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ِّشلا رون سينكلا مالظ يف رعِّ
The Light of Poetry in the Synagogue’s Darkness

ةداحش بيسح .ب ةمجرت

يكنسله ةعماج

 ن8ب هي8با8ط ن8ب ت8ير8ب( رض8خ ن8ب لاز8غ ن8ب د8ها8ع ا8هاور ،ة8يربع8لا8ب ةّصق8لا هذ8هل ةي8بر8ع ةم8جر8ت يل8ي ا8م ي8ف
 ن888ب نوص888تر( ي888حابص888لا ة888قد888ص ح888لا888ص ن888ب مي888ماين888ب ن888ب ي888ضارو ن888هاك888لا )١٩٨٧-١٩٢١ ،ساحن888ف
 يذ8لا ،)-١٩٤٤( ة8قد8ص مي8ماين8ب ىل8ع ة8يربع8لا8ب )١٩٩٠-١٩٢٢ ،يرفص8لا ة8قد8ص ن8ب حلي8ش ن8ب ميمين8ب
 ١٥ ،١٢٢٧-١٢٢٦ ن8يددع8لا ،ةر8ماس8لا راب8خأ - .ب .أ ة8ير8ماس8لا ة8يرود8لا  ي8ف ا8هر8شنو اهحّق8نو ا8هّد8عأ
 لو88ح تالاق88م ر88شنو اًر88عا88ش ،ا8ً8فورع88م ا888888ًساّم88ش نا88ك د88ها88ع ن88هاك88لا .٧٢-٦٧ .ص ،٢٠١٧  ٍنا88ث نو88نا88ك
 تايصخش8لا زر8بأ ن8م نا8ك ة8قد8ص ي8ضار ،ىر8خأ ةي8حا8ن ن8م .ةرو8كذ8ملا ة8يرود8لا ي8ف ة8ير8ماس8لا ةع8ير8شلا
 ني8888888ير8888888ماس8888888لا ة8888888فاقث8888888لاو بدألا ءاي8888888حإ ي8888888ف اًّيسي8888888ئر اًرود بع8888888لو ن8888888ير8888888شعلا نرق8888888لا ي8888888ف ة8888888ير8888888ماس8888888لا
 ةءار888ق ي888ف ريب888خ ،ة888ير888ماس888لا ةي888مارآلاو ةم888يدق888لا ة888يربع888لا ،ةي888برع888لا ،ةث888يد888حلا ة888يربع888لا دا888جأ،نيث888يد888حلا
 ة8بار8ق ه8ل ،ا8ًبات8ك ني8ثالث8لا ة8بار8ق رد8صأ ،ةم8يد8ق ة8ير8ما8س دي8لاق8ت عم8ج ،ساّم8ش ،عرا8ب ّصا8ق و8هو ةاروت8لا
 .ةديصق ٨٠٠ ـلا

 اه8ّ8نإ :اه88عو88ن ن88م ةد88ير88ف ،بي88بأ ل88ت ي88بون88ج نو88لو88ح ةن88يد88م ي88ف ا8ً8ير88هش ني88تّر88م ردص88ت يت88لا ة88يرود88لا هذ88ه
 يربع88لا ّط88خلا88ب ة88ير88ماس88لا ةي88مارآلا وأ ة88يربع88لا :تا88يد88جبأ ع88برأ وأ طوط88خ ةع88برأ88ب تاغ88ل ع88برأ لمعت88ست
 ّط888خلا يأ ،يرو888شألا/ع8ّ88بر888ملا ّط888خلا888ب ةث888يد888حلا ة888يربع888لا ؛ة888ير888ماس888لا فور888حلا888ب موي888لا فورع888ملا ،م888يدق888لا
 ةي88نا88ملألاو ةيس88نرف88لا لث88م ىر88خأ تاغ88ل ا8ً8ناي88حأ( ة88يزيل88جنإلا ؛ي88برع88لا م88سر88لا88ب ةي88برع88لا ؛ي88لاح88لا يربع88لا
 .ينيتاللا ّطخلاب )ةينابسإلاو

 عَّزو8ُت ،ماظت8نا8ب ردص8ت ت8لاز ا8مو ،١٩٦٩ ماع8لا ر8خاوأ ذن8م رودص8لا ي8ف ة8ير8ماس8لا ة8يرود8لا هذ8ه تأد8ب
 اهي88ف نو88كرت88شم كان88هو ،ير88ما88س ة88ئام88نامث88لا ة88بار88ق ،نو88لو88حو سل88با88ن ي88ف ير88ما88س تي88ب ّل88ك ىل88ع ا8ً8ناّج88م
 ةّي888ح ت888لاز ا888م ،ة888يرود888لا هذ888ه .م888لاع888لا لود ّىت888ش ي888ف ،ة888ير888ماس888لا تا888سارد888لا888ب نيّمت888هملاو نيث888حاب888لا ن888م
 يل88888ْجن  ،)ينس88ح( تف88يو  )ني88مألا( مي88ماين88ب ،نيقيقش88لا ةر88باث88مو صال88خإ لضف88ب رّوطت88تو ل88ب ال ،قزر8ُ8ت
.يحابصلا ةقدص يضار موحرملا

زَجوم لخدم ”

 ثي888ح ،ةالص888لا تا888قوأ ي888ف ،يسل888بان888لا سينك888لا ي888ف  ما8ّ88يألا كل888ت ي888فً ةد888ئا888س ت888نا888ك يت888لا ءاو888جألا ن888ع
  يوال8لا يواتفح8لا لاز8غ ن8ب د8ها8ع ن8هاك8لا ن8م بوانت8لا8ب انعِم8س ،ءا8بر8هكلا اهني8ح ر8ّفوت8ت م8ل ذإ ،مالظ8لا
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 ىل88ع براجت88لا كل88ت د88هشت .ةن88يابت88م تارت88ف ي88ف ي88حابص88لا ة88قد88ص ح88لا88ص ن88ب مي88ماين88ب ن88ب ي88ضار ن88مو
 .مالظلا رحد ،رعِّشلا رون ،َرخآ اًرون ّنأ الإ ،سينكلا يف َرون ال ثيح ،تلخ ماّيأ

ّلقأ حور ،رثكأ لام

 يت88لا هذ88ه ان88ما8ّ8يأ ن88م ريثك88ب ُلض88فأ اه8ّ8نأ الإ ،ةبيص88ع ما8ّ8يأ ،ىر88خأ ما8ّ8يأ ن88ع كيل88ع ّصُق88ن نأ ّدو88ن ا88نان88ثا
 ت8ضر8قأ نإ .ر8خآلا ن8ع َد8حاو8لا دعب8ُي ،نيعل8لا شرق8لا اذ8ه ّنأ الإ ،بيج8لا ي8ف ةر8فو8ب دو8جو8م شرق8لا اهي8ف

 د8بأ ى8لإ ًاّبح8مو اًق8يد8ص كن8ع دعب8ُت ،كوح8ن دق8حو ةمق8ِ8َن اذ ،ك8ل ًان8يد8م ا8ًناس8نإ قُل8خت ك8ّنإ8ف ،اًلا8م كق8يد8ص
 د888ي ّد888مو فالخ888لا ىل888ع بّلغت888لا ل888هسلا ن888م نا888ك ك888لذ888لو ،اًريق888ف نا888ك ّلك888لا كاذ888نآ ؟اذا888م يرد888تأ .ن888يد888بآلا
.مائولاو مالسلا

 ت888نا888ك نك888لو ،نيت888ّقؤ888م ني888سينك ي888ف اوّل888صو ،ن888يركسع888م ى888لإ ةف888ئاط888لا اهي888ف تمسق888نا ما8ّ88يأ ت888نا888ك ،مع888ن
 ،موي88لا .دالوألا ّينغ88ي ام88ك ،د88بألا ى88لإ مال88س ،مال88س .ءي88ش ّل88ك نايسن88ل ًةي88فا88ك ةطيس88ب ة88تافت88لا وأ ة88مدق88ت
 ل8ب ك8لذ ن8ع ّلق8ي ال اًغلب8م ،ن8ير8خآل8ل ّنأ ىسن8يو رتخبت8ي هبي8ج ي8ف د8يد8ج لقي8ش ف8لأ ِكلم8ي ن8م ؟نح8ن ن8يأ
 در8سنل نح8ن ان8ل ا8مو .اه8ل ةد8عا8ق ال يت8لا ة8سرطغ8لا د8يز8يو ،بلق8لا يّسق8ُي لا8ملا .ك8لذ ن8م رث8كأ مهضعب8لو
.كلذ نم رثكأو لب نكمم ،حالصإلا نكمي ال هّنأ ينعي ال اذه ؟كيلع انثيدح

 ةرت8888ف ت8888ّلو .عيم8888جلا ىد8888ل  ةر8888فو8888بو تاكلتم8888ملا ر8ّ888فوت8888ت ثي8888ح ،اذ8888هك ع8888ضو8888ل اه8888ب سأ8888ب ال تانس8888ح ك8888لان8888ه
 ّان8م َد8حأ ال ،موي8لا .كو8ضر8قأ يذ8لا لا8ملا لضف8ب ،الم8ع ك8ل نور8ّفو8يو ،لعف8ت ا8م ك8ل نيل8ئاق8لا ني8يرو8تات8كد8لا
 اذا88م نك88لو .ك88لذ88ب يرد88ي د88حأ الو ،نوع88لا د88ي ّدُم88ت ةل88ئاع88لا88ف ٌد88حأ جات88حا ِنإو ،هق88يد88ص ةد88عاس88مل ة88جاح88ب
 ّىت88ح وأ بيج88لا ي88ف لا88ملا ّل88ق ثي88ح ،ةديعب88لا ما8ّ8يألا كلت88ل قات88شن ان8ّ8نأ88ب ةّر88م ري88غ ان88ل ثد88حي ؟هُلع88ف نكم88ي
.بلقلا يف ُربكأ ّبحلا نكلو ،مدعنا

مالظلا يف ةالص

 ءادأ ىل88ع نو88ير88ماس88لا دات88عا ،ي88ضا88ملا نرق88لا تانيع88برأ ر88خاوأ ي88ف سل88با88ن ى88لإ ءا88بر88هكلا لو88صو لب88ق
 ي888ف َر888خآلا ُد888حاو888لا ر888ي م888ل .قبط8888ُم مال888ظ ي888ف سل888بان888ب م888يدق888لا سينك888لا ي888ف داي888عألاو توب888سلا تاول888ص
 بل8ق ي8ف سينك8لا نا8ك .د8حأ بِغ8ي م8ل .سينكل8ل مه8لو8صو ىل8ع تد8هش ا8هد8حو نيّلص8ملا تاو8صأ ،ةالص8لا
 ةملظ88لا ن88م داز اذ88هو ،فوقس88بو هن88م ىل88عأ تويب88ب تاهج88لا ل88ك ن88م ا8ًطاح88م ،ةم88يدق88لا ني88ير88ماس88لا ةرا88ح
 .هيف

 ّنإ .داي8عألاو توب8سلا ي8ف امه8لاع8شإ ي8ف رَّك8ف د8حأ ال نك8لو ،ةءا8ضإل8ل نال8يدن8ق قّل88ُع م8يدق8لا سينك8لا ي8ف
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 ،بل8ق ر8هظ ن8ع نيمّلعت8ملا ن8م ةريث8ك اًلاي8جأ تأش8نأ ،نارفغ8لا دي8ع ةلي8ل ي8ف اّمي8س ال ،مالظ8لا ي8ف ةالص8لا
 رف8888سو ن8888يوكت8888لا رف8888س ،ةاروت8888لا ن8888م ني8888لوألا ن8888يرفس8888لاو نارفغ8888لا دي8888ع ةلي8888ل ي8888ف ةل8888َّتر8888ملا راع8888شألا اورّر8888ك
 .اهوظفحو ،جورخلا

ابيغ ظفحلا دنع َرخآل بيج نم صّمحلا تّابح لقن

 .ال88شا88ف نو88كأ نأ اي88ضر88ي م88ل )ر888888ِشآ( حودم88م يّم88عو )مي88ماين88ب( ني88مألا ي88بأ :ال88ئا88ق ة88قد88ص ي88ضار ىور
 ك88لذ هانع88م “ح88جا88ن ري88غ” ام88هرظ88ن ي88ف .ة88لوفط88لا تاون88س ن88ع ل88ب ،ي88باب88ش تاون88س ن88ع ثّد88حتأ ال ي8ّ8نإ
 ماو888عأ ةر888شع رم888ع ي888ف .ني888لّوألا ةاروت888لا يرف888سو ًابي888غ نارفغ888لا ةلي888ل راع888شأ ظف888ح ي888ف حجن888ي م888ل يذ888لا
 رض888888خ ن888888ب مي888888هار888888بإو بوقع888888ي ن888888ب )هد888888سح با( نسح888888لا ي888888بأ ،نين888888هاك888888لاّ يملع888888م ناحت888888ما تزت888888جا
 ك8لذ ي8ف ريبك8لا رعش8لا يقل8م ىد8ل َل88ّلد8ملا ز8يزع8لا ن8بالا تحب8صأ اذك8هو .ني8َيوال8لا يواتفح8لا )ساحن8ف(
 دي888ع ةلي888ل ي888ف هب888ناج888ب ينسل888جُي نا888ك ؛يف888ند888لا )هوك888س بأ ن888ب مول888ش( نا888جر888م ي888بأ ن888ب مول888س ،ن888مز888لا
 ةوال8888ِت ي888ف يّق888ح طمغ8ُ88ي الأ888ب اًّيصخ888ش ّمت888هي نا888كو ،ةاروت888لا ي888ف نيمي888لا ق888ير888ف ِتا888يآ هع888م أر888قأل نارفغ888لا
 .نارفغلا موي ءاسم راعشأ

 ،مول88س بأد ؟رابكل88ل ةّدع88م راع88شأ ةوال888ِت ي88ف ريغ88ص د88لو لعف88ي اذا88م :لوق88ت ةّجتح88م تاو88صأ عام88س دن88ع
 ءاق888لإ ي888ف هّتي888ن ن888ع اًفل888س نلع8ُ88ي نا888ك .ةوالت888لا ي888ف يبيص888ن ني888مأ888ت ىل888ع ة88888888888ّصاخ888لا هتق888يرط888ب ،هللا هم888حر
 موق8ي نا8ك م8ئال8ملا ت8قو8لا ي8ف .هداش8نإ8ب ّعتم8ت عيم8جلا ِذإ ،د8حأ ه8ضراع8ي م8ل عبط8لا8بو ،ة8يز8كر8ملا ةديصق8لا
.سينكلا يف داشنإلا نكر ىلإ هّجوتي دحأ ال ّنأ نمضيل ،داشنإلا يف أدبيو

 ف8888قأل هاصع8888ب رذ8888حب يتب8888كر ّسم8888يو مالظ8888لا ي8888ف يوح8888ن وط8888خي مول8888س نا8888ك ،تاي8888بأ ة8888ثال8888ث ،نيتي8888ب دع8888ب
 ّدر88ي مول88س نا88ك ،د888888ِشنملا تو88ص لّدب88ت دن88ع جاجت88حا تاو88صأ عام8888888َس ة88لا88ح ي88فو .داش88نإلا ي88ف ّرمت88ساو
.ةالصلا سقط يف جامدنالا نم دعاصلا ليجلا نوعنمي نيذلا كئالوأ بضغب دقتنيو ،مزحب

 .أط88خ نود88ب بل88ق ر88هظ ن88ع ظفح88لا ي88ف حجن88ي ن88م ،باب88شلا ني88ب ةس88فان88م ى88لإ ىّدأ سينك88لا ي88ف مالظ88لا
 ي88لاور88س ةبي88ج أل88مأ ُتن88ك .اه88سرا88م د88حأ ال نأ ي88ل ،ودب88ي .ابي88غ ظفح88لا ي88ف ة88888888888ّصا88خ ةق88ير88ط ي88ل ت88نا88ك
 يأ عو8قو دن8عو ،بل8ق ر8هظ ن8ع ظف8حأو رّر8كأ تن8ك .ىول8حلا تّاب8ح وأ صّم8حلا تّاب8ح ن8م ةنفَح8ب ىنمي8لا
 نود88ب ةعطق88لا رّر88كأ تن88ك امني88حو .ر88سيألا بيج88لا ى88لإ نم88يألا يبي88ج ن88م صّم88ح ّةب88ح لق88نأ تن88ك ،أط88خ
 ّىت888ح نم888يألا ى888لإ ر888سيألا بيج888لا ن888م ّةب888ح دي888ُعأ تن888ك ،ُلب888ق ن888م هي888ف تأط888خأ يذ888لا ع888ضو888ملا ي888ف أط888خ
   .ةّرملاب أطخ نودب ًابيغ ةبونلا وأ ديشنلا ظفح يف تحجن اذكهو .لماكلاب رسيألا بيجلا غيرفت

 يْرف88888ِس ولت88ي نا88ك يذ88لا س88يرع88لا حد88م اودات88عا جاوز88لا ةداه88ش ي88ف ه8ّ8نأ ة88جرد88ل ،ة88ّقا88ش ةّمه888ُم ت88نا88ك هذ88ه
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 ءاّر8ق مه8نأ8ب نو8عّد8ي ن8يذ8لا ّل8ك ع8با8تأل ،ة8ير8خس ي8ب ريث8ت نارفغ8لا ةلي8ل ةءا8ضإ ،موي8لا .ابي8غ ني8لّوألا ةاروت8لا
 ةردابم88ب ل88خُدأ اذإ ،ل88يدب88ت ّل88ك ع88م فّيكت88لا ن88م ّد88ب ال ،عبط88لا88بو نك88لو .حوتف88م بات88ك مه888َما88مأو ،نيّلص88مو
  .ةنهكلا

 ،ه8تاذ ن8هاك8لا نا8ك ،ددص8لا اذ8ه ي8ف ًةم8يد8ق ٍتا8سرام8مو تادا8ع لّد8ب يذ8لا :لاز8غ ن8ب د8ها8ع ن8هاك8لا لا8قو
 ن888ب ة888قد888ص ن888هاك888لا ه8ّ88نإ .نارفغ888لا دي888ع ةلي888ل ي888ف زاك888لا حابص888م نولعش8ُ88ي اوحب888صأ ،هري888ثأ888ت ةو888ق بب888سب
 ةاروت888لا يرف888888ِس نو888فرع888ي ن888م ان888فوف888ص ي888ف أش888ن دق888ل حيح888ص ،ا888ًقدا888ص ى888عّدا ىذ888لا ،هللا هم888حر قح888سإ
 مونل8ل نارفغ8لا ةلي8ل ي8ف مالظ8لا نوّلغت8سيو ك8لذ ن8ع نوديع8ب نيّلص8ملا مظع8م ّنك8لو ،بل8ق ر8هظ ن8ع ني8لّوألا
.رجفلا جالبنا ىتح

 ي888ف ىم888عألا888ك ه8ّ88نإ ،يّلص888ي الو موص888ي ن888ملو موص888ي ال ن888مل ل888يو888لا :مال888سلا هيل888ع ،ه8888ِقْر8888َم ّديس888لا لا888ق دق888ل
 مو8888ي ةلي8888ل ي8888ف سينك8888لا ي8888ف زا8888ك ل8888يدن8888ق لاع8888شإ8888ب نو8888ير8888ماس8888لا أد8888ب .راهن8888لاو ليل8888لا ي8888ف ّرثعت8888ي ،مالظ8888لا
 .ةف88ئاط88لا ءان88بأ ة88يرث88كأ لب88ِق ن88م ةد88يد88ش ة88ضراع88م دع88ب طق88ف لب88ُق ،د88يد88جت ّلك88ك ،د88يد88جتلا اذ88هو .نارفغ88لا
 ميط8888حت دع8888ب ُمالظ8888لا َف8888قو8888ملا ذق8888نأو ،ر8888خآل8888ل ةد8888يد8888ش تا8888بر8888ض د8888حاو8888لا د8888يد8888ستل ّىت8888ح رو8888مألا تل8888صو
 لب8ق عبط8لا8ب[ حي8باص8ملا لاع8شإل ن8يد8ّيؤ8ملا نيع8بات8لا ة8عوم8جم ت8نّوك8ت اذك8ه .راجش8لا ىهت8نا8ف حي8باص8ملا
 ال .د888يد888جتلا ي888ضِراع888م ة888عوم888جمو ]أفط888نا ّىت888ح حابص888ملا لعت888شا ،ةالص888لا ة888ياد888ب لب888ق ،نارفغ888لا مو888ي
 نم8888ض او8888نا8888ك ،بل8888ق ر8888هظ ن8888ع ةاروت8888لا راف8888سأو راع8888شألا او8888فر8888ع ن8888يذ8888لا ك8888ئالوأ ّنأ8888ب ،ةرا8888شإل8888ل ة8888جا8888ح
.ديعب ّدحل ةمرتحملا ُمهتناكم مهنم تقرُس فيك ًىسأو ةرسحب اْوأر ،مهنم دحاو انأو ،مه .نيضراعملا

 مايق88لادن88ع ٍلا88ع توص88ب كحض88لا لُم88جي ال .توبك88م كحض88ب يّتيلك88ب فج88ترأ ،ك88لذ ر8888ّكذ88تأ ا88مدن88ع ،موي88لا
 ىل88ع او88بأد اني88نار88هظ ني88ب ءامكح88لاو ،صصق88لا ن88م ًة88جو88م تا88كابت88شالا هذ88ه ّل88ك تقَل88خ .سّدق88م لمع88ب
 اهي888ف اوأد888ب يت888لا ةّئيس888لا ما8ّ88يألا888ب ،سينك888لا ي888ف رون888لا لاع888شإ لب888ق ت888نا888ك يت888لا ،ةّديج888لا ما8ّ88يألا ة888نراق888م
 كاذ88نآ  ة88قد88ص ن88هاك88لا نأ88ب نيق88ي ىل88ع ي8ّ8نإ ،ءارو88لا ى88لإ ةرظ88ن ي88ف ،موي88لا .سينك88لا ي88ف رون88لا لاع88شإ88ب
  رارمت8سا ةي8ناك8مإ ىل8ع اًقل8ق تن8كو ن8ير8خاس8لا ني8ب ن8م ُتن8ك ،اهني8ح .نأش8لا اذ8ه ي8ف باو8ص ىل8ع نا8ك
 قل888خ ،عو888ضو888ملا اذ888ه هرا888ثأ يذ888لا د888يد888شلا شاقن888لا .اهت888نوآ ان888ناي888ك ّل888ك نا888ك اذ888ه ،يت888فرعم888ب ير888خاف888ت
 لو888ح .كحض888لاو ة888با888عُّد888لا888ب ك888لذ نور888كذ888ي موي888لاو ،ة8ّ88فا888ك ةف888ئاط888لا ءان888بأ َبول888ق ،هت888قو ي888ف ،تب888هلأ ٍتالا888ح
 .كيلع ّصُقأ تالاحلا هذه ىدحإ

)٧٢-٧٠ .ص( :هتّصق عباتي دهاع نهاكلا

نوضراعمو نودِّيؤم
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 ة888كرع888م دع888ب ،لبق8ُ88ت طق888ف ةليل888ق تاد888يد888جتو ،د888يد888جت لك888ل ة888ضراع888م كان888ه .ة888لوهس888ب َلبق8ُ88ي ا888ندن888ع َءي888ش ال
 ةوال8888ِت دن888ع ،هن888م غورف888م ر888مألا ،موي888لا .سينكل888ل ةرا888نإلا لا888خدإ دن888ع ع888ضو888لا نا888ك اذك888ه .ةق888هر888م ةل888يو888ط
 ّىت888ح رون888لا ىقب888يو ،ديع888لا وأ تب888سلا لول888ح لب888ق رون888لا نولعش8ُ88ي ،ديع888لا ي888ف وأ تب888سلا ي888ف دي888شا888نألا
 ام8كو ،اًريب8ك اًد8يد8جت اذ8ه نا8ك ،ن8ير8شعلا نرق8لا تاني8ثال8ث ي8ف ،ت8قو8لا ك8لذ ي8ف نك8ل .ي8لات8لا موي8لا ءاس8م
.هيضراعمو ديدجتلا يّديؤم نيب ةيراض ٌةكرعم َديدجتلا تقفار ،ةلثامم تالاح يف

 ةل8ئا8ع ي8ف راد يذ8لا ،راجش8لا ج8ئات8ن اورظت8ناو ًاب8نا8ج اوف8قو ،نييلي8ئار8سإلا ةف8ئاط8لا ين8ب ِّنإ ،لاق8ُي ّقح8لا
 ذإ ،مه8ئام8سأ ن8ع حص8ُفأ ن8ل ،روقص8لا مه8ئان8بأل ا88ًمارت8حاو ،حافك8لا اودا8ق ن8يذ8لا ةنهكل8ل ا88ًمارت8حا .ةنهك8لا
 ،تالاضن88لاو تا88حافك88لا ّلك88ل ي88جذوم88ن حافك88لا اذ88ه ّنإ88ف تدرأ نإو ،)تا88م تا88ف ي88ّلإ( ّم88ت د88ق ّم88ت ا88م ّنأ
 تاني88ثال88ث ي88ف ىر88ج اّم88ع ثّد88حتن نح88ن .سينك88لا ي88ف أد88ب اذ88ه ،عبط88لا88ب .دّد88جت ّل88ك َلاي8888ِح اه88ب موق88ن يت88لا
 ا8ًفر8ط ُتربت8عا اذ8ه ع8مو ،ثَد8حلا ي8ف كرت8شأ م8ل ين8ّنأ ن8م م8غر8لا8ب ،ىر8ج ا8م ُتد8ها8ش ي8ّنإ .ر8باغ8لا نرق8لا
 ني88ضراع88ملا داد8888ِع ي88ف ُتن88ك ؟ال مأ نارفغ88لا مو88ي ي88ف سينك88لا ى88لإ ةرا88نإ لا88خدإ بج88ي ل88ه ،شاقن88لا ي88ف
 يرف888888ِس ن888م ةريب888ك ءاز888جأ ك888لذ888كو ،نارفغ888لا ةلي888ل ي888ف ًابي888غ دي888شا888نألا مظع888م او888فر888ع ،ن888ير888خآ باب888ش لث888م
 ّان88ك .سينك88لا ي88ف دي88كأت88لا88ب الو ،سل88با88ن ي88ف ةم88يدق88لا ان88ترا88ح ي88ف ءا88بر88هك ال اهت88نوآ .جور88خلاو ن88يوكت88لا
 .ةرانإلل زاك ليدانق مدختسن

 هوأل8مو اس8كو8ل/ا8888ًحابص8م اورت8شاو ،نارفغ8لا دي8ع لب8ق ما8ّيأ ةعض8ب اوعمت8جا ،انتل8ئا8ع ن8م ة8ثال8ث وأ نا8ّبا8ش
 هّل8قأ ةرا8نإل8ل يفك8ت ،زاك8لا ن8م ل8يدنق8لا ةع8س ّنأ اود8جوو اوب88888َسَح .نارفغ8لا مو8ي لول8ح لب8ق ه8لاع8شإل زاك8لا8ب
 مه8ّنأ8ب او8حّر8صو ،ينل8ع لكش8ب ك8لذ8ب او8ما8ق مه8ّنأ ح8ضاو8لا ن8مو .ني8لّوألا ةاروت8لا يرف8888ِس ةءار8ق ة8ياه8ن ىت8ح
 ر88هظ ن88ع ظفح88لا ي88ف هت88قو ّعيض88ي م88ل ن88م َّل88ك نوردز88ي ن88يذ88لا ،ًابي88غ نيظ88فاح88لا ةنميه88ل ّد88ح ع88ضو نوون88ي
 ّير88ماس88لا يقل8ُ8ت ن88يأ ّمه88ي ال ه8ّ8نأل ،ريس88ع ناحت88ما ي88ف ًابي88غ ظ88فا88ح َّل88ك ع88ضو ،د88يد88جلا لمع88لا اذ88ه .بل88ق
.مارتحالاو فرشلا وه ،قزرلا لبق هنع ثحبي ءيش لوأ ّنإف

 د8حاو8لا ،يدا8يألا8ب تامكل8لا ى8لإ رو8مألا تل8صوو ،ةّد8ح ّلك8ب ري8ُثأ ني8ضراع8ملاو راص8نألا ني8ب لاد8جلا اذ8هو
 ،رب8كألا ن8هاك8لا ةفي8ظو ة8ثارو ن8م نيب8يرق8لا نيح888888َّشر8ملا د8حأ موي8لا و8هو ،ي8ئا8بر8قأ د8حأ .هي8خأو هب8ير8ق د8ض
 نأ نود8بو ل8يدنق8لا وح8ن حار ،راجش8لاو شاقن8لا8ب اًلوغش8م ّلك8لا نا8ك امني8بو ،جر8ملاو جر8هلا اذ8ه ّلغت8سا
 .كلذ دعب الإ عبطلاب كلذب ملعن مل .ءام كلذ لدب ّبصو ،زاكلا نم هتعس فصن غّرف ،دحأ هاري

ضِّرحملا باشلا نهاكلا

 ن888ع كي888ها888ن ،لاعف888نالاو ب888ّقرت888لا888ب معف888م ّو888ج ي888ف انَّل888ك ا888نال888خدأ د888ق برتق888ملا نارفغ888لا مو888ي ةب888هرو د888جم ّنإ
 دي8ع ةف8قو ي8ف .هتقب8س يت8لا ة8بوت8لا ما8ّيأ ةعس8ت ي8ف هللا تام8حر نيب8لا8ط ،ءاخس8ب ا8هانقل8طأ يت8لا ةي8عدألا
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 جرا88خ ،هللا هم88حر )ساحن88ف ن88ب حيلصت88م( رض88خ ن88ب قي88فو88ت رب88كألا ن88هاك88لا يّم88ع جر88خ ني88ح ،نارفغ88لا
 ما8مأ ل8يدنق8لا اوتب8ثأ .ل8يدنق8لا لاع8شإ ود8ّيؤ8م ل8صو ،نيّلص8ملا روهم8ج ه8ب طيح8ُيو هدي8ب ةاروت8لاو سينك8لا
 ن8م ني8برا8ه ،سينك8لا ة8حا8س ي8ف ةالصل8ل او8جر8خ ن8يذل8ل ريني8ل ،باب8لا ةيفك8سأ ن8م راسي8لا ى8لإ سينك8لا
.بيهرلا ميظعلا مويلا فرش سيندت دارأ دحأ ال .لخادلا يف ديدشلا ّرحلا
 ه8ّنأ ذإ ،ن8يوكت8لا رف8س ن8م لّوألا فصن8لا ةءار8ق ي8ف د8عاس8ف ،ل8يدنق8لا ءا8ضأ ى8لوألا ءاس8ملا تا8عا8س ي8ف
 ة88يداح88لا ة88عاس88لا ي88لاو88ح ي88ف نك88لو .حط88سلا ىل88ع اف88ط اذك88هو ،ءا88ملا ن88م ّف88خأ زاك88لا ،فورع88م و88ه ام88ك
 ةحت8ف ى8لإ” )ساحن8ف ن8ب عشي8بأ( رض8خ ن8ب ي8جا8ن نا8ّبر8لا ملق8ب ريبك8لا ديشن8لا داش8نإ ت8قو ،اًلي8ل ةر8شع
 ،تفخ888ي ل888يدنق888لا ءو888ض  أد888ب ،“لي888ئار888سإ ين888ب ا888ي هللا888ك سي888ل” ه888ل ي888ناث888لا داش888نإلا وأ “مّدقت888ن ك888تام888حر
 .ةرواج88ملا “ل88سعلا ني88ع” ن88م بل88888ُج ءا88ملاو ،ءا88مو زا88ك طيل88خ ل88يدنق88لا ءا88عو ي88ف نآلا ق8ّ8فد88تو زاك88لا بض88ن
 .لايتحالا ،ةلعفلا هذه ءارو نم فقو يذلا ناك ،هسفن نيبو هنيب مستبا ىذلا ديحولا

 داش88نإلا او88فرع88ي م88ل ن88يذ88لا ك88ئالوأ .ل88يدنقل88ل ثد88ح اّم88م ،رونل88ل نو88ضراع88ملاو نود8ّ8يؤ88ملا ،عيم88جلا برغت88سا
 ت8نأو .وبخ8يو ولع8ي ل8يدنق8لا رو8ن ذ8خأ .اوجهت8باو او8حرف8ف م8هو8ضراع8م ا88ّمأ ،د8يد8شلا عزف8لا8ب اوبي8صأ ًابي8غ
 ،ك8يد8ي ني8ب باتك8لاو ريبك8لا داش8نإلا اًد8شنم فق8ت ثي8ح ،سينك8لا ي8ف كن8كر ْردا8غ ،ّباش8لا ن8هاك8لا اه8ّيأ
.ةّوق نم َتيتوأ ام لكب ّهزهل ليدنقلا ىلإ بهذإو

“!لجخو راع نم هل اي


