
ّكِحملا ىلع ةقادص ّ
Friendship is in Test

ةداحش بيسح روسيفورب ةمجرت

يكنسله ةعماج

 يف;;ند;;لا يوار;;سلا مي;;هار;;بإ ن;;ب فيطل;;لا دب;;ع ا;;هاور ،ة;;يربع;;لا;;ب ةّصق;;لا هذ;;هل ةي;;بر;;ع ةم;;جر;;ت يل;;ي ا;;م ي;;ف
 ة;;;قد;;;ص مي;;;ماين;;;;ِب ىل;;;ع ة;;;يربع;;;لا;;;ب )نو;;;لو;;;ح ،١٩٩٥-١٩٠٣ ،يف;;;ند;;;ه يرت;;;سه ما;;;هار;;;بأ ن;;;ب ه;;;نون;;;ح دب;;;ع(
 ي;;;;ف ،ةر;;;;ماس;;;;لا راب;;;;خأ - .ب .أ ة;;;;ير;;;;ماس;;;;لا ة;;;;يرود;;;;لا  ي;;;;ف ا;;;;هر;;;;شنو ،اهحّق;;;;ن ،ا;;;;هّد;;;;عأ يذ;;;;لا ،)-١٩٤٤(
.٩٨-٩٥ .ص ،٢٠١٧ ناريزح ٥ ،١٢٤١-١٢٤٠ نيددعلا

 اه;ّ;نإ :اه;;عو;;ن ن;;م ةد;;ير;;ف ،بي;;بأ ل;;ت ي;;بون;;ج نو;;لو;;ح ةن;;يد;;م ي;;ف ا;ً;ير;;هش ني;;تّر;;م ردص;;ت يت;;لا ة;;يرود;;لا هذ;;ه
 يربع;;لا ّط;;خلا;;ب ة;;ير;;ماس;;لا ةي;;مارآلا وأ ة;;يربع;;لا :تا;;يد;;جبأ ع;;برأ وأ طوط;;خ ةع;;برأ;;ب تاغ;;ل ع;;برأ لمعت;;ست
 ّط;;;خلا يأ ،يرو;;;شألا/ع;;ّ;بر;;;ملا ّط;;;خلا;;;ب ةث;;;يد;;;حلا ة;;;يربع;;;لا ؛ة;;;ير;;;ماس;;;لا فور;;;حلا;;;ب موي;;;لا فورع;;;ملا ،م;;;يدق;;;لا
 ةي;;نا;;ملألاو ةيس;;نرف;;لا لث;;م ىر;;خأ تاغ;;ل ا;ً;ناي;;حأ( ة;;يزيل;;جنإلا ؛ي;;برع;;لا م;;سر;;لا;;ب ةي;;برع;;لا ؛ي;;لاح;;لا يربع;;لا
 .ينيتاللا ّطخلاب )ةيلاغتربلاو ةينابسإلاو

 عَّزوُ;ت ،ماظت;نا;ب ردص;ت ت;لاز ا;مو ،١٩٦٩ ماع;لا ر;خاوأ ذن;م رودص;لا ي;ف ة;ير;ماس;لا ة;يرود;لا هذ;ه تأد;ب
 نّيت;سو ة;ئا;م ي;ف نوشيع;ي ير;ما;س ة;ئام;نامث;لا ة;بار;ق ،نو;لو;حو سل;با;ن ي;ف ير;ما;س تي;ب ّل;ك ىل;ع اً;ناّج;م
 راط;;قأ ّىت;;ش ي;;ف ،ة;;ير;;ماس;;لا تا;;سارد;;لا;;ب نيّمت;;هملاو نيث;;حاب;;لا ن;;م اهي;;ف نو;;كرت;;شم كان;;هو ،ًاب;;يرق;;ت ًاتي;;ب
 ،نيقيقش;لا نْ;يرّر;حملا ةر;باث;مو صال;خإ لضف;ب رّوطت;تو ل;ب ال ،قزرُ;ت ةّي;ح ت;لاز ا;م ،ة;يرود;لا هذ;ه .م;لاع;لا
 ة;;;;قد;;;;ص نوص;;;;تر( ي;;;;حابص;;;;لا ة;;;;قد;;;;ص ي;;;;ضار مو;;;;حر;;;;ملا يل;;;;;;;ْجن  ،)ينس;;;;;;;ُح( تِف;;;;;ِيو  )ني;;;;مألا( مي;;;;ماين;;;;ب
.)١٩٩٠ يناثلا نوناك ٢٠ــ١٩٢٢ طابش ٢٢ ،يرفصلا

)حيلستم( قيفوت ربكألا نهاكلا”

 ن;;;;ب حيل;;;;ستم( قاح;;;;سإ ن;;;;ب رض;;;;خ ن;;;;ب قي;;;;فو;;;;ت ،رب;;;;كألا ن;;;;هاك;;;;لا ن;;;;ع باب;;;;شلا لي;;;;ج اًل;;;;صأ فِرع;;;;ي اذا;;;;م
 هآرو ه;;;ترت;;;ف ي;;;ف شا;;;ع ن;;;م نك;;;لو ؛هو;;;فرع;;;ي م;;;ل ؟“ف;;;صاو و;;;بأ” هتينك;;;ب فورع;;;ملا )كاحست;;;ي ن;;;ب ساحن;;;ف
 نا;;;ك .هذ;;;ه ان;;;ما;;ّ;يأ ي;;;ف ه;;;ل َريظ;;;ن ال .هتيصخ;;;ش ةمظ;;;ع ىد;;;م يع;;;ي نأ ،ءارو;;;لا ى;;;لإ ةرظ;;;ن ي;;;ف ،عيطت;;;سي
 ةن;س ني;نام;ثو ع;برألا لال;خ ي;ف ُهت;فرع;م ي;ل ّىنس;ت ن;م ّل;ك ن;م رب;كأ ،ذاذ;فألا ن;م اًّذ;ف ،ةق;لامع;لا قالم;ع
.يتايح نم



 سان;;;لا ن;;;م ة;;;عوم;;;جم اهي;;;ف عمتج;;;ت ةّر;;;م ّل;;;ك ي;;;ف .ان;;;ما;;ّ;يأ ي;;;ف ّىت;;;ح ش;;;هد;;;ُم ر;;;مألا ًىد;;;م ّيأ ى;;;لإ ،رظ;;;ُنأ
 يروه;ج توص;ب نو;لوق;ي روضح;لا َّل;ك روف;لا ىل;ع عَمس;ت ،ث;يد;حلا ىر;جم ي;ف ف;صاو ي;بأ م;سا ر;كذُ;يو
 يذ;;لا ق;;لاخ;;لا نوركش;;يو ام;;ك .هيل;;ع هللا ُةم;;حر :ي;;ماس;;لا ه;;تونه;;ك ي;;ف ةليم;;جلا ما;ّ;يألا كلت;;ل ةفهل;;بو د;;حاو
 نا;;ك يذ;;لا عوشخ;;لاو ة;;باه;;ملا ُ،ةروص;;لا ثي;;ح ن;;م اًي;;ئانثت;;سا ا;ً;ناس;;نإ نا;;ك .هيل;;ع فّرعت;;لا ة;;صر;;ف مهحن;;م
 .ىر;خأ ةزي;م ةّ;يأ ن;م رث;كأ هع;ضاوت;ب فر;;;ُع اذ;ه ع;م ف;صاو ا;بأ ّنأ الإ ،را;قو;لا ن;م ة;لا;ه ،داؤ;ف ّل;ك ألم;ي
 ّالإ ،هي;ف ب;;;ِغر و;ل ءي;ش ّيأ ىل;ع لوصح;لا هرودقم;ب نا;ك .ر;خافت;لاو عّ;فرت;لا ن;ع ثحب;ي م;لو ،ّط;ق عّ;فرت;ي م;ل
.ةءاربلاو ةطاسبلاو عضاوتلاب يّلحتلا ىلع صَرح هّنأ

سلبان ةيدلب سيئر - رتيعز مركأ

 .هللا هم;حر ،ف;صاو ي;بأ ةيصخ;ش ي;ف ة;سورغ;ملا ص;ئاصخ;لا هذ;ه ّل;ك سِكع;ت ةّص;ق كيل;ع ّص;ُقأ ين;عد
 ّديس;;لا ة;;يدلب;;لا سي;;ئر ّىت;;حو ريغص;;لاو ريبك;;لا ،سل;;با;;ن ي;;لا;;هأ ّل;;ك ،ت;;ئاف;;لا نرق;;لا تاني;;ثال;;ث ى;;لإ دوع;;ن
 ق;;;;ئا;;;;ثو ؛١٩٥٥ ،ةينيط;;;;سلفلا ةيضق;;;;لا :ه;;;;تاف;;;;لؤ;;;;م ن;;;;م ،ي;;;;ساي;;;;سو ب;;;;يدأ ،١٩٩٦-١٩٠٩( رتي;;;;عز مر;;;;كأ
 ،رتي;عز مر;كأ تار;كذ;م ن;م ،لاضن;لا ري;كاو;ب ؛١٩٨٠ ما;ع ،١٩٣٩-١٩١٨ ،ةينيط;سلفلا ةين;طو;لا ة;كر;حلا

 ).١٩٩٣ ما;;ع ،١٩٤٦-١٩٣٩ ،رتي;;عز مر;;كأ تار;;كذ;;م ن;;م ،يت;;;ّمأ ل;;جأ ن;;م ؛١٩٩٣ ما;;ع ،١٠٣٩-١٩٠٩
 ن;هاك;لا هق;يد;ص ع;م ل;يو;ط ت;قو ءاض;ق ىل;ع ة;يدلب;لا سي;ئر بأد .قي;فو;ت رب;كألا ن;هاك;لا اورّد;قو او;مرت;حا
 نان;;ثالا نا;;ك ،ناي;;حألا ن;;م ريث;;ك ي;;فو .يم;;سر ءاق;;ل ّل;;ك ي;;ف هتق;;فار;;مل  ه;;تو;;عد ىل;;عو ،ير;;ماس;;لا رب;;كألا
 اًّيب;ن ف;صاو ا;بأ رتي;عز مر;كأ ّديس;لا ربت;عا .سان;لا راظ;نأ ت;بذ;ج ةيش;م سل;با;ن عراو;ش ي;ف اًع;م نايشم;ي
.هحئاصنل ىًضر ّلكب ءاغصإلا داتعاو قيقحو ّقحب

 ضع;ب .ن;يريثك;لا ةري;غ را;ثأ ،ير;ماس;لا رب;كألا ن;هاك;لاو مل;سملا ة;يدلب;لا سي;ئر ني;ب ا;م براقت;لا اذ;ه دّر;جم
 ةن;;يد;;ملا عراو;;ش د;;حأ ي;;ف نان;;ثالا ناذ;;ه مه;;ب ّر;;م ةّر;;م ّل;;ك ي;;فو ،ك;;لذ ن;;م هر;;;ّمذ;;ت فخ;ُ;ي م;;ل سل;;با;;ن ي;;لا;;هأ
 اًدي;ج هبت;نا قي;فو;ت رب;كألا ن;هاك;لا ّنأ الإ ،ك;لذ ظ;حال;ي م;ل ة;يدلب;لا سي;ئر .ءوس;لاو ّر;شلا;ب امه;نور;كذ;ي او;نا;ك
 سي;ئر ع;م ةبيط;لا هت;قال;ع نك;لو و;ه سي;ل َّي;سا;سألا ةريغ;لا بب;س ّنأ ن;هاك;لا ِمل;ع .ةريبك;لا هتنطف;ب ك;لذ;ل
 ع;م اه;تاذ ة;قالع;لا ىل;ع لوصح;لا ي;ف اوب;غر امه;ب نو;حدق;ي او;نا;ك ن;يذ;لا ءاه;جو;لا كئ;لوأ ،ة;طاسب;ب .ة;يدلب;لا
 .ةيدلبلا سيئر

 ة;;;;يدلب;;;;لا سي;;;;ئر لصت;;;;س رو;;;;مألا نأ ّقح;;;;بو يِش;;;;خ ه;;;ّ;نأ الإ بب;;;;سلا فر;;;;ع ف;;;;صاو ا;;;;بأ ّنأ ن;;;;م م;;;;غر;;;;لا;;;;ب
 سي;ئر د;ض يّر;سلا زمل;لاو زمه;لا لي;س فاق;يإل ا;م ةوط;خ ذاخّ;تا ن;م د;ب ال هّ;نأ مل;ع .ه;ب هت;قال;ع رّرضت;سو
 نو;ك ءاقل;لا دن;عو ،ة;يدلب;لا سي;ئر;ب ه;تاءاق;ل ن;م ناك;مإلا ردق;ب ليلقت;لا ىل;ع ف;صاو و;بأ مز;ع ك;لذ;ل .ة;يدلب;لا
 .ةيدلبلا ءاضعأ نم هريغ ةلماعمك ةيدلبلا سيئر هلماع ،ةيدلبلا يف فرش وضع نهاكلا



 ة;;;يدلب;;;لا سي;;;ئر فر;;;ش ّسم;;;ب  ةر;;;شاب;;;م د;;;حأ موق;;;ي نأ ي;;;ف ب;;;غر;;;ي م;;;ل ه;;ّ;نإ ،ةنس;;;ح ت;;;نا;;;ك ف;;;صاو ي;;;بأ ةّي;;;ن
 ك;;لذو سل;;با;;ن ءاه;;جو ع;;م ةّبي;;ط تا;;قال;;ع ىل;;ع ظ;;فاح;;ي نأ دارأ ردق;;لا سفن;;بو ىر;;خأ ةي;;حا;;ن ن;;مو ،هق;;يد;;ص
 هن;ع ير;ماس;لا رب;كألا ن;هاك;لا داعت;با;ب رع;ش ،ميل;حلا ل;جر;لا ك;لذ ،رتي;عز مر;كأ .ةريغص;لا هتف;ئا;ط ح;لاص;ل
.ةمكألا ءارو ام يصقتسي نأ رّرقو

ّكحملا ىلع ةقادص

 هد;;;;;عاس;;;;;م لا;;;;;سرإ ق;;;;;ير;;;;;ط ن;;;;;ع هتي;;;;;ب ى;;;;;لإ قي;;;;;فو;;;;;ت رب;;;;;كألا َن;;;;;هاك;;;;;لا ة;;;;;يدلب;;;;;لا ُسي;;;;;ئر ى;;;;;عدت;;;;;سا مو;;;;;ي تاذ
 ءا;;عدت;;سالا بب;;س هل;;هجب ر;;هاظ;;ت ه;ّ;نأ اّلإ ،ا;;;ًهرك;;;ُم ة;;يدلب;;لا سي;;ئر ةو;;عد قي;;فو;;ت ن;;هاك;;لا ّىب;;ل .يصخش;;لا
 ّىت;ح كّقح;ب تأط;خأو ُت;فرت;قا ا;م فر;عأ ال” ال;ئا;ق اًرو;ف ة;يدلب;لا سي;ئر هي;لإ ه;;;;ّجو;ت .ّد;حلا اذ;ه ى;لإ ل;جاع;لا
 وف;;;;ص ريكع;;;;ت صوصخ;;;;ب هر;;;;كذ يننكم;;;ُ;ي ءي;;;;ش ّيأ;;;;ب ي;;;;ل مل;;;;ع ال ،ّد;;;;حلا اذ;;;;ه ى;;;;لإ ةدرا;;;;ب انت;;;;قال;;;;ع ت;;;;تا;;;;ب
 “؟ثدح اذام يل َتحضوأ اّله .انتقالع

 ،ل;;;;ّجبملا ة;يدلب;لا سي;ئر ،يّدي;س ا;ي ال” :اًمستب;م لف;سألا ى;لإ ىل;عألا ن;م ه;سأر ة;كر;حب ف;صاو و;بأ أ;موأ
 ة;;يدلب;;لا سي;;ئر بّجع;;ت .“ةيصخش;;لا كتحلص;;مل نا;;ك ةري;;خألا ةّر;;ملا ي;;ف هتلع;;ف ا;;م ،ءي;;ش انني;;ب ثد;;حي م;;ل
 ّنأ ك;هابت;نا ى;عرت;سا اذإ ا;م ي;ف يردأ ت;سل” :ف;صاو و;بأ فا;ضأ ا;م نا;عر;;;;;ُس نك;لو ة;با;جإلا ن;م اّد;ج
 بب;سب سل;با;ن عراو;ش ي;ف ريس;ن ّان;ك ةّر;م ّل;ك ي;ف ك;لذ ثد;ح .ّين;عو كن;ع لاق;لاو ليق;لا ّثب;ت ةن;يد;ملا ّل;ك
 تعنت;ما ك;لذ;ل ،كت;مال;سو كح;لاص;ل ىع;سأ يّ;نإ .ك;لذ دقن;ي يذ;لا صخش;لا ت;سل ا;نأو ،د;سحلاو ةريغ;لا
 ،“ّر;ش ّيأ كقحل;ي نأ د;يرأ ال ،عراوش;لا ي;ف كع;م ريس;لا ك;لذ;كو ،اًق;با;س نا;ك ام;ك كتي;ب ي;ف روهظ;لا ن;ع
.الِعفنم هثيدح فصاو وبأ ىهنأ

   م;ه ن;م” :ف;صاو ي;بأ وح;ن ىر;جو هاو;ق عمجت;سا ة;هر;ب دع;ب .ك;لذ عام;س دن;ع اًكب;تر;م ة;يدلب;لا سي;ئر اد;ب
 فرع;;ت نأ كيل;;ع نك;;لو مهن;;ع حصف;ُ;ت ن;;ل ك;ّ;نأ مل;;عأּ” - بض;;غو لاعف;;نا;;ب خر;;ص “؟نو;;ماّمن;;لا سان;;لا ءالؤ;;ه
 موي;;;;لا ن;;;;م ان;;;;نول;;;;ماعي;;;;س ةل;;;;ماع;;;;م ة;;;ّ;يأ نآلا ك;;;;يُرأ;;;;س .مهن;;;;م د;;;;حاو ل;;;;ك ن;;;;م رث;;;;كأ ةّر;;;;م ف;;;;لأ كر;;;;ثوأ ي;;;ّ;نأ
.“اًدعاصف

 ةن;يد;ملا ناّك;س ىل;ع” :ةن;يد;ملا عراو;ش ي;ف راوش;م ي;ف ّوتل;ل هتق;فار;مل ن;هاك;لا هق;يد;ص ة;يدلب;لا سي;ئر ا;عد
 ن;;طاو;;ملا ي;;ل ةب;;سنلا;;ب ك;ّ;نإ .انط;;بر;;ت يت;;لا ة;;;;;;;;;;ّصاخ;;لا ة;;قالع;;لا;;ب ّس;;ملا مهن;;م د;;حأ رودقم;;ب سي;;ل ه;ّ;نأ اوع;;ي نأ
 ّنأ اّلإ ،هتئيش;م ذيفن;ت ن;ع رتي;عز مر;كأ ّديس;لا يْنث;ي نأ ف;صاو و;بأ لوا;ح .“سل;با;ن ةن;يد;م ي;ف لض;فألا
 ه;;ب اوّر;;م ناك;;م ّل;;ك يف;;ف بجعل;;ل ا;;يو ،عراش;;لا ى;;لإ نان;;ثالا جر;;خ .ه;;يأر ي;;ف ا;;;ًمزا;;ح نا;;ك ة;;يدلب;;لا سي;;ئر
 .مالسلاو ةّيحتلا نوحرطي مهو نينحنم امهيديأ اوّلبقو امهيلإ نوّراملا مّدقت



 ن;;يد;;شتحملا ع;;ماس;;م ىل;;ع نلع;ُ;ي نأ ىل;;ع صِر;;ح ة;;يدلب;;لا سي;;ئر ّنأل ريس;;لا ن;;ع نان;;ثالٱ ف;;;ّقو;;ت ،ا;ً;ناي;;حأ
 ة;يدلب;لا ةرام;;ِع ى;لإ ة;يدلب;لا سي;ئرو ن;هاك;لا دا;ع ا;مدن;ع .ك;لذ عيم;جلا مّهف;تو هدن;ع ة;;;;;;;;;ّصاخ;لا ن;هاك;لا ة;ناك;م
 نومهف;;ي مه;ّ;نإ ؟بالك;;لا ءالؤ;;ه ،م;;هار;;ت ل;;ه” :ه;;ل ال;;ئا;;ق ير;;ماس;;لا رب;;كألا ن;;هاك;;لا ى;;لإ رتي;;عز مر;;كأ تفت;;لا
.“مهل لزانتلا عونمملا نم ،طقف اذه
 كتحلص;مل اّلإ اذ;هب تم;ق ا;م” :ة;يدلب;لا سي;ئر ةديك;م ي;ف  هت;كراش;مل ءيش;لا ضع;ب اًِلج;خ ف;صاو و;بأ اد;ب
 ،ا;حر;ف ة;يدلب;لا سي;ئر كح;ض .اس;ما;ه لا;ق ،“ّين;م لض;فأ ةن;يد;ملا ل;هأ فرع;ت كّ;نأ امّ;بر ،طق;ف ةيصخش;لا
 ودب;تأ ؟ك;لو;ق ا;م ،نذإ .نين;ثالا ة;قالع;ل ةب;سنلا;ب اه;يراج;م ى;لإ هاي;ملا تدا;ع اًد;عاص;ف موي;لا ك;لذ ذن;م نك;لو
 م;ل ،اهيل;ع راب;غ ال ةيقيق;ح ةصق;لا ّنإ .ه;ب قطن;ت ا;م يرد;ت ال كّ;نإ ؛ةيقيق;ح ري;غ اهّ;نأ ة;جرد;ل ةليم;ج ةّصق;لا
 .“اهل نايِع َدهاش تنك ،دحأ نم اهعمسأ


