8ياضبق8لا لب8ق ن8م تا8با8صإ عو8قو عن8مل تب8سلا
 ن88ئاز88خلا ي88ف شي88بارط88لا او88نز88خ .برع88ك مهي88لإ رظن88ي الئ88ل ي88بوروألا سابل88لا88ب ةالص88لا ة88ما88قإو ،تب88سلا ساب88ل ءاد88ترا مد88ع
 كرت888شملا تيب888لا ي888ف ريغص888لا نو888لاص888لا ي888ف ةالص888لا او888ما888قأ .تاعبق888لاو )تُوپ8888ِك( سأر888لا تاوسنلق888ب اهن888ع او888ضاعت888ساو
 .تبسلا َةليط كانه اوثكم ةرامِعلا جراخ نم نوتآلا كئالوأ .ةقدص )ستريپ( سراف ينبا بوقعيو قاحسإب ّصاخلا

 ةي8موق8لا م8هءا8يرب8ك ّنإ8ف ك8لذ ع8م نك8لو ،ثاد8حألا ن8م م8غر8لا8ب ّصاخ8لا مه8نام8يإ ىل8ع ةظ8فاح8ملا م8هد8هج نو8لواح8ي مه8ّنأ نّيب8ت
 ن88ب ينس88ح دا88ع ا88مدن88ع .دوهي88ك مهي88لإ برع88لا رظ88نو ،برع88ك مهي88لإ دوهي88لا رظ88ن ؛ا88م ّد88حل تبي88ُصأ د88ق ةم88يد88ق ةف88ئا88ط ءان88بأ88ك
 ع8بُر ،ةمس8ن ةر8شع عس8ت ن8م ة8عوم8جم سأر ىل8ع ،١٩٤٩ ما8ع بآ ر8خآ ي8ف بي8بأ ل8ت ى8لإ سل8با8ن ن8م ًةي8نا8ث ة8قد8ص مي8هار8بإ
 مهعيجش88ت لوا88ح ؛ةطبح88ملا ة88لاح88لا هذ88ه ي88ف ه88برا88قأو ه88تو88خإ د88جو ،ةمس88ن نيعب88سو عب88س ،ا88فا88يو بي88بأ ل88ت ي88ير88ما88س دد88ع
 ؛سل88با88ن ن88م مي88هار88بإ ن88ب ينس88ح ع88م د88ئاع88لا يف88ند88لا يوار88س نوعم88ش ن88ب بوقع88ي نا88ك ًاّن88س م88هرب88كأ .مه88تا88يونع88م ع88فرو
 ما8مز8ب ا88888ًسأر كس8مأ “ودي8س” .نيتنس8ب بوقع8ي ن8م رغ8صأ ،ةن8س نيسم8خلاو سم8خلا ن8با “ودي8س” رمع8لا ثي8ح ن8م هال8تو
 .ةديدجلا ةلودلا ةماقإ ضاخم دنع اًينمأ ّرتوتملاو بيصعلا تقولا نم مغرلاب ،اههيجوت اًلواحم ةفئاطلا ةدايق

 ّم88هو تب88سلا ساب88ل َسب88ل .تب88سلا ي88ف ةالصل88ل ّدع88ملا نو88لاص88لا ،فويض88لا ة88فر88غ “ودي88س” ل88خد ى88لوألا تب88سلا ةف88قو ي88ف
 تب88سلا س88بال88م جار88خإ88ب مهب88لا88ط ؛صيمق88لاو لاطنب88لا88ب ني88سلا88ج ه88برا88قأو ه88تو88خإ ءان88بأ ىأر ا88مدن88ع ر88عُذ .ةالص88لا حاتت88فا88ب
 او88باجت88سا .ه88تاميلع88ت ذيفن88ت مز88حب مهب88لا88طو ناريج88لا ءادت88عا ن88ع مه88حر88ش لبق88ي م88ل .ةالص88لا88ب ه88عور88ش لب88ق ة88ناز88888ِخلا ن88م
.بجي امك ةالصلا تأدب ،ةالصلا سبالم اوَسبلف

ىلوألا ةفئاطلا ةنجل

 جر88خم ن88ع ثحب88لا ت88نا88ك ،ة88قاف88لا ةاي88ح ن88م ني88ير88ماس88لا جار88خإل ةدي88حو88لا ق88يرط88لا ّنأ “ودي88س” مل88ع .اي88فا88ك ك88لذ نك88ي م88ل
 بل88ط ،ك88لذ ل88جأ ن88مو .ني88ير88ماس88لا ل88جأ ن88م اًيم88سر لمعي88ل يڤس88ت ن88ب هق88يدص88ب لاص8ّ8تالا ت88نا88ك ه88تالواح88م ى88لوأ  .مه88ل
 تاسل88ج دقع88ب تذ88خأ لم88ع ةنْج888َل س8888888ّسأ ا88م نا88عر8888888ُسو رو88ن ن88ب مي88هار88بإ- لي88حار هتن88با جوز ،هر88هصو هي88خأ ن88با ةد88عاس88م
 ة88ثال88ث .سل88با88ن ي88ف اوُق88ب ن88يذ88لا مه88برا88قأ ل88جأ ن88مو ،سل88با88ن جرا88خ ني88ير88ماس88لا ل88جأ ن88م ةيلم88ع تاُوط888ُخ ذاخ8ّ8تال ةمظتن88م
 يوار88س نوعم88ش ن88ب بوقع88ي ،ةف88ئاط88لا سي88ئر ينس88ح ،نيغ88لاب88لا بي88بأ ل88ت ي88ير88ما88س ن88م او88نا88ك ،ى88لوألا ةنجل88لا ءاض88عأ
 لب888ِق ن88م ة88ضراع88م را88ثأ باخت88نالا اذ88ه .ة88يو88فاي88لا ةل88ئاع88لا لثم88م )بي88حر88م دع88س ن88ب خورا88بو( ي88جرف88ملا ديع88س ن88ب  كراب88مو
ٍ تاش8قان8م )ب8يؤذ و8بأ( ڤي8ئز ن8ب لي8ئار8سي روت8كد اهي8لإ ي8عُد يت8لا ى8لوألا تاسل8جلا تد8هش .ةنجل8لا ي8ف اولَّثم8ُي م8ل ن8يذ8لا
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 زي88كر88ت م88عد مي88هار88بإ ن88ب ينس88ح ب88نا88ج ى88لإ ڤي88ئز ن88بو يڤس88ت ن88ب فو88قو نأ ّك88ش ال .ني88ضراع88ملاو ن88يد8ّ8يؤ88ملا ني88بً ةر88ير88م
 ةن8س ت8فدا8ص ،ةي8نا8ث ةسل8ج ة8قد8ص رو8ن ن8ب ما8هار8بأ ري8تركس8لاو ءاض8عألا دق8ع ،ةنجل8لا باخت8نا دع8ب .ةريغص8لا ةف8ئاط8لا
 .تارارق888لا ذاخ8ّ88تاو ة888حورط888ملا عي888ضاو888ملا ي888ف ثحبل888ل ،١٩٥٠ ماع888لا بآ ن888م ث888لاث888لا ي888ف سل888با888ن ن888م “ودي888س” ةدو888ع دع888ب
 ي8ف .ناب8شلا ني8ب راد لا8ع بخ8ص ن8م ى8لوألا تاسل8جلا ي8ف نا8ك ا8م اًر888ِكذت8سم روط8سلا ب8تاك8ل ىور ڤي8ئز ن8ب روت8كد8لا
 يلم8ُ888ي نا8888ك “ودي8888س” .ه8888تو8888خأ ءان8888بأ ،ه8888برا8888قأ ن8888م او8888نا8888ك ن8888يدو8888جو8888ملا مظع8888م ّنأ ذإ ،“ودي8888س” ةّف8888ك تح8888جر فاط8888ملا ر8888خآ
 ي8ف اّد8ج ليم8جلا هّط8خب رضح8ملا نّود يذ8لا هر8هصو هي8خأ ن8با ما8هار8بأ ىل8ع ،ة8حورط8ملا عي8ضاو8ملا ي8ف ةي8ئاهن8لا تارارق8لا
 .ءاوس ّدح ىلع )ةيرماسلا( ةميدقلا ةيربعلا فورحلا يفو ةثيدحلا ةيربعلا فورحلا

يليئارسإلا عافدلا شيجل دينجتلا

 برا88قأل م88عد88لا لاص88يإ عو88ضو88مو )إد88ج( يلي88ئار88سإلا عا88فد88لا شيج88ل دينجت88لا عو88ضو88م :ا88نا88ك ناّيسي88ئر88لا نا88عو88ضو88ملا
ّ ن888س اوغل888ب ن888يذ888لا ّل888ك دينج888ت ى888لوألا ةسل888جلا ي888ف رّر8888ُق دق888ف ،لّوألا عو888ضو888ملا ددص888ب .سل888با888ن ي888ف بي888بأ ل888ت ي888ير888ما888س
 لث8م مهلث8م ني8ير8ماس8لا ىل8ع ةدوع8لا نو8نا8ق تّقب8ط لي8ئار8سإ ة8موك8ح ّنأ ك8لذ ى8لإ ف8ضأ ،يلي8ئار8سإ ن8طاو8م ّيأ8ك دينجت8لا
 مه8888تو8888خإل بي8888بأ ل8888ت ي8888ير8888ما8888س م8888عد لقن8ُ888ي نأ8888ب ي8888ناث8888لا عو8888ضو8888ملا نأش8888ب رِّر8888ُق .لي8888ئار8888سإ ى8888لإ د8888يد8888ج يدوه8888ي مدا8888ق يأ
 ةري888ل ن888ير888شعو سم888خو ة888ئا888م ،مرتح888م غلب888م عم888888ُج .رم888حألا بيلص888لا ةط888ساو888ب تن888يوج888لا ةد888عاسم888ب اًق888فر888م نييسل888بان888لا
 يعّمل88مو ءاسفيسف88لا لاّم88ع ّل88ك ميظن88ت حارت88قا ّينب88ت رّرق88تو ام88ك .)يك88ير88مأ رالود ة88ئامسم88خ ي88لاو88ح كاذ88نآ( ةيلي88ئار88سإ
 تاونس88لا ي88ف ،اًق88ح .ةّمظن88ملا ةذ88هل مامض88نال88ل ني88ير88ماس88لا لاّمع88لا ّل88ك ةو88عدو ،ني88ير88ماس88لا ن88م ي88ناب88ملا تا88فا88حو جرد88لا
 وح8ن ى8لوألا ةوط888ُخلا ّنأ نّيب8ت .ىل8عأ ر8جأ8ب ةب8لاط8ملاو اًع8م لمع8لا ي8ف لاّمع8لا حج8ن ،بي8بأ ل8ت ي8ف ةف8ئاط8لا ميظنت8ل ى8لوألا
.حاجنلاب لّلكت دق “وديس” ةسائرب ةفئاطلا ةرولب

سلبان جراخ نييرماسلا تاتش .ذ
نويرماس نوئجال

 ّصا8خ ّيح8ل مه8لاقت8نا لب8قو ،ى8لوألا ة8لود8لا تاون8سو بر8حلا ،لي8ئار8سإ ة8لود ة8ما8قإ ،)لي8ئار8سإ لالقت8سا بر8ح( ةبكن8لا لب8ق
 ي88فو ة88لود88لا ماي88ق دع88ب .ةفلتخ88م ن88كا88مأ ىل88ع ة88عّزو88م ،سل88با88ن جرا88خ ني88ير88ماس88لا تار88شع عض88ب ت88نا88ك ،١٩٥٥ ما88ع مه88ب
 جرف8م ةل8ئا8عو ة8قد8ص )ا8يدا8ڤو8ع( د8با8ع ةل8ئا8ع ،ناتل8ئا8ع :ي8لات8لا لكش8لا ىل8ع نو8ير8ماس8لا ّعزو8ت ١٩٥٤-١٩٤٩ تاونس8لا
 ن8يذ8لا ي8ح ي8ف اونك8س هون8بو )ليئلم8چ( لام8ج “ودي8س” قيق8ش ةر8سأ .ا8فا8ي ي8ف نيفلتخ8م ني8ناك8م ي8ف اتنك8س )بي8حر8م(
 ؛نو88لو88ح لا88مر ىل88ع هي88تا88ب هتن88باو ة88قد88ص ي88ضار هر88هِصو “ودي88س” ةر88سأ ،بي88بأ ل88ت قر88ش ي88ف لي88ئار88سي تا88مر ي88ف اول88ُخأ

 ، )ه8نون8ح دب8ع( فيطل8لا دبع8لا اه8جوزو )هروپيس8ت( ةروفص8ع هتن8با ؛اًض8يأ نو8لو8ح ي8ف ما8هار8بأ هي8خأ ن8با ي8ناث8لا هر8هص
 ؛بي8بأ ل8ت لام8ش ي8ف نك8س )لي8ئو8چ( ع8يد8ب ُر8خآلا “ودي8س” قيق8ش .نو8لو8ح ي8ف ةق888888َش ي8ف اونك8س هو8خأو  )مو8لا8ش( ميل8س
 قاح88سإ اتل88ئا88ع .نا88چ تا88مر ي88ف اونك88س م88يار88فإو )كوداس88ت( ي88قد88ص هار88هصو  ع88شو88ي لي88عام88سإ ن88ب )مي88ماين88ب( ني88مألا
 ىل8عو .ي8ناث8لا ق8باط8لا ي8ف ةّق88888َش ي8ف بي8بأ ل8ت ي8ف ٦٢ م8قر تال8يإ عرا8ش ي8ف نين8كا8س اوُق8ب “ودي8س” قيق8ش ين8با بوقع8يو
 .١٩٤٩ ةنس “وديس” عم نيدئاعلا سلبان يئجال اياقب تيقب ةرامِعلا كلت حطس

 ةقطن8م ي8ف “ودي8س” اه8ما8قأ ةريب8ك ةبيشخ8ت ي8ف مي8قأ يذ8لا ،ت88ّقؤ8ملا سينك8لا ي8ف ةالصل8ل عمتج8ي نا8ك تات8شلا اذ8ه ّل8ك
 )ه88يرأ( رم88ن هن88با ، نوس88ح هت88جوزو )ه88يرأ ن88ب يا88كز( رم88ن ن88ب ي88كذ ،ًاّن88س ة88قد88ص لآ رب88كأ سل88با88ن ن88م هي88لإ ل88صو .لا88مر88لا
 عيم8جلا عمتج8ي نا8ك ام8ك .لا8مر8لا ىل8ع ةع8ساو8لا هتبيشخ8ت ب8ناج8ب مهت8ثالث8ل ةبيشخ8ت “ودي8س” ما8قأ .ة8قد8ص ا8يدا8ن هت8جوزو
 ن88م ءاسن88لا ه88تّد88عأ ام88ب ّعتمت88لاو شاعت88نال88ل ة88يون88س “ةحط88ش”ـب يِّم88س ا88م ي88ف ما88ي تا88ب لا88مر ىل88ع ة88يدوهي88لا داي88عألا ي88ف
 هي88لإ اوه88888ّجو88تو مه88ل اًذقن88م ،د88يد88جلا ت88سينكلا وض88ع يڤس88ت ن88ب قاح88سإ اوربت88عا ني88ير88ماس88لا ك88ئالوأ ّل88ك .ماعط88لا ناو88لأ
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 ةكلم888م ا888ياق888ب ءاي888حإل ،ةي888ما888س ة888لا888سر عو888ضو888ملا اذ888ه ي888ف يڤس888ت ن888ب قاح888سإ ىأر هت888هج ن888م .رو888مألا ط888سبأ ي888ف ّىت888ح
 .ليئارسإ ةكلمم ةلالس نم اهسفن ربتعت َفئاوط ىلع ايسآ يف هتالحر يف فّرعت امك ،ديدج نم ليئارسإ

 ّلغت888سا ،ةف888ئاط888لا ءان888بأ عيم888ج ّىنب888ت ،سدق888لا ي888ف هنكس888مو هكل888سم ي888ف ع888ضاوت888لا ز888مر نا888ك يذ888لا ،يڤس888ت ن888ب قاح888سإ
 ةد8عاس8م ةيغ8ب تاهج8لا ّلك8ل ه8تاي8صو8تو ه8تاه8جو8ت تبيجت8سٱ اذك8هو ،يدوهي8لا ڤوشي8لا ءام8عز د8حأ ه8نو8ك ةبعشت8ملا ه8تال8ص
 ن8ب حل8فأ ،ةي8ندرألا ةكلم8ملاو لي8ئار8سإ ني8ب ة8يداع8ملا ةي8سايس8لا دود8حلا ن8م م8غر8لا8ب ،انفل8سأ ام8ك .سل8با8ن جرا8خ ني8ير8ماس8لا
 نودرو888غ ز888لراش888ت ة888سا888ئر888ب “تن888يوج888لا” ةيك888ير888مألا ة888يدوهي888لا ةمظن888ملا م888عد دينج888ت ي888ف ١٩٤٩ ماع888لا ن888م ءادت888با يڤس888ت
 .سلبان ييرماس ةّفاكل ةيئاذغو ةيلام تاصّصخم لاصيإو

)خورابو موربأل( كرابمو ميهاربإل ةديدج ةيذحأ ال

 ن8يذ8لا ،بي8بأ ل8ت ي8ير8ما8س ل8جأ ن8م يڤس8ت ن8ب قاح8سإ ي8ناس8نإلا كال8ملا اه8ب ما8ق يت8لا ،ةع8ئار8لاو ةّم8جلا تازاج8نإلا ن8م
 عيم88ج يڤس88ت ن88ب مد88خ .نيتي88جذوم88ن نيتّص88ق ان88ه دروأو ،ميظع88لا ل88جر88لا اذ88هل يصخش88لا في88شرألا ي88ف تا88بات88ك اوفّل88خ
 نيعب88سو ةعس88ت رمع88ب ١٩٦٣ ماع88لا ناسي88ن ي88ف ه88تا88فو ىت88حو ١٩٠٧ ما88ع دالب88لا ى88لإ ه88تر88جه ذن88م لي88ئار88سإ بع88ش ءان88بأ
  ةرتف8لا ى8لإ لّوألا ثداح8لا دوع8ي .ي8ناث8لا لي8ئار8سإ ة8لود سي8ئر بصن8م اهي8ف لغ8ش يت8لا ةي8لاتت8ملا ثالث8لا تارتف8لا ي8ف ا8ًما8ع
 ّث888ح و888هو .دالب888لا ي888ف يدوهي888لا ڤوشيل888ل ايلع888لا ةس8888888ّسؤ888ملا ،ةي888موق888لا ةنجل888لا سي888ئر بصن888م يڤس888ت ن888ب اهي888ف لَغ888ش يت888لا
 ل88ئار88سي ه88ئان88بأ ع88م نك88س يذ88لا “ودي88س” قيق88ش سدق88لا ي88ف هتي88ب ى88لإ ل88صو اذك88هو ،ةر88شاب88م هي88لإ ه88888ّجوتل88ل ني88ير88ماس88لا
 تا8مر ّي8ح ن8م ءز8ج نا8ك يذ8لا ،اول88ُْخأ ن8يذ8لا ّي8ح ي8ف ريت8سإ ة8جوز8لاو هفي8فأ تنب8لاو )خورا8ب( كراب8مو )مور8بأو( ما8هار8بأو
 .ةرواج8م ةي8موك8ح ة8سرد8م ي8ف تنب8لاو ءان8بألا مّلع8ت .فر8شب ه8تر8ُسأ دار8فأ لا8عأ ةع8ضاوت8ملا هط8ئا8سو8بو ،بي8بأ ل8ت ي8ف نا8غ
 ة8يذ8حألاو ةلمعت8سملا س8بال8ملا تانح8ش .ةي8ئادت8با ة8سرد8م ي8ف )خورا8ب( كراب8مو مور8بأو  ة8يو8نا8ث ة8سرد8م ي8ف مّلع8ت لي8ئار8سي
 مهع88ضو نّسحت88ي نأ ى88لإ ،اول8888ُْخأ ن88يذ88لا ءاي88حأ ءان88بأ ح88لاص88ل بي88بأ ل88ت ي88ف ةر88سو88م تال88ئا88ع اه88ب تدا88ج يت88لا ةد88يد88جلا
 .ةيصخشلا مهاوقب

 س888بال888ملا مهيل888ع ّعزو888ي نا888ك يذ888لا ،ر888يد888ملا ة888فر888غ ما888مأ نّوفطص888ي ةي888ئادت888بالا ة888سرد888ملا ذي888مال888ت نا888ك ىر888خألاو ةنيف888لا ني888ب
 .مهبيص8ن مّل8ست اوع88ّقو8تو اورظت8نا ن8يذ8لا ني8ب ن8م )خورا8ب( كراب8مو مور8بأ ناذيملت8لا نا8ك .ة8سرد8ملا تل8صو يت8لا ة8يذ8حألاو
 ،ثداح88لا ن88م ا888ًما88ع نيسم88خ دع88ب روط88سلا هذ88ه ب88تا88ك رب88خأ يذ88لا ،ر88يد88ملا ّل88ط ،د88يد88شلا ف88سأل88لو ،ام88هرود ءا88ج ا88مدن88ع
 ّس88حأ .ة88مداق88لا ةنحش88لا ّىت88ح راظت88نالا ،اهيل88ع اولصح88ي م88ل ن88يذ88لا دالوألا ىل88عو ع88يزوتل88ل ة88يذ88حأ دو88جو مد88ع ن88ع نل88عأو
 .امه88ئاك88بو ام88هاوكش88ل عمت88سا ىذ88لا )لئيلم88چ( لام88ج امهي88بأل اوكشي88ل تيب88لا ى88لإ ا88ير88جو ناذوبن88م امه8ّ8نأ88ب كراب88مو مور88بأ
 ىوكش8ب مّدقتي8ل سدق8لا ى8لإ )لئيلم8چ( لام8ج ر8فا8س ي8لات8لا موي8لا ي8ف .ِد8جُت م8ل ة8ئد8هتلل ل8ئار8سي ركِب8لا قيقش8لا تالواح8م
 ة8سرد8ملا ر8يد8م ست8لو8ه ديس8لا ءى8جو8ف .ة8ير8ماس8لا ةل8ئاع8لا8ب قح8ل يذ8لا ميسج8لا نبغ8لا ىل8ع يڤس8ت ن8ب قاح8سإل ةر8شاب8م
 يڤس8ت ن8ب قاح8سإ ّديس8لا و8ه هفي8ض نأ ىأرو ،ما8ّيأ ةعض8ب دع8ب ،لو8خدل8ل  هت8فر8غ با8ب َقرا8ط ا8عد ا8مدن8ع اًّد8ج ة8يدوهي8لا
 عي888فر فيض888لا ةرا888يز نأش888ب اًقب888سم اًراط888خإ قلت888ي م888ل ،ةرا888يز888لا ن888م ر888يد888ملا بّجع888ت .هم888حلو همظع888ب ةي888موق888لا ةنجل888لا سي888ئر
 ةو88عد ض88فرو ه88جو88لا مّهجت88م يڤس88ت ن88ب نا88ك .فيض88لا88ب ءافت88حا ة88سرد88ملا ن88هدو )ق88شر( سل88ك  ناك88ل ا88هدن88ع ،ىوت88سملا
 ؟ني8ير8ماس8لا دالوألا ر8يد8ملا ملظ8ي اذا8مل ة8فرع8م ًاب8لا8ط لجل8جملا ه8تو8ص عم8سو ،اًّرذ8حم ف8قاو و8هو هد8ي ع8فر .سول8جلل هفيض8م
 ةجيت8ن .ثداح8لا لي8صاف8ت ح8ضوأو ،ةم8كألا ءارو َءي8ش ال نأ8ب يڤس8ت ن8ب عان8قإ ن8م ر8يد8ملا نّكم8ت ّىت8ح ل8يو8ط ت8قو ىض8م
ُ ر88يد88ملا د88عو .مهمل88ظ رظ88حيو م88ه لي88ئار88سإ ون88ب ،م88ه ان88تو88خإ ني88ير88ماس88لا ّنإ اًل88ئا88ق حر88شو سل88جف يڤس88ت ن88ب ىض88ترا ك88لذ
 ىل8ع نيل8صاح8لا لوأ )خورا8بو( كراب8مو ما8هر8بأ ناقيقش8لا نوكي8س ة8مداق8لا ة8يذ8حألاو س8بال8ملا ةنح8ش ي8ف ه8ّنأ8ب يڤس8ت َن8با
 ي888ف يدوهي888لا ڤوشي888لا ّل888ك تا888يو888لوأ ىل888عأ ي888ف تف888قو ،نوؤ888ش ةج888لاع888مل ردا888غو ها888ضر ن888ع يڤس888ت ن888ب بر888عأ .امهبيص888ن
.يڤست نب قاحسإ ناك اذكه .دالبلا
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)يبيحرمه/بيحرم شونأ( يجرفملا/جرفم سنأ  ةثداح
 
 ليل888خ هقيق888ش ع888م نك888س يذ888لا )جرف888م ركشش888ي ن888ب شو888نأ( ي888جرف888ملا ر888كا888ش ن888ب س888نأ ّباش888لا888ب قّلعت888ي ي888ناث888لا ثداح888لا
 هت888جاّرد ىل888ع ًاب888كار نا888ك ا888مدن888ع قر888ط ة888ثدا888ح ي888ف س888نأ بي888ُصأ مو888ي تاذ .ا888فا888ي ي888ف جرف888م ين888ب ةل888ئا888ع ع888مو )مي888هار888بإ(
 )ا8يدا8ڤو8ع( د8با8ع ّمعل8ل روف8لا ىل8ع ليل8خ ركب8لا هقيق8ش ض8كر .ةغيل8ب ة8با8صإ هل8جِر8ب هت8با8صأ نح8ش ةراّي8س ّنأ ذإ ،ة8يران8لا

 ي8ف .هر8هظو هل8جِر ي8ف ةيلم8ع ءار8جإل ىفشت8سملا ه8لا8خدإل ةد8عاس8ملا هن8م اًسمتل8م هي8خأ ةنح8م هيل8ع ّص8قو يوا8فاي8لا ة8قد8ص
 ع88م )مي88هار88بإ( ليل88خ يق88ب .ىفشت88سملل هن88م ة88لا88حإ ًاب88لا88ط يڤس88ت ن88ب قاح88سإ ى88لإ ة88قد88ص د88با88ع ّمع88لا ر88فا88س موي88لا سف88ن
-ل88888ت ىفشت88888سم ةرادإل ها88888خأو شو88888نأ لا88888حأ88888ف يڤس88888ت ن88888ب دّدرت88888ي م88888ل .اّد88888ج ةد88888يد88888ش مالآ ن88888م نئ88888ي و88888هو شو88888نأ هقيق88888ش
 نيتن88س سبج88لا88ب س88نأ د88قر .ح88ير88جلا ج88لا88عو ىفشت88سملا باجت88ساو ةب88سان88م تاميلع88ت اًر88كاذ ،بي88بأ ل88ت ي88ف يكسنيڤطي88ل
 هقيق8ش ىنت8عا .هتل8ئا8ع دار8فأ ةد8عاسم8ب ضر8ملا ر8ير8س ىل8ع ةي8سدق8ملا مواب8لدن8م ة8باو8ب رب8ع م8يز8ير8ج لب8ج ل8صوو ،ًاب8يرق8ت
 ع88فر88ل هع88م ٍتا88عا88س يضق88يو ماعط88لا ه88ل بل88جي ،ىفشت88سملا ى88لإ يشم88ي نا88ك توب88سلا ي88فو ريب88ك صال88خإ88ب ه88ب مي88هار88بإ
 .بي88بأ ل88ت ي88ف ٦٢ م88قر تال88يإ عرا88ش ي88ف ة88يانب88لا حط88س ىل88ع م88هانك88س ت88قو ه88يد88لاو ع88م ه88ترا88يز ر888ّكذت88ي ب88تاك88لا .ه88تا88يونع88م
.يڤست نب قاحسإ ناك اذكه .هتايح لاَوط جُرعي يقب هّنأ اّلإ سنأ لجِر تذقُنأ

نولوح لامر ىلع ّبُح ةّصق .ر
ميرمو “وديس”

 ىنع8م فرع8ي م8ل ،١٩٥٤و ١٩٥١ ماو8عألا ي8ف ،ةر8شاع8لاو ةع8باس8لا ني8ب حوارت8ي ب8تاك8لا رم8ع نا8ك امني8ح ،ما8ّيألا كل8ت ي8ف
 ّب88ح ىنع88م ُتمّلع88ت .هّتبح88مل ةبيب88ح ةّد88جو ةي88جو88لوي88ب ّمأ ني88ب ةس88فان88ملاو ّمألا ّب88ح ةّر88م ري88غ َرب88خ .ةأر88ماو ل88جر ني88ب ا88م ّبح88لا
ّم88ج ًاّب88ح امهتبب88حأ نيصخش88ل يتع88بات88م لال88خ ن88م هت88جوز88ل ل88جر88لا  يذ88لا ّبح88لا .ةّو88ق ن88م ىتف88لا ىد88ل ا88م ّلك88ب امه88ترّد88قو ،اً
 ي88ف ،ا88فا88ي ي88ف خل88سملا ر88يد88م ،يپ88سك روت88كد88لا هلّغش88م ردا88ب ا88مدن88ع ،ن88ير88شعلا نرق88لا تان88ير88شع ي88ف “ودي88س” ني88ب ام88ن
 ،ڤورودو888خ-نيك888يا888ح م888ير888م ،ى888لوألا ة888يدوهي888لا ،هت888جوز اًق888حال تحب888صأ ن8888َم ع888م ه888ل )blind date( “ىم888عأ ءاق888ل” ءار888جإ
 يذ8لا قاح8سإ ن8ب )ساحن8ف( رض8خ ن8ب مي8هار8بإ ن8هاك8لا ة8كرب8ب ا8فا8ي ي8ف اه8جّوز8تو ١٩٢٤ ما8ع ك8لذ نا8كو ،د8لو اه8ل ةل8مرأ
 .نارقلا دقعل اًصيّصخ سلبان نم مِدق

 ما88هار88بأ ن88ب تف88ي = ي88حابص88لا ة88قد88ص مي88هار88بإ ن88ب ينس88ح( “ودي88س” د88هش ام88ك ،ى88لوألا ةرظن88لا ن88م ّبح88لا اذ88ه نا88ك
 ن888م ،ةن888س ني888ثال888ث ن888با ينس888حو ةن888س ن888ير888شعو ع888برأ ةن888با ت888نا888ك م888ير888م ،دّد888جتملا اذ888ه ه888جاوز نا888كو )يرفص888ه ه888كد888ست
 ،)يجنيج8لا( رعش8لا رم8حأ ينسح8ل اّهبح8ل ةف8ئاط8لا ى8لإ ا8ًمام8ت تّمض8نا م8ير8م .ةن8س يف8لأ ماد عاطق8نا دع8ب لّوألا ة8يدوه8ي
 ينس88ح ا88هر88طا88ش .ةدالو88لا ن88م مي88عز ،ب88لا88غ ةيصخ88ش ،ني88تدّقت88ملا نيتع88ساو88لا ن88يوارضخ88لا نينيع88لا يذو ة88ماق88لا ل88يو88ط
 ن8م اًريث8ك روط8سلا ب8تا8ك مّلع8ت رزن8لا اذ8ه ن8م .ريسي8لا رزن8لا ؟ّبح8لا ن8ع فرع8ن ع8قاو8لا ي8ف نح8ن اذا8م نك8لو .ه8تاذ ّبح8لا
 ان8لايخ8ب ه8كرد8ن ا8م ّل8ك ،ا8ًيد8سجو اًي8حور ة8يو8ق ةأر8ما ت8نا8ك .ًاثب8ع اّهبح8ي م8ل .م8ير8مل ّبح8لا “ودي8س” اهي8ف ّدر يت8لا ةق8يرط8لا
 اه888تان888ب تم888سأ .ا888888ًحورو اًد888سج ءاّح888صأ ًان888باو تان888ب ّت888س ينس888ح اه888جوز ن888م تبج888نأ .“ةي888سور ّمأ” موهف888ملا ىنع888م ن888ع
 هقيق8ش م8سا ةعب8سلا ن8م سداس8لا دو8لو8ملا ىل8ع قل8طأ نأ نا8ك ينس8ح هرات8خا يذ8لا دي8حو8لا م8سالا .اه8تاقيق8ش ءام8سأ8ب
 نا8كو .ةي8سور8لا ةق8يرط8لا ىل8ع ك8يدوس8ت ة8قد8ص ي8عُدو ،ى8لوألا ةي8ملاع8لا بر8حلا ي8ف ءا8بو8لا ن8م ىض8ق يذ8لا ،ة8قد8ص ّتي8ملا
.طقف ةاروتلا ىلع ينبم يليئارسإ ديلقت مدقأ ّةبحم ىلع امهدالوأ نانثالا أّشن .ّبحلل اًديسجت اذه

هبرد يف هتقفار

 عرا88ش ى88لإ نان88ثالا لقت88نا ك88لذ دع88بو ،ا88فا88ي ي88ف نا88ك ني88ح اهي88لإ فّرع88ت .هدص88ق ناك88م لك88ل ينس88ح اهبيب88ح م88ير88م تق88فار
 ل8ك ي8ف بي8بأ ل8ت ن8مو ا8فا8ي ن8م ام8هدالوأ ع8م ار8فا8س .ة8يدوهي8لا بي8بأ ل8تو ةي8برع8لا ا8فا8ي ني8ب سامت8لا ّط8خ ىل8ع بوقع8ي ني8ع
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 تل88سرأ يت88لا ى88لوألا َة88ير88ماس88لا م88ير88م ت88نا88ك .م88يز88ير88ج لب88ج ىل88ع ا88هوبص88ن ةمي88خ ي88ف او88ما88قأو عوب88سأ ةّد88مل حس88ف دي88ع
 بي8بأ ل8ت ن8م اه8جوز ع8م تلقت8نا م8ث .بي8بأ ل8ت ي8ف كديس8ت يڤي8ن ّي8ح ي8ف تانبل8ل يلئيح8ي ة8سرد8م ،ةي8ماظ8ن ة8سرد8مل اه8تان8ب
 ةن88س لول88يأ ي88ف سل88با88ن ن88م ينس88ح ةدو88ع دع88بو ،بي88بأ ل88ت ي88ف ة88يانب88لا حط88س ىل88ع هع88م ت88نا88ك .١٩٤٧ ما88ع سل88با88ن ى88لإ

 ى8888مادق8888لا نوكي8888ش/لُز8ُ888ن ل8888باق8888م ،نو8888لو8888ح لا8888مر ن8888م ر8888حب ىل8888ع ةبيشخ8888ت ي8888ف م8888ث ةمي8888خ ي8888ف نكسل8888ل هع8888م تلقت8888نا ١٩٥١
 .)هادوڤعه( لمعلا عراش ،عراش برقأ نم يلمر رتموليك فصن دعب ىلع )ميكيتڤ نوكيش(

 .ي8ضار ام8هر8هِصو هي8تا8ب ركب8لا امهتن8با ن8م ا8فا8ي ى8لإ سل8با8ن ي8ف هت8نات8خ م8سار8م ر8ثإ ،روط8سلا َب8تا8ك نان8ثالا “فطت8خا”
 ،اه8ل ى8ثر8ُي ة8لاح8ب قي8فر مأ ةل8باق8لا د8ي ىل8ع لْم8888َحلا ن8م ر8هشأ ةعب8س دع8ب ،اًج8يد8خ ب8تاك8لا د8لُو  .دو8لو8ملا ةي8بر8ت ىل8ع اّر8صأ
 ىر8ي نأ ّضغ8لا لفط8لا اذ8هل اًيعيب8ط نا8ك .١٩٤٦ ماع8لا ي8ف سل8با8ن ى8لإ دا8ع نيتن8س هرم8ع نا8ك ا8مدن8ع .تو8ملا ة8ّفا8ح ىل8ع
 ميرمو “وديس” ّىنبت بيبأ لت ىلإ سلبان نم هيتاب ّمألا عم انلقتنا امدنعو .نييهانتملا ريغ هريدقتو ّهبح عضوم امهيف
 ن8يد8لو8ك امهت8عاطت8سا ردق8ب ّبح8ب بح8لا ادا8عأ هو8خأو ب8تاك8لا .نيتنس8ب هن8م رغ8صألا ها8خأو روط8سلا هذ8ه َب8تا8ك اًدّد8جم
 .روبحو رورسب بلطمو رمأ ّلك اّيبلو نيّضغ

ىوقألا وه ّبحلا

 ىل8ع د8هشت ام8ك ،ىو8قألا نا8ك )ءى8جاف8ملا اه8تو8م ّىت8ح م8ير8م ةّد8جلا ان8يدا8ن ة8يربع8لا8ب اذك8ه( “ّمأل8ل/ام8يإِل”  “ودي8س” ّب8ح
 عرا8ش ي8ف ةل8فاح8لا ف8قو8م ى8لإ اهق8فار8ي “ودي8س” نا8ك .اي8عوب8سأ بي8بأ ل8ت ي8ف قّوست8لا م8ير8م تدات8عا .ةي8لات8لا ةّصق8لا ك8لذ
 د888حاو888لا سمل888ي الو ع888ضاوت888ب ة888يو888س امهتيش888م ع888بات888ي ،نكس888لا ةبيشخ888ت ب888ناج888ب فق888ي نا888ك هذ888ه روط888سلا ب888تا888ك .لمع888لا
 نأ ى8لإ رظتن8ي نا8ك “ودي8س” .عراش8لا ى8لإ ةيل8مر8لا نابثك8لا ق8ير8ط ّل8ك ناس8ماهت8ي ،ءامس8لاو ضرألا لاي8ح ،ًانل8ع ىر8خألا
 تابيشخت8لا ى8لإ ،قارِف8لا د8ير8ي ال ه8ّنأ8كو ان8يوه8لا اًد8ئا8ع قف8طو هدي8ب اه8ل حّو8ل اه88ّكر8حت دن8عو ،ةل8فاح8لا ي8ف اًدعق8م هت8جوز د8جت
 ل88خد88م ى88لإ جر88خي “ودي88س” نا88ك ،امهيلك88ل ا888ًمولع88م نا88ك ب88يرقت88لا88ب ةل88فاح88لا لو88صو ت88قو نأ ام88بو .ه88تر88ُسأل ا88هان88ب يت88لا
 هن8م لزان8لاو صابل8ل د8عاص8لا ة8يؤر ناك8مإلا8ب نا8ك ة8فاس8ملا كل8ت ن8م .فوشك8ملا عراش8لا وح8ن انع8م هرظ8ن يقل8ُيو ةبيشخت8لا
.فقوملا ىلإ لصي صاب ّلك دصرل انعم نوفقي ،)هنينپو( ةزاملأو )كيدوست( ةقدصو )هفاي( ةجهب ناكو .ءالجب

 “ودي88س” .ةل88فاح88لا ن88م “ُّمألا” لوز88ن لاح88لا88ب انظ88حال دالوألا نح88ن .سيم88خلا مو88ي ،عوب88سأ ّل88ك رّركت88ي نا88ك ،د88هشملا اذ88ه
 ن8با ة8ماق8لا ل8يو8طو بصتن8ملا رعش8لا رم8حأ “ودي8س” ؛ب8هذي8ل ،انل8ق .ف8قو8ملا دن8ع اه8لابقت8سال هد8حو8ل با8هذ8لا ىل8ع ّر8صأ
 !طق88ف امهني88ب ك88لذ ايق88بأ ،اق88ناعت88ي م88ل ام88ه ،ال .هت88جوز ي88قالي88ل عراش88لا ى88لإ يبظ88لا88ك ودع88ي نا88ك ةن88س نيسم88خو ي88نامث88لا
 امهني88ب لص88ف يذ88لا يل88مر88لا رت88موليك88لا فص88ن ناعطق88ي آد88بو ا88هدي88ب كس88مأ ةي88ناث88لا هدي88بو ةبيقح88لاو لال88سلا اهن88م ذ88خأ
؟“ّبحلا وه ام” عوضوم يف يعوبسألا سردلا انيقلت .اننيبو

 هيش8888م ي8888ف أط8888بأو ك8888لذ فر8888ع “ودي8888س” .بي8888بأ ل8888ت ي8888ف اه8888برا8888قأ تاءاق8888لو قّوست8888لاو رفس8888لا ن8888م تبع8888ت “ ّمألا” ّنأ ر8888هظ
 لو88ط ا88ثّد88حت .ةش88ير88لا نزو88ك ت88نا88ك ه88ل ةب88سنلا88ب ةبيقح88لاو لال88سلا .اهيش88م ةري88تو88ب  هري88س ةري88تو  مءاوو اهتيشم88ب ا88هدن88سو
 ت8نا8ك ه8ب انت8قالع8ف ،ني8تّرذ8حملا “ودي8س” يني8ع ءازإ قانع8ب “ ّمألا” تا8قان8ع ىل8ع ا8نددرو ام8هوح8ن انض8كر نح8ن ،ق8يرط8لا
 صف8ق ي8ف د8سأ8ك ا8هر8ير8س ب8نا8ج ى8لإ حور8ي “ودي8س” نا8ك ا8ًناي8حأ ضَرم8ت م8ير8م ت8نا8ك ا8مدن8ع .ّبح8لاو فوخ8لا ن8م اًج8يز8م
 ي8هو ي8خأو ا8نأو ي8ضار بألاو هي8تا8ب ُّمألا ،ا8هر8ير8س ب8ناج8ب انف8قو انّل8ك .ال8جا8ع اه8ئافش8ل )هسف8ن ني8بو هني8ب( ًاّر8س يّلص8يو
 ت88قر88شأ تيف8888888ُش ا88مدن88ع .الا88ح اهبل88ط ّيبلن88ل ه88ب قِطن88ت ا88م رظتن88ن ي88خأو ا88نأ ّان88كو ،اهن88باو ا88هراه88صأو اه88تان88ب عيم88ج ّتب88حأ
.عيمجلا نويع

 انم8ن ان8ّنأ اّلإ ةمل8ك ة8ّيأ مهف8ن م8ل .امه8ب لي8لاهت8لا انين8ثال ّينغ8ت ت8نا8كو ،شد8يإلاو ةي8سور8لا ،نيتغل8لا ن8م ةنّكمت8م ت8نا8ك اه8ّنإ
 ة88يربع88لا88ب ثّد88حتت تأد88ب ا88م نا88عر888888ُسف ،تاغل88لا مّلعت88ل لي88م ،اي88سور دوه88ي لث88م اهلث88م ،اه88ل نا88ك .ي88نا88غألا ةمغ88ن ن88م ة88عر88سب
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ّ لتح8ي يذ8لا لصب8لاو جا8جد8لا م8حلب )ة8نوركع8ملا( اط8ساب8لا َقب8ط )ا8ًير8ما8س ءيش8لا لع8ج( “ة8نَرْم8س” اه8تان8ب تمّل8ع .ةي8برع8لاو
 .سارعألا يف ةّصاخو عوبسأ ّلك نييرماسلا دئاوم ىلع هناكم
 ةي88برع88لا ءام88سألا ضعب88ب ي88ئاف88يإ ىل88ع ،)ه88كد88ست نوس88تر مي88ماين88ب( ة88قد88ص ي88ضار ني88مألا يق88يد88ص ،ب88تاك88لا رك88شأ *
 .نولوح يفو سلبان يف ةيرماسلا هتفئاط تانبو ءانبأب ةّصاخلا ةيربعلا ءامسألا ضعبل


