
ةباّذجلا ةمعانلا تاوصألا ووذ
Those with the Soft and Attractive Voices

ةداحش بيسح .ب ةمجرت
يكنسله ةعماج

 ميمين8ب ن8ب نوس8تر( ي8حابص8لا ة8قد8ص ح8لا8ص ن8ب ني8مألا ن8ب ي8ضار ا8هاور يت8لا ،ةّصق8لا هذ8هل ةي8بر8ع ةم8جر8ت يل8ي ا8م ي8ف
 ة888فاقث888لا ييح888م ،ن888ير888شعلا نرق888لا ي888ف ة888ير888ماس888لا ةف888ئاط888لا ي888ف ميك888ح زر888بأ .١٩٩٠-١٩٢٢،يرفص888ه ه888كد888ست حل888ش ن888ب
 ةي888مارآلاو ةم888يدق888لا ة888يربع888لا ،ةي888برع888لا ،ةث888يد888حلا ة888يربع888لا ن888م نّكمت888م ،ةاروت888لا ةوالت888ل نقت888م ،ث888يد888حلا ير888ماس888لا بدألاو

 رد888صأ ب888يدأ ،عرا888ب ّصا888ق ،ساّم888ش  ،)התולס/הלפת ןקז( ةال888ص خي888ش ،ل8ّ88تر888م ،ةم888يد888ق دي888لاقت888ل ع888ما888ج ،ة888ير888ماس888لا
 ةدوش888ُنأو ةديص888ق ٨٠٠ ي888لاو888ح مظ888ن ر888عا888ش ،ن888ير888صاع888م خاّس888نو بّاتك888ل ردص888م ة888باثم888ب ي888هو ،ا8ً88بات888ك ني888ثالث888لا ة888بار888ق

 يذ888لا دي888حو888لا ير888ماس888لا نا888ك .ير888ماس888لا يلي888ئار888سإلا ديلقت888لا ن888ع هن888م اومّلع888ت نوريث888ك نوث888حا888بو ،)תורישו םיריש(
 يد88شر88مو يمّلع88م :)٢٠١٣-١٩٠٧( م88سا88ب مي88يا88ح ن88ب ڤي88ئز ،ةر88صاع88ملا ة88ير88ماس88لا تا88سارد88لا ي88ف نيث88حاب88لا ّدي88س هاّم88س

 اه88بول88سأ88ب ىنت88عا ،اهحّق88ن هرود88ب يذ88لا ،) -١٩٤٤( ة88قد88ص )مي88ماين88ب( ني88مألا هن88با ع88ماس88م ىل88ع ة88يربع88لا88ب )יברו ירומ(
 هذ8888ه .٧٥-٧٣ .ص ،٢٠١٧ زوم8888ت ١٦ ،١٢٤٣-١٢٤٢ دد8888ع ،ةر8888ماس8888لا راب8888خأ -.ب .أ ة8888ير8888ماس8888لا ة8888يرود8888لا ي8888ف ا8888هر8888شنو
 تاغ88ل ع88برأ لمعت88ست اه8ّ8نإ ــ اه88عو88ن ن88م ةد88ير88ف ،بي88بأ ل88ت ي88بون88ج نو88لو88ح ةن88يد88م ي88ف ا8ً8ير88هش ني88تّر88م ردص88ت يت88لا ة88يرود88لا
 فور888حلا888ب موي888لا فورع888ملا ،م888يدق888لا يربع888لا ّط888خلا888ب ة888ير888ماس888لا ةي888مارآلا وأ ة888يربع888لا :تا888يد888جبأ ع888برأ وأ طوط888خ ةع888برأ888ب
 ة8يزيل8جنإلا ؛ي8برع8لا م8سر8لا8ب ةي8برع8لا ؛ي8لاح8لا يربع8لا ّط8خلا يأ ،يرو8شألا/ع8ّبر8ملا ّط8خلا8ب ةث8يد8حلا ة8يربع8لا ؛ة8ير8ماس8لا
 .ينيتاللا ّطخلاب )ةيلاغتربلاو ةينابسإلاو ةيناملألاو ةيسنرفلا لثم ىرخأ تاغل اًنايحأ(

 ّل88ك ىل88ع ا8ً8ناّج88م عَّزو88ت ،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 يل8888ْجن ،)تف8يو مي8ماين8ب( ينس8حو ني8مألا ،نيَقيقش8لا ،ن8ْيرّر8حملا
.)١٩٩٠ يناثلا نوناك

تّيملا فرش ىلع ةاروتلا ةءارق’’

 ن8يري8خألا نيليج8لا ي8فو  .اهت8ّمُر8ب ى8سو8م ةارو8ت نوؤرق8يو ه8سأر َفل8خ ةف8ئاط8لا ءان8بأ ّل8ك عمتج8ي اّـن8م صخ8ش ى8ّفوت8ي ا8مدن8ع
 ا8م ي8ف ينل8ست ال .اض8يأ ةا8فول8ل ي8لات8لا تب8سلا حاب8ص ةال8ص دع8ب اهلم8كأ8ب ةاروت8لا ةءار8ق و8هو اًد8يد8ج اًجه8ن ةف8ئاط8لا ّتنب8ت
 موي888لا .ي888ضا888ملا ي888ف اوأر888ق ام888ك نوؤرق888ي ال موي888لا .موي888لا ّتي888ملا ىر888كذ ىل888ع ةاروت888لا ةوال88888ِت  ةق888ير888ط ن888ع اًي888ضار تن888ك اذإ
 لكش888ب اوؤر888ق ،ي888ضا888ملا ي888ف ةّر888م تاذ نك888لو .)ياصع888ب نق888حال د888حاو ّهن888ك( م888هدراط888ي ا888م اًصخ888ش ّنأ888ك ة888عر888سب نوؤرق888ي
 ل8كو ،ءاّرق8لا ن8م دد8ع ىل8ع ةاروت8لا ةيق8ب نومّسق8يو هّل8ك سي8ل ا8ًناي8حأو )لّوألا رفس8لا( ن8يوكت8لا رف8س نوؤرق8ي موي8لا .ر8ياغ8م
 ىل88ع ًائب88ع ّنأ88ك ،اه88مام88ت ى88لإ ي88تأ88ت اه88ب اذإو ةءارقل88ل روضح88لا سل88جي نأ ا88م .ة88يو88س ه88تاذ ت88قو88لا ي88ف هتعط88ق ولت88ي د88حاو
 .ّتيملا ريقوت بجي نكلو ،اقالطإ توملل سّمحتي دحأ ال .ريخأت نود هغيرفت يغبني انلهاك



 ّل8ك لب8قو اًلّوأ .افلتخ8م هّل8ك ع8ضو8لا نا8ك )١٩٤٣-١٨٦٩ ،ساحن8ف ن8ب حيل8ستم( رض8خ ن8ب قي8فو8ت رب8كألا ن8هاك8لا د8هع ي8ف
 ن888م اًلزا888ن ، عراش888لا ي888ف يشم888ي و888هو ةّر888م ءر888ملا هار888ي نأ ضورف888ملا ن888م نا888ك .هول88888ّجبو هورّد888ق ةف888ئاط888لا ءان888بأ عيم888ج ،ءي888ش
 .ةماركلاو ةبيهلا حلطصم/ةركف ىنعم ام ،دبأللو ةدحاو ةّرم كردي يكل ،سلبان قوسل قيتعلا ّيحلا
 نور88خآلا ّهن88ك يذ88لا ر88يدقت88لا ن88م ًءز88ج نأ و88ه هدر88س تددو ا88م .ىر88خأ ة88ياك88ح ّصخ88ي وه88ف ،اذ88ه ن88ع ك88ل يك88حأ نأ و88نأ م88ل
  هو8مرت8حا )اي8ڤا8ط( لاز8غو )عشي8بأ( ي8جا8نو مي8هار8بإ ،ة8ثالث8لا هءاق8شأ ّنأ8ب ةقيقح8لا ن8م اًع8با8ن نا8ك ،قي8فو8ت رب8كألا ن8هاكل8ل
 ن88ب )هد88سح ڤأ( نسح88لا و88بأ ن88هاك88لا رْدق88لا سفن88ب هرّد88ق ام88ك .ه88جو لم88كأ ىل88ع رب88كألا م88هو88خأ هبلط88ي نا88ك ا88م ل88ك اوّذف88نو
 ل888ك ّنأ888ب ةقيقح888لا رابت888عالا نيع888ب ا888نذ888خأ اذإو .)ه888كد888ستو مرم888ع( ة888قد888صو نارم888ع نا888باش888لا ناقيقش888لا نان888هاك888لاو بوقع888ي
.هتفئاط ىدل قيفوت نهاكلا اهأّوبت يتلا ةناكملا تكردأ ،كاذنآ ةنهكلا ةلئاع تنّوك دق ،اهتركذ يتلا ءامسألا

يفندلا )هّوكس بأ نب هليإ-دبع( ناجرم نب هللا دبع توم

 دار888فأ عيم888ج ه888سأر فل888خ عّم888جت ١٩٣٧ ما888ع ةيف888ند888لا ةل888ئا888ع سي888ئر  يف888ند888لا نا888جر888م ن888ب هللا دب888ع ّنس888ملا ي888فو888ت ا888مدن888ع
 د8حأل رط8خي م8ل ،عبط8لا8ب .رومع8ملا عاق8صأ ة8ّفا8ك ي8ف ة8ير8ما8س ةمس8ن ٢٤٠ ي8لاو8ح ام8ّبر ؟ٍذئني8ح ا8ندد8ع نا8ك م8ك .ةف8ئاط8لا
.قيفوت ربكألا نهاكلا لابقإ لبق ةءارقلاب ّلهتسي ّنأ ّانم

 ن88م ريثك88لا خس88نو ة88فاق88ثو مل88ع ل88جر نا88ك ه8ّ8نأل  ،اًّد88ج نا88جر88م ن88ب هللا دب88ع خيش88لا َمو88حر88ملا مرت88حا ِد88ق قي88فو88ت رب88كألا ن88هاك88لا
 ربت88عا خيش88لا تو88م ّنأ88ب ،ن88يريثك88لا ن88ير88خآلا88ك ،ا88هدن88ع ت88فر88ع يننك88لو ،طق88ف اًعي88بر ر88شع ةسم88خ ن88با ُتن88ك اهت88نوآ .بتك88لا
 .نييرماسلل ةبسنلاب ةميسج ةراسخ

 حاب88ص ل88ك يّلص88ي اّلأ رّكف88ي نا88ك ن88م .ه88لزن88م ي88ف ءاس88ملا ةال88ص ىه88نأ نأ دع88ب ى88َّفوت88ملا َتي88ب قي88فو88ت رب88كألا ن88هاك88لا ل88صو
 عيم888جلا حت888ف .ه888ناك888م ي888ف رب888كألا ن888هاك888لا سل888ج نأ ى888لإ روضح888لا ل888ك ف888قوو ةنهك888لا ءا888ج َتيب888لا ه888لو888خد دع888بو ؟ءاس888مو
 ّمي888خ ّوتل888لو ىنمي888لا هد888ي ّف888ك ع888فر .َر888خآ ءيش888ب رّك888ف رب888كألا ن888هاك888لا ّنأ اّلإ ،ةءارق888لا888ب عور888شلل مه888يد888يأ888ب يت888لا تاواروت888لا
.ةبحرلا ةفرغلا ناكرأ عيمج ىلع ءودهلا

 ن88هاك88لا را88شأ ا88هدن88ع .ةف88ش تنب88ب د88حأ سبن88ي م88ل ،يز88888ِخو د88يد88ش ل88جخب ان88سوؤر انين88حأ88ف ة88مرا88ص ةرظن88ب اًعيم88ج انَق88مر
 أر8قأ ا8نأو جور8خلا رف8س أرق8ت مي8هار8بإ ا8ي ت8نأو ،ن8يوكت8لا رف8س أرق8ت نسح8لا ا8بأ ا8ي ت8نأ :ال8ئا8ق ةنهك8لا وح8ن عب8صإ8ب قي8فو8ت
 موي8لا ا8ندق8ف دق8ل ،عارت8شالا ةينث8ت رف8س أرق8ي قح8سإ ن8ب ة8قد8ص ن8هاك8لاو ددع8لا رف8س أرق8ت ي8جا8ن ا8ي ت8نأو ني8يوال8لا رف8س
.اّديج ةءارقلل ءاغصإلاب بلاطم ّلكلاو ،اًليلج اًلجر

 نك88ل .نيتب88قاث88لا قي88فو88ت رب88كألا ن88هاك88لا يني88ع ى88مر88م ي88ف ةليل88لا لاو88ط انسل88ج ،يبيب88ح ا88ي مع88ن .ك88لذ ري88غ ي88ف رّك88ف َد88حأ ال
 و8بأ ن8هاك8لا ىهت8نا ا8مدن8عو .ر8خآلا ول8ت د8حاو8لا ةاروت8لا ةنهك8لا أر8ق .ةد8حاو ةظ8حلل و8لو لل8ملاو ر8جضلا8ب رعش8ن م8ل ين8قّد8ص
 ناك8ل انني8عأ ما8مأ ًىجس8م ّتي8ملا نك8ي م8ل و8ل .جور8خلا رف8س ةوالت8ب مي8هار8بإ ن8هاك8لا أد8ب ،ن8يوكت8لا رف8س ةءار8ق ن8م نسح8لا
.يتايح يف عتملا مظعأوّ ذلأ نم ناك ةنهكلا ةوالتل عامتسالا نإ لوقلا اًعطق نكمملا نم

لسلستم ميخر توص

 انشه88جأ ف88سو88ي صصق88ل ه88لو88صو دن88عو .ةمل88ك ّل88ك تعم8888888ُس ،اّد88ج بذع88لاو مي88خر88لا ه88توص88ب نسح88لا و88بأ ن88هاك88لا ّلهت88سا
 يروهج88لا ،ديع88ب ّد88حل ّيرث88لا ه88توص88ب ميغن88ت اه8ّ8نإ ،ةوال88ت ن88م اه88ل ا88يو جور88خلا رف88س الت88ف مي88هار88بإ ن88هاك88لا هال88ت م88ث .ءاكب88لا88ب
 نك8لو .ه8توال8ت ي8ف ب8غر8ي ّان8م َد8حأ ال يذ8لا ني8يوال8لا رف8س رب8كألا ن8هاك8لا أر8ق هدع8ب .اًعيم8ج ان8بول8ق فاغ8ش س8مال8ف ،ّيوق8لاو
 رف88س ل888ّهمتب ي88جا88ن ن88هاك88لا هقيق88ش أر88ق م88ث .ا888ًعات88مإ راف88سألا رث88كأ ّلم88ملا رفس88لا اذ88ه حبص88ي قي88فو88ت ن88هاك88لا هأرق88ي ا88مدن88ع



 فر8888ُع د88ق نيح88لا ك88لذ ذن88مو ،ةرطي88س هّل88ك مرا88ص ر88مآ توص88ب ة88قد88ص باش88لا ن88هاك88لا ةينثت88لا رفس88ب ةءارق88لا مت88خو ددع88لا
.كلذب

 ن88م رث88كأ ك88لذ ي88ف م88ها88س ام8ّ8بر .اهت88خأ ول88ت ةد88حاو88لا تا88عاس88لا تّر88م في88ك رعش88ن م88ل نح88نو حابص88لا ليب88ُق ةءارق88لا ت88هتنا
 دب8ع تو8م ىل8ع ى8سألاو نز8حلا ن8م اًريب8ك اًمس8ق دّد8ب اه8ب يت8لا اّد8ج ةع8ئار8لا ه8تءارق8ب رض8خ ن8ب مي8هار8بإ ن8هاك8لا ن8ير8خآلا
 ع88سو88ب ا88م ىل88ع لاث88م اذ88ه .نز88حلاو ى88سألا ن88م ّف88خأ روعش88ب ةزانج88لا ب88كو88م ي88ف را88س عيم88جلا ّنأ ة88جرد88ل ،يف88ند88لا هللا
 نأ كت8عاطت8سا8بأ ،ى8فوت8ملا سأر لو8ح داد8888ِحلاو نز8حلا تا8قوأ ي8ف لص8ح اذك8ه .لعف8ت نأ  ةاروتل8ل مي8هار8بإ ن8هاك8لا ةءار8ق
.“ةرهاطلا هحور ىلع للظو هللا همحر ؟ديعلا مايأ يف ؟حرفلا تابسانم يف ميهاربإ نهاكلا ميغنتو داشنإ لّيختت


