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ندنل يف اًحرْسَم روزي نارمع نب قاحسإ نهاكلا
The Priest Isaac Ben ˓Imrān Visits a Theater in London

ةمجرت
ةداحش بيسح .ب 

يكنسله ةعماج

 ن888ب نوس888تر( ي888حابص888لا ة888قد888ص ح888لا888ص ن888ب ني888مألا ن888ب ي888ضار ا888هدر888س يت888لا ،ةّصق888لا هذ888هل ةي888بر888ع ةم888جر888ت يل888ي ا888م ي888ف
 بدألاو ة88فاقث88لا ييح88ُم ،ن88ير88شعلا نرق88لا ي88ف ير88ما88س فّقث88م زر88بأ ،١٩٩٠-١٩٢٢ ،يرفست88ه ه88كد88ست حل88ش ن88ب مي88ماين88ب
 ةي8مارآلاو ةم8يدق8لا ة8يربع8لا ،ةي8برع8لا ،ةث8يد8حلا ة8يربع8لا ن8م نّكمت8م ،ةاروت8لا ةءارق8ب ريب8خ ،ث8يد8حلا رصع8لا ي8ف ني8ير8ماس8لا
 بّاتك88ل ردص88م ي88هو ا8ً8بات88ك ني88ثال88ث ي88لاو88ح رد88صأ ب88تا88ك ،عرا88ب ّصا88ق ،ساّم88ش ،م8ّ8نر88م ،ةم88يد88ق دي88لاق88ت ع88ما88ج .ة88ير88ماس88لا
 مو8حر8ملا هاّم8س ؛ير8ماس8لا ثارت8لا ن8ع رث888ُك نوث8حا8ب هن8م مّلع8ت ،ةديص8ق ة8ئام8نامث8لا ة8بار8ق مظ8ن ر8عا8ش ،ن8ير8صاع8م خاّس8نو
 هن8با  ع8ماس8م ىل8ع ة8يربع8لا8ب  ]“يد8شر8مو يذات8سأ” ا8نرص8ع ي8ف ة8ير8ماس8لا تا8سارد8لا يث8حا8ب مظ8عأ ،مي8يا8ح ن8ب ڤي8ئز
 دد88ع ،ةر88ماس88لا راب88خأ -.ب .أ ة88ير88ماس88لا ة88يرود88لا ي88ف ا88هر88شنو اه88بول88سأ88ب ىنت88عا ،اهحّق88ن هرود88ب يذ88لا ،)مي88ماين88ب( ني88مألا

 ل88ت ي88بون88ج نو88لو88ح ةن88يد88م ي88ف ا8ً8ير88هش ني88تّر88م ردص88ت يت88لا ة88يرود88لا هذ88ه .٦٦-٦٣ .ص ،٢٠١٧ را8ّ8يأ ١٥ ،١٢٣٩-١٢٣٨
 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 عَّزو8ُ8ت ،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

)مرمع( نارمع نب قاحسإ ربكألا نهاكلا ّةيّصاخ”

 ال .رمُع88لا ن88م اًعي88بر ر88شع د88حأ ي88غول88ب لب88ق ،ىل88عألا قي88فر88لا ى88لإ ة88مال88س ن88ب نارم88ع ن88ب قاح88سإ رب88كألا ن88هاك88لا لقت88نا
 ّنإ ُتل88ق اذإ .ك88لذ ن88م رزن88لا ر88كذ ن88م ّد88ب ال نك88لو ،ةّص88ق ّل88ك ي88ف ة88يروح88ملا تايصخش88لا ن88ع باه88سإل88ل ان88ه ماق88ملا عّست88ي
 هي88ف ةني88فد رار88سأ ن88ع نك88لو بل88ق ةبي88ط ن88ع ناُّمن88ت ات88نا88ك هاني88عو ،اًي88كذو اًميك88ح نا88ك نارم88ع ن88ب قاح88سإ رب88كألا ن88هاك88لا
 لواز ه8ّ88نأ تف888ضأ نإو ليلق888لا ليل888ق الإ ُتل888ق ا888م اذ888هب ،نوج888ش وذ ه888مال888كو ا888ًمْدنَه888ُم ،ا888ًمرتح888م ،ة888ماق888لا ل888يو888ط نا888ك ،اًض888يأ
 د8ق نو8كأ اذ8هبو ،مامت8هالا ّقحت8ست يت8لا د8ئاصق8لاو تاف8ّلؤ8ملا ن8م اًدد8ع هءارو فّل8خو تاواروت8لا ن8م ريثك8لا خس8نو ة8باتك8لا
.تفضأ اّمم رثكأ تصقتنا

 بصن88ملا اذ88ه رابك88لا انتنه88ك دّلق88ت لب88ق .ةراتخ88م ا88يازم88بو ة8888888888ّصا88خ َل88ئاضف88ب ىّل88حتي ال َرب88كأ ا8ً8ير88ما88س ًان88ها88ك نود88جت امّل88ق
 مهع8م ل8ماعت8لا ّل8ك ّريغ8ت ى8لوألا ىربك8لا مه8تونه8ك ةن8س ذن8م نك8لو ،مهلي8ج ءان8بأ ةنهك8لا ر8ئا8س ن8م رث8كأ اوزرب8ي م8ل ،عي8فر8لا
 ن8م َد8حأ ال ،ىل8عألا ّبرل8ل ركش8لا .بصن8ملا ناس8نإلا عنص8ي رْدَق8لا سفن8بو ،ناس8نإلا عنص8ي بصن8ملا ّنأ ذإ ،ةد8حاو ةع8فد
 اًعيم88ج مهب88سا88ن بصن88ملاو بصن88ملا ىوت88سمب او88نا88ك مهّل88ك ،مهن88ع ي88ئا88بآ ّص88ق ن88يذ88لا ك88ئالوأو ي88ما8ّ8يأ ي88ف رابك88لا ةنهك88لا
.هتفئاط ءانبأ رْخفل كلذو
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 دع88ب ،١٩٣٢ ما88ع لّوألا نو88نا88ك ن88م ع88بار88لا ي88ف َهبح88ن ىض88ق يذ88لا ،نارم88ع ن88ب قاح88سإ رب88كألا ن88هاك88لا ،لو88قأ اذا88م نك88لو
 ن888عو هوقب888س ن888يذ888لا ،رابك888لا ةنهك888لا عيم888ج ن888ع فلت888خا ،لاض8888ُع ضرم888ب ت888هتنا ،تونهك888لا ي888ف ةن888س ةر888شع عب888س ة888بار888ق
 رب8كألا ن8هاك8لا ،حيح8ص .و8ه ام8ك ،اًي8فر8ح م8لاع8لا ىأر يذ8لا دي8حو8لا نا8ك ه8ّنإ ،اذ8ه ان8مو8ي ىت8ح هوقح8ل ن8يذ8لا رابك8لا ةنهك8لا
 ن8ب قاح8سإ ن8هاك8لا ّنأ ني8ح ي8ف ،طق8ف اهي8فو ندن8ل ي8ف اًض8يأ نا8ك  قاح8سإ ن8ب )ساحن8ف ن8ب عشي8بأ( رض8خ ن8ب ي8جا8ن
 م88ل .قش88مد ،توري88ب ،دادغ88ب ،ةر88هاق88لا ،ندن88ل ،س88يرا88ب ي88ف ؟نك88ي م88ل ن88يأ ،ع88قاو88لا ي88ف .م88لاع88لا ي88ف ةريث88ك َن88كا88مأ راز نارم88ع
 كان88هو ،ّيد88لو ع88م كان88ه تد88جاو88ت ا88مدن88ع ،١٩٨٠ ما88ع ي88ف ًاب88يرق88ت تاون88س ثال88ث لب88ق اّلإ س88يراب88ل ه88ترا88يز ن88ع ًائي88ش مل88عأ
 ن888م َشالت888ي م888ل ا8888ًعابط888نا هي888ف تعب888ط د888ق ةد888حاو ةيصخ888ش ت888نا888ك ،ًىت888ف نا888ك ني888ح ه8ّ88نأ دليش888تور ن888لأ نوراب888لا ن888م تمل888ع
.نارمع نب قاحسإ يرماسلا نهاكلا تناك ةيصخشلا كلتو ،هتركاذ

ندنلل ناترايز

 يبل8شو )عشي8بأ( ي8جا8ن ن8هاك8لا ةق8فر8ب نا8ك ى8لوألا ةّر8ملا ي8ف .ندن8ل ي8ف ني8تّر8م قاح8سإ ن8هاك8لا نا8ك .ندنل8ل س8يرا8ب ن8م
 اًقيف88ش قاح88سإ ن88هاك88لا بحط88صا ه88لد88بو ،يبل88شلا ر88فاس88ي م88ل ١٩٠٣ ماع88لا ي88ف ةي88ناث88لا ةّر88ملا ي88فو ،يبل88شلا بوقع88ي ن88ب
 لب8ق ن8م ة888888888ّصاخ8بو ةف8ئاط8لا ّينس8م ىد8ل ا88ًعذال اًدق8ن را8ثأ ارتل8جنإ ى8لإ لّوألا م8هراح8بإ .بوقع8ي رب8كألا ن8هاك8لا ن8با )يز8ع(
 نا88ك ى88لوألا مه88ترا88يز ي88ف .دق88ن يأ عمس8ُ8ي م88ل باش88لا اًقيف88ش هع88م ذ88خأ ا88مدن88ع ةي88ناث88لا ةّر88ملا ي88ف .بوقع88ي رب88كألا ن88هاك88لا
 ع8888م تاءاق8888ل ةعض8888ب قاح8888سإ ن8888هاكل8888ل ّمظ8888نو ام8888ك ،مه8888َمزل8888ي ا8888م ّلك8888ب ىنت8888عا يذ8888لا ،فورع8888ملا نو8888سا8888س ديف8888يد مهفيض88888ُم
 ن8م نيث8حا8ب ءاقل8ل نوقلطن8ي او8نا8ك كان8ه ن8مو ندن8ل ي8ف قدن8ف ي8ف او8لز8ن ةي8ناث8لا ةرا8يز8لا ي8ف .ارتل8جنإ ي8ف ة8يدوه8ي تا8عوم8جم
 بار8لا كاذ8نآ نا8ك يذ8لا رت8سا8چ ى8سو8م روت8كدو ي8لوا8ك ط8سنرإ رو8ترأ روت8كد ،ة8ير8ماس8لا تا8سارد8لا ي8ف نيث8حاب8لا مظ8عأ
.ارتلچنإ يف ميدرافسلا دوهيلل  يسيئرلا

ةنِصْحأ نودب ليبوموتوأ

  ىل8ع ه8صر8ح ل8ك ن8م م8غر8لا8ب ،نارم8ع ن8ب قاح8سإ ن8هاك8لا ّنأ ان8ل ناتبث8ُت ني8تريص8ق نيتّص8ق دُر8سن نآلاو ،خ8يرا8ت ان8ه ى8لإ
 ،١٨٩٣ ما8ع ى8لوألا ةرا8يز8لا تّم8ت .د8حأل ة8يذؤ8م ري8غ حر8مو لز8ه تاب8سان8م ي8ف كارت8شالا ن8ع عنتم8ي م8ل ،يصخش8لا ه8فر8ش
 ن888با نارم888ع ن888ب قاح888سإ نان888هاك888لا ،ة888ثالث888لا ل888صو ،د888سا888ف ماع888طو ف888صاو888عو تاّز888ه اهتلّل888خت ،ةل888يو888ط ة888ير888حب ةل888حر دع888ب
 ي88ف اًقيم88ع ا88ًمو88ن او88مان88ف ،ىوق88لا ير88ئا88خ ،يف88ند88لا بوقع88ي ن88ب يبل88شو باش88لا رض88خ ن88ب ي88جا88نو ا88ًما88ع ني88ثالث88لاو ةي88نامث88لا
.نوساس ديڤاد مهفيضُم تيب

 د8حأ ي8ف .ةد8حاو ةّص8ق ءانثت8سا8ب ،هني8ح ي8ف ي8جا8ن رب8كألا ن8هاك8لا ن8م تعم8س ام8ك ،ندن8ل ي8ف مه8لاوج8ت ّل8ك ن8ع َّص8قأ ن8ل
 ةريبك888لا ةن888يد888ملا ،ندن888ل ي888ف ّهزنتل888ل او888جر888خو ة888عاجش888لا888ب اوقطنم888ت ،فايْض8ِ88ملا مهفيض888م تي888ب ي888ف ى888لوألا م888هد888جاو888ت ما8ّ88يأ
 تأر ا8م َءاِزإ مه8هاو8فأ ن8م ت8شال8ت تاملك8لا ّنأل ،اه8ل ة8جاح8ب او8نوك8ي م8لو ةّر8ملا8ب ة8يزيل8جنإلا او8فرع8ي م8ل .اّدي8ج اهيل8ع فّرعتل8ل
 ع8برأ تاذ ةر8طا8ق عراش8لا ط8سو ي8ف ت8نا8ك .نكم8م ر8مأ ه8ّنأ اّونم8خُي م8ل اًي8ناول8هب اًلم8ع اْوأرً ةأج8ف .ة8باّل8خ ر8ظان8م ن8م مهني8عأ
ُفن8تو ةب8ير8غ ريف8ص تاو8صأ قلط8ُت ،ر8فاس8ت تالج8ع  ال ةر8طاق8لا8ب ة8طو8بر8م ةنص8حأ دو8جو مد8ع ر8مألا ي8ف بيجع8لا .ا8نا8خد ثِ
 ةر88طاق88لا تّر88م ا88مدن88ع .ا88هّر88جت ةنص88حأ ال88ب ةر88فاس88م ةر88طاق88ل في88ك ،زغل88لا اذ88ه اومهف88ي م88ل .اه88تر888ّخؤ88م ي88ف الو اهت88مّدق88م ي88ف
 حر8ش .كحض8لا8ب مهق8فار يذ8لا نو8سا8س دي8ڤاد مهفيض8م ر8جفناو اوع8جارت8ف ،ناطي8ش اه8ّنأ8كو اهن8م ة8ثالث8لا ل8هُذ م8هراوج8ب
  .ندنل ءالبن نم نوريثكلا هعاتبا ِدقو هتاذب رفاسي ديدج عارتخا ،ليبوموتوأ الإ وه ام اذه ّنأ مهل نوساس

 ى8لإ ان8عو8جر دع8ب :هْيق8فار8مل قاح8سإ ن8هاك8لا لا8ق ،مهني8عأ تد8ها8ش اّم8ع تا8عابط8نالا8ب نيمَعف88ُم مهفيض88ُم لزن8مل مه8تدو8ع دع8ب
 ،بل8ط ا8م نك8ي م8ل .نونج8لا8ب انب88888888ُِصأ ان8ّنأ نورّكفي8سو ،ا8نو8قّدص8ي ن8ل مه8ّنأل ،لي8بو8مو8توألا ن8ع ةف8ئاط8لا ءان8بأل اوّصق8ت ال سل8با8ن
 ّالإ ،راب8خألا عامس8ل ني8شّطعتملا هتف8ئا8ط ءان8بأل لي8بو8مو8توألا ةّص8ق ىك8حو ي8جا8ن ن8هاك8لا عَر8ه سل8با8ن ى8لإ مه8عو8جر دن8ع
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 ه88با88جأ قاح88سإ ما88مأ ي88جا88ن ىكت88شا ا88مدن88عو .د88حجف ك88لذ ن88ع هو88لأ88سو قاح88سإ ن88هاك88لا ى88لإ او88حار .هو88قّدص88ي م88ل مه8ّ8نأ
 ؟قيرطلا بعاتم ءاّرج نم نونجلاب انبُصأ اّننأب اّونظي نأ ؟تدرأ امو ،انوقّدصي نل مهّنإ كل لقأ ملأ :قاحسإ

ّرتوتلا

 ن88م اومل88ع ،ةريث88ك ا888ًما8ّ8يأ ندن88ل ي88ف او88نا88ك نأ دع88ب .١٩٠٣ ماع88لا ي88ف ةي88ناث88لا ةرا88يز88لا ي88ف ت88ثد88ح ةي88ناث88لا ةريصق88لا ةّصق88لا
 ّل88ك ت88جات88ها .ةن88يد88ملا حراس88م د88حأ ىل88ع تاّر88م ةّد88ع اهلم88ع ضرعت88سو ،قر88شلا ن88م نيّلثم88م ة88قر888ِف لو88صو ن88ع مهفيض888ُم
 رظت8نا .ةن8يد8ملا ي8ف ة8فو8لأ8م نك8ت م8ل ،ا8يافخ8لا8ب معف8ملا قر8شلا ن8م تايليثم8ت .قر8شلا لا8جر ضر8ع ةد8هاش8م ةرظتن8م ةن8يد8ملا
 ةغ8ل اوعمس8ي م8ل ةريث8ك ما8ّيأ ذن8م مه8ّنأ ذإ ،ة8قرف8لا لو8صو ربص8لا غراف8ب  ني8ّباش8لا قيف8شو ي8جا8ن هاق8فار8مو قاح8سإ ن8هاك8لا
 ب888هذ888ي ك888لذ دع888بو هيفيض888م ةق888فر888ب هد888حو888ل اًلّوأ ةيليثمت888لا ى888لإ با888هذ888لا ىل888ع قاح888سإ ن888هاك888لا مز888ع .اهيق888طا888ن ن888م قر888شلا
 .قدنفلا ىلإ هتدوع ارظتناف هتضراعم ىلع نانثالا ِؤرجي مل .رخآ ضرع روضحل قيفشو عشيبأ

 هرظ8ن ي8ف نك8ي م8ل ةيل8صأ ةيليثمت8ك نيي8ندنّل8ل اد8ب ا8م ّنأ ،ةدودع8م ق8ئا8قد حر8سملا ي8ف ه8سول8ج دع8ب قاح8سإ ن8هاكل8ل حض8ّتا
 د88حأ ّلِط88ي نا88ك ىر88خأو ةظ88حل ني88بو ،ةي88برع88لا88ب ةب88ير88غ تاحي88ص ةّصن8ِ8ملا ىل88ع ن88م نوّلثم88ملا قل88طأ .ه88يوم88تو ةع88يد88خ ىو88س
 رداغ88ل هفيض88ُم ن88م هُل88جخ الو88ل .ضرع88لا ر88خآ ى88لإ كي88لاود اذك88هو ،ي88لا88م ا88يو ي88لال88ح ا88ي :ني88جّرفت88ملا وح88ن خُرص88يو نيّلثم88ملا
 ،قيف88شو ي88جا88ن ،نا8ّ8باش88لا نان88هاك88لا هلبقت88سا قدنف88لا ى88لإ دا88ع ا88مدن88ع .ل88يو88ط ت88قو88ب ضرع88لا ءاهت88نا لب88ق ة88عاق88لا ن88هاك88لا
 َرأ م8ل” ة8قر8شم ة8ماست8با8ب قاح8سإ ن8هاك8لا امه8ل لا8ق ،“!ني8تّر8كذ8ت ا8يِرت8شاو ا8عِر8سأ” .ضرع8لا نا8ك في8ك ة8فرع8مل نيفّهلت8ملا
 ر888حبلا روب888ع ،ةوُْرذ888لا ةظ888حل ي888ف ة88888888888ّصا888خو لي888ئار888سإ ين888بو ى888سو888م ا888نّدي888س ن888ع ،هذ888هك ة888عور888لا هذ888هب ةيليثم888ت ي888تاي888ح ي888ف
 ارظتن88ت ال” ،- حر88سمل ه88تاي88ح ي88ف ى88لوألا ه88ترا88يز قاح88سإ ن88هاك88لا ز88جوأ ،تاملك88لا هذ88هب ،“ةيليثم88ت ن88م اه88ل ا88ي ،!رم88حألا
.“ ةعتملا هذه ناّقحتست امكّنإ ،بسحف يل ةعتملا نوكت نأ زوجي ال ،َدفنت نأ لبق ركاذت عايتبال ابَهذاو اعِرسأ ،ةظحل

.“...ركاذتلا ءارشل اعرهو ،ديدش سامحب نانثالا لاق ؟اًّقحأ


