
ُدودسملا ِءىطاخلا ُقْلح
The Sinner’s Closed Throat (rendered from Hebrew)

ةداحش بيسح .ب ةمجرت
يكنسله ةعماج

 ن8ب ركشش8ي ن8ب ما8هار8بأ( ي8جرف8ملا  جرف8م ليل8خ ن8ب ر8كا8ش ن8ب ليل8خ ا8هاور يت8لا ،ةّصق8لا هذ8هل ةي8بر8ع ةم8جر8ت يل8ي ا8م ي8ف
 ،ة888ير888ماس888لا ة888يربع888لا888ب اه888ل ال888ما888ك ا888حر888ش رد888صأ ،ةاروتل888ل ر8888888ّسفمو ر888عا888ش ،١٩٨٩-١٩٢٢ ،يڤي888حرم888ه ڤي888حر888م ما888هار888بأ
 ي8ف ا8هر8شنو اه8بول8سأ8ب ىنت8عا ،اهحّق8ن هرود8ب يذ8لا ،) -١٩٤٤( ة8قد8ص )مي8ماين8ب( ني8مألا ع8ماس8م ىل8ع ة8يربع8لا8ب )نو8لو8ح
 يت888لا ة888يرود888لا هذ888ه .٦٤-٦١ .ص ،٢٠١٧ زوم888ت ١٦ ،١٢٤٣-١٢٤٢ دد888ع ،ةر888ماس888لا راب888خأ -.ب .أ ة888ير888ماس888لا ة888يرود888لا
 وأ طوط8خ ةع8برأ8ب تاغ8ل ع8برأ لمعت8ست اه8ّنإ ــ اه8عو8ن ن8م ةد8ير8ف ،بي8بأ ل8ت ي8بون8ج نو8لو8ح ةن8يد8م ي8ف ا8ًير8هش ني8تّر8م ردص8ت
 ة88يربع88لا ؛ة88ير88ماس88لا فور88حلا88ب موي88لا فورع88ملا ،م88يدق88لا يربع88لا ّط88خلا88ب ة88ير88ماس88لا ةي88مارآلا وأ ة88يربع88لا :تا88يد88جبأ ع88برأ
 ىر8خأ تاغ8ل ا8ًناي8حأ( ة8يزيل8جنإلا ؛ي8برع8لا م8سر8لا8ب ةي8برع8لا ؛ي8لاح8لا يربع8لا ّط8خلا يأ ،يرو8شألا/ع8ّبر8ملا ّط8خلا8ب ةث8يد8حلا
 .ينيتاللا ّطخلاب )ةينابسإلاو ةيناملألاو ةيسنرفلا لثم

 ّ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 يل888ْجن ،)تف8يو مي8ماين8ب( ينس8حو ني8مألا ،نيَقيقش8لا ،ن8ْيرّر8حملا
.)١٩٩٠ يناثلا نوناك

ءافوج ةيهاركو فوجأ ّبح”

 ك88لذ ي88ل ّنست88ي م88لو ن88مز ذن88م كيل88ع ا88هدر88س تددو ةّص88ق ر888ّكذ88تأ ،عي88با88سألاو حسف88لا يدي88ع ما8ّ8يأّ ز88ع ي88ف نآلا نح88ن امني88ب
 تب8سلل س8بال8مو تاراّي8س ةيط8غأو ماي8خ ة8طايخ8ب ،قا8ش لمع8ب  ي8ما8ّيأ ىل8حأ يض8قأ ثي8ح .ي8نا888ّكد8ب د8يد8شلا ي8لاغش8نال
 .ةاروتلا خسنب ءاسملا تاعاس يف طرخنأ ةّرملاب ةفلاخم ةيحان نمو ،راهنلا تاعاس يف

 يتي8ب با8ب ن8قرط8ت ي8تاول8لا ءاسن8لا لابقت8سا ي8ف ىوِق8لا د8يد8جتل ،اض8يأ ةلي8ل ّل8ك تا8عاس8لا ضع8ب مان8ي نأ ناس8نإلا ىل8عو
 ّل8888ك ن8888م تا8888جا8888جد ح8888بذ ،هللا ه8888جو8888ل لمع8888لا8888ب مو8888قأ ّينك8888لو ي8888ل قزر ّيأ8888ب ني8888تأ8888ي ال ّنه8ّ888نإ .ةركب8888ملا حابص8888لا تا8888عا8888س ي8888ف
.ماجحألاو فانصألا

 و8ل .ك8لوق8ب تب8صأ ،سمش8لا تح8ت َد8يد8ج ال .ةريث8ك لاي8جأ ذن8مو موي8لا اني8ف ةل8888888888ّصأت8م ةداع8ب قّلعت8م كيل8ع هَدر8س تيغت8با ا8م
 ءيج88م ما8ّ8ّيأل ول88حت ة88لاح88لا هذ88ه لث88م .ر88جضلاو لل88ملا ن88م اًعيم88ج انت88مل د88حاو يأرو د88حاو بل88ق ىل88ع ني88ير88ماس88لا ّل88ك نا88ك
 نوك88ت د88ق ني88ير88ماس88لا بول88ق نأ د88جت ن88هار88لا ت88قو88لا ي88ف نك88لو .ناو88ضر88لا ما8ّ8يأ اًدِّد88جم )ةرمس88لا حيس88م ،د88ئاع88لا( ب88هات88لا
 ني88ب قرف88لا و88ه اذ88هو .م88يد88ق ءي88ش ّل88ك ،سمش88لا تح88ت د88يد88ج ال .ةي88هارك88لا88ب ةئيل88م نوك88ت د88قو ر88خآلا هاج88تا بح88لا88ب ةمعف88م
 ان8ّنإ8ف ان8ب قّلعت8م ر8مألا ا8ملا8ط .ّان8ع اًي8ضار اهي8ف نا8ك يت8لا ناو8ضر8لا ما8ّيأ ني8بو هه8جو هللا بَج8888َح اهي8ف يت8لا ط8خسلا ما8ّيأ
.توملا دعب ام ،ةرخآلا ،لبقتسملا ثاريم ةيقيقحلا ةليمجلا ماّيألا ّنإ .“لصب موي لسع موي” لوقلا يده ىلع ريسن



 تا88موصخ88لا ّنأ مّلع88ت  .اّد88ج ةبيص88ع ا888ًما8ّ8يأ ني88ير88ماس88لا عيم88ج ي88قاب88ك شا88ع يذ88لا ي88بأ ن88م ةّصق88لا هذ88ه ى88لإ تعمت88سا
 ةّلق8لا8ب ،ةد8يد8ش ة8بوعص8ب عوب8سأ ل8ك نوضم8ي او8نا8ك دق8ف ،ك8لذ مّهف8ت نكم8ملا ن8م نك8لو ،ةم8ئا8ق ت8نا8ك ةف8ئاط8لا ي8ف تاوادع8لاو
 مه88باح88صأ اومه8ّ8تا ،د88يد88شلا قيض88لا ت88قو ،ناي88حألا ضع88ب ي88ف مه8ّ8نأ ي88ف َة88بار88غ ال .اّد88ج ةبيص88ع ا88ًما8ّ8يأ اوربت88خا .عوج88لاو
.مهنيب ام يف فلُخلا بوشن دنع مهمهف نكمملا نم ناكو .عضولا اذهل مهتفئاط دارفأ وأ مهتلئاع دارفأو

 ني88ب ك88لان88ه ؟ا88م ءي88ش د88حاو88لا صقن88يأ ؟ب88جو88ملاو ي88عاد88لا ا88م .عزان88ت وأ ماص88خ رغ88صأ مه88ف ن88ع ز88جعأ ي8ّ8نإ88ف موي88لا ا888ّمأ
 ؟نوم88صاخت88ي اذا88م ىل88ع نذإ .اض88يأ ءي88ش مهصقن88ي ال نور88خآلاو “طاسب88نالا”و ا88ضر88لا ر88فاو88ت ن88م ر8888ّجفتي ن88م اني88نار88هظ
 ة888عا888س فّرصت888ي ّان888م د888حاو ّل888ك .ر888مألا اذ888ه ي888ف اًعل888ض ]١٩-١٧ :٢٥ةينثت888لا رف888س[ “قي888لام888ع تب888س” ـل نأ ش888هدن888ت د888قو
.قيلامعلا براحي عشوهي هّنأكو ماصخلا

طلسلا ةنيدم ىلإ رارِفلا

 ين888با ني888ب يأر888لا ي888ف تا888فال888خ تع888لد888نا امني888ح ،ًاب888يرق888ت نا888مز888لا ن888م نر888ق ى888لإ ثداح888لا دوع888ي .ةّصق888لا888ب أدب888ن ان888عد نآلاو
 .مي8هار8بإ هقيق8شو )حيل8ستم( قي8فو8ت ركب8لا ني8ب ،هدالوأ ّةت8س ني8ب ن8م ن8يرب8كألا قح8سإ ن8ب )ساحن8ف( رض8خ رب8كألا ن8هاك8لا
 .اه88فا88ت نا88ك ث88عاب88لا ّنإ ،ي88بأ ن88م هتعم88س ا88م ىل88ع ءان88ب ،طق88ف لو88قأ نأ عيطت88سأ ّينك88لو فالخ88لا بب88سل قّرطت88لا يو88نأ ال
 رض88خ ن88ب مي88هار88بإ ن88هاك88لا بض88غ .نيقيق88ش ا88نا88ك نإو ّىت88ح “شوشيع88ب دلب88لا88ب نيخي88ش” ي88برع88لا لث88ملا لوق88ي ام88ك نك88لو
 رث8كأ فورع8ملا ما8هار8بأ ن8ب ركشش8ي ،ي8بأل لا8قو ؛هرظ8ن ةه8جو ىل8ع سي8ل ّىت8ح ،ركب8لا هقيق8ش ىل8ع ح8قاو8تو اد8يد8ش ًابض8غ
  ؟“كان8ه اّنظ8ح بّر8جنل ندرألا ي8قر8ش ي8ف طل8سلا ةدل8ب ى8لإ يع8م با8هذ8لا ي8ف ك8يأر ا8م” ،ليل8خ ن8ب ر8كا8ش ي8برع8لا هم8سا8ب
 ي8ف ب8ير ّيأ ي8بأ دوار8ي م8ل .مي8هار8بإ ن8هاك8لا حارت8قال ّوتل8ل باجت8سا8ف ،لمع8لا ن8ع ال8طا8عو بز8عأ ر8كا8ش ي8بأ نا8ك اهت8نوآ
 سل8با8ن اردا8غو نان8ثالا ما8ق ،د8حأ غال8بإ نود8بو ر8كا8ب حاب8ص تاذ .كان8ه امه8ل ي8فاك8لا قزر8لا د8جيس مي8هار8بإ ن8هاك8لا ّنأ
 مي8هار8بإ ن8هاك8لا مهت8يؤر دن8ع ن8يذ8لا ،ودب8لا8ب ةئيل8م ةريب8ك ة8ير8ق نا8ك ناك8ملا اذ8ه ،ن8مز8لا ك8لذ ي8ف .ني8مو8ي دع8ب طل8سلا ال8صوو
 ي88ف اوق88باس88تو ه88لابقت88سال او88تأ ،ة88فاطل88لاو ةبيه88لا ىل88ع ثعب88ي ر88هظم ب88حا88صو مسج88لا ءىلتم88ملا ،ءارم88ح ةوسنل88ق رمتع88ملا
 ةنه8ك ةعم8س بب8سب ك8لذ ّل8ك .ةدلب8لا ي8لا8هأ ما8مأ ن8هاك8لا ه8فّر8ع ام8ك ،ر8كا8ش يد8لاو ه8نواع8ملو ه8ل ىوأ8م راجئت8سا8ب فّر8شتلا
.تخب وئراق مهّنأب طسوألا قرشلا لك يف ةّبيطلا نييرماسلا

 ق8ّ8فدت88ي م88ل ى88لوألا عي88با88سألا ي88ف نك88لو .لمع88لا88ب عور88شلا ه88نواع88مو ن88هاك88لا ،نان88ثالا بل88ط يداع88لا لابقت88سالا ءاهت88نا دع88ب
 .دي8هز لا8م ىو8س اوكلم8ي م8ل ك8لذ ى8لإ اورقت8فا ن8يذ8لا ل8ئالق8لاو ،مهلل8عو مه8ضار8مأل اًي8نا8حور ًءاود نيب8لا8ط ن8ئا8بز8لا امهيل8ع
 ى8لإ ةدوع8لا ني8مأت8ل لا8ملا ن8م يفك8ي ا8م ر8ّفو8ت مد8ع ة8جرد8ل )ة8بوقث8ملا م8هرر888888888ُص ىل8ع اسل8ج( اسل8فأ ا8م نا8عر88888ُس ه8ّنأ ك8لذ ىنع8م
.سلبان

ءيربلا يكرتلا يدنجلا

 ا8َ8ًقر88ع ّببصت88ي راد88لا م88حتقا ي88كر88ت يدن88ج .ه88نواع88مو ن88هاك88لا ةالص88ل هللا باجت88سا ،هن88م سوؤي88م ءي88ش ل88ك اد88ب مو88ي تاذو
 ي888ف ةي888كرت888لا ةبيتك888لا دار888فأ ن888م ه888نأ نّيب888ت .ةب888خاص888لا ه888تاي888ح ةري888س امهيل888ع ّص888ق .مي888هار888بإ ن888هاك888لا داج888نإ ًاب888لا888ط ث888هليو
 د88ق هتي88قدن88ب ّنأ ىكت88شا ةد88حو88لا ي88ف ه88باح88صأ د88حأ ّنأ ثد88ح .ةرارم88ب سيعت88لا ظ88حلا ه88ب مّكه88ت  .طل88سلا ب88ناج88ب ركسع88م
 ري88غ لقتع88ملا ى88لإ ءاط88بإ نود هوداق88ف ،يدنج88لا ىل88ع ةمهت88لا تيق88ُلأو )ليل88لا ن88م ةر888ّخأت88م ة88عا88س ي88ف( ليل88لا ّز88ع ي88ف ت88قر888888ُس
.ةيقدنبلا ىلع رثعُي ملو ،ةقرسلا يف هل علض ال نأب هتاقعزو هتاحيصب نيهبآ

 ي8ف ني8ناّجس8لا يد8يأ ىل8ع برض8لا ىّقل8ت ه8ّنأ ن8م م8غر8لا8ب .ا8م لمع8ب ما8قو قب8س ه8ّنأ اّلإ ،هتم8كاح8م تّني888ُع ي8لات8لا موي8لا ي8ف
 ي88ف ليل88لا َلاو88ط أبت88خا .ءود88هب مو88ن ي88ف ّطغ88ي سر88حلاو ،جايس88لا ي88ف ةوج88ف لال88خ ن88م بور88هلا ن88م نّكم88ت ه8ّ8نأ الإ ،لقتع88ملا



.ةاجنلاو صالخلاب ىظحي نأ لمأ ىلع نهاكلا تيب ىلإ عرسأ ركابلا حابصلا يفو أبخم

 بل88ط .ةي88قدنب88لا ة88قر88س ي88ف ه88ل عل88ض ال ه8ّ8ّنأ88ب روف88لا ىل88ع ه88قّدص88ف اًّيل88م ه888َمال88كو  يدنج88لا فّرص88ت مي88هار88بإ ن88هاك88لا صّحف88ت
.يلاتلا مويلا ّىتح هللا نذإب ّلحلا داجيإب هايإ اًدعاو هأبخم ىلإ ةعرسلا حانج ىلع عوجرلا هنم نهاكلا

 د88ير88ي اذا88م ة88فرع88مل عالطت88سالا ّبح88ب معف88م و88هو ،ري88خأ88ت ال88ب ةو88عد88لا ّىبل88ف هي88لإ ي88كرت88لا شيج88لا ط88با88ض ن88هاك88لا ى88عدت88سا
 ط8باض8لا ه8با8جأ .أط8خلا ل8جر8لا لاقت8عا ن8م د88ّكأت8م ه8ّنأ8بو ،ّراف8لا لقتع8ملا ة8لأسم8ب مْل8ع ىل8ع ه8ّنأ8ب ن8هاك8لا ه8ل لا8ق .هن8م ن8هاك8لا
 ن8هاك8لا عاطت8سا اذإ .ة8قر8سلا رب8خ عامس8ل اد8ج تف8سأ ،هرظتن8ي ر8هاز لبقت8سمو اّد8ج يدنج8لا اذ8ه ّب8حأ ي8ّنإ” :ي8كرت8لا
“؟هلعف ّيلع ام طقف يل لق .بلطي ام ّلك يلام ةريخ نم هل عفدأسف ،يقيقحلا قراسلا ىلع روثعلا

موزللا نم رثكأ ةّرم ةكعك

 لغش88نا .ه88لزن88م ة88حا88س ى88لإ ةي88قدنب88لا ت88قر8888888ُس اهن88م يت88لا ةد88حو88لا دون88ج عيم88ج بالت88جا88ب َط88باض88لا مي88هار88بإ ن88هاك88لا ر88مأ
 ةب88ير88غو ةفلتخ88م تارّد88خمو تاي88جا88ح ن88م ةريب88ك اًرد888ِق نان88ثالا أل88م .دونج88لا لب88قأ نأ ى88لإ تاريضحت88لا88ب ه88نواع88مو ن88هاك88لا
 .عيظف اهُمعطو اهل َنول ال ةينيجع ةلبج راص ّىتح ةديدش ران قوف طيلخلا اطلخو

 ن8هاك8لا مهي8لإ جر8خ ،اًفل8س اهيل8ع قّفت8م ةرا8شإ ب8سحبو ،ي8كرت8لا ط8باض8لا ن8م ر8مأ8ب ةد8حو8لا دون8ج ّفط8صا ،ءان8ثألا ي8ف
 ن88م ةبي88ه تّع88شو دونج88لا فوف88ص ي88ف تاشخش88خ تعم888888ُس .ةل88يوط88لا هن88قذ تب88سا88ن ءارم88ح ةوسنل88ق اًرمتع88مو ةءاب88ع ا8ً8يد88تر88م
.يبأ عم اهّدعأ يتلا ةلبجلا نم ةريغص نيجع تاكعك اهيلعو ةريبك ةينيص ميهاربإ نهاكلا لمح .مهنويع

 و8هو ك8لذ8ب ما8ق ن8م فر8عأ ي8ّنإ .ا8هاف8خأو ًةي8قدن8ب بل8س مكن8م د8حاو” :لا8قو دونج8لا ى8لإ د8يد8ش ظيغ8ب مي8هار8بإ ن8هاك8لا رظ8ن
 اهغضم88ي ،ةكيع88ك مكن88م د88حاو ّل88ك لوانتيل88ف .هفشكت88س ةريغص88لا تاكعك88لا هذ88ه .فارت88عالا ىل88ع ؤر88جي الو د88يد88عر ناب88ج
 ر8خآلا َول8ت د8حاو8لا ،دونج8لا طقت8لا .“ءاس8ملا لول8ح ىت8ح ة8عّور8م عا8جوأ8ب تومي8س ةكيعك8لا علبي8س يذ8لا قراس8لا .اهعلبي8ف
 عالت88با ىل88ع ردق88ي م88ل ،قراس88لا ،طق88ف د88حاو يدن88ج .مه88هو88جو ىل88ع ةمس88تر88م زازئم88شالا تا88مال88عو غض88ملا88ب اوأد88بو هتكيع88ك
 هي8ف ىف8خأ يذ8لا أبخ8ملا ىل8ع ط8باض8لا ّلدو ة8قر8سلا8ب اًلا8ح فرت8عا .هم8ثا ىل8ع تد8هش ةريثك8لا ه8تاّح8كو هقل8ح ّد8سنا .ةكيعك8لا
.هتدحو ىلإ ديُعأو ّرافلا نيجسلا حارس قلُطأو نجسلا ىلإ وتلل ديتقا ؛ةيقدنبلا

 ترث8ك ا8م نا8عر888888ُسو ي8حاون8لا ّل8ك ي8ف ربخ8لا ر8شتناو ،ءادَعَّص8لا نان8ثالا سّفن8تو ءاخ8سو دوج8ب ع8فدو هد8عو8ب ط8باض8لا ى8فو
 مي8هار8بإ ن8هاك8لا قيق8ش ،ركب8لا قي8فو8ت ن8هاك8لا فر8ط ن8م لو8سر ل8صو عوب8سأ8ب ك8لذ دع8ب .ت8لّدب8ت طط8خلا ّنأ اّلإ ،امهن8ئا8بز
 لاح8لا ي8ف عو8جر8لا8ب مي8هار8بإ هن8م رغ8صألا قيقشل8ل ر8مأو بي8نأ8ت اهي8فو ،نينح8لاو قاو8شألا8ب ضبن8ت ة8لا8سر8لاو .ة8لا8سر هدي8بو
 ،رب8كألا هقيق8ش ر8مأل عايص8نالا مد8ع ه8لا8ب ىل8ع أرط8ي م8لو سل8با8ن ى8لإ نينح8لا8ب اًمعف8م مي8هار8بإ ن8هاك8لا نا8كو .سل8با8ن ى8لإ
 ى8لإ نيع8جار اقف8طو “هد8عاس8م” بحط8صا . بضغ8لا بب8س يس8نو ل8ب ديع8ب ن8مز ذن8م دم8خ د8ق هبض8غ ّنأ ك8لذ ى8لإ ف8ضأ
.“ىرخأ ةوعدل ةجاحب انوكي ملو ،سلبان


