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ةداحش بيسح .ب ةمجرت
يكنسله ةعماج

 م8هو8ش/هوك8س بأ( يف8ند8لا يوار8سلا نا8جر8م ن8ب دع8سأ ن8ب نا8جر8م ا8هاور يت8لا ،ةّصق8لا هذ8هل ةي8بر8ع ةم8جر8ت يل8ي ا8م ي8ف
 ىنت88عا ،اهحّق88ن يذ88لا ،ة88قد88ص )مي88ماين88ب( ني88مألا ع88ماس88م ىل88ع ة88يربع88لا88ب ) -١٩٤٣ يف88ند88ه يرت88سه هوك88س بأ دع88س ن88ب
 .٧٩-٧٧ .ص ،٢٠١٧ را8ّ8يأ ١ ،١٢٣٧-١٢٣٦ دد88ع ،ةر88ماس88لا راب88خأ -.ب .أ ة88ير88ماس88لا ة88يرود88لا ي88ف ا88هر88شنو اه88بول88سأ88ب
 ع88برأ لمعت88ست اه8ّ8نإ ــ اه88عو88ن ن88م ةد88ير88ف ،بي88بأ ل88ت ي88بون88ج نو88لو88ح ةن88يد88م ي88ف ا8ً8ير88هش ني88تّر88م ردص88ت يت88لا ة88يرود88لا هذ88ه
 فور8حلا8ب موي8لا فورع8ملا ،م8يدق8لا يربع8لا ّط8خلا8ب ة8ير8ماس8لا ةي8مارآلا وأ ة8يربع8لا :تا8يد8جبأ ع8برأ وأ طوط8خ ةع8برأ8ب تاغ8ل
 ة8يزيل8جنإلا ؛ي8برع8لا م8سر8لا8ب ةي8برع8لا ؛ي8لاح8لا يربع8لا ّط8خلا يأ ،يرو8شألا/ع8ّبر8ملا ّط8خلا8ب ةث8يد8حلا ة8يربع8لا ؛ة8ير8ماس8لا
 .ينيتاللا ّطخلاب )ةينابسإلاو ةيناملألاو ةيسنرفلا لثم ىرخأ تاغل اًنايحأ(

 ّل88ك ىل88ع ا8ً8ناّج88م ّعزو88ت ،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

يردب وبأ”

 ن88ع ل88طا88ع ،“ماع88ج و88بأ” ةينك88ب فورع88ملا ،سل88با88ن ةن88يد88م ن88م م88يدق88لا مسق88لا ي88ف ني88ير88ماس88لا ناري88ج د88حأل ثد88ح ا88م اذ88ه
 اذ88هك اًصخ88ش ر88كذ88ن نح88ن .ريغ88لا د88ئاو88م ىل88ع اًلفطت88م اًم88ئاد نا88كو ،ه88تاي88ح ي88ف ّط88ق لم88ع ّيأ لواز88ي م88ل ،ّيح88لا ي88ف لمع88لا
 ل88كأ88ي نا88ك .نا88برق88لا ،حسف88لا دي88ع ما8ّ8يأ ي88ف م88يز88ير88ج لب88ج ىل88ع ني88ير88ماس88لا ماي88خ ةرا88يز ىل88ع بأد ،“يرد88ب و88بأ” هتين88ك
 ،ماود8لا ىل8ع اًلم8ث يرد8ب و8بأ نا8ك .ماعط8لا لوان8ت دع8ب تالمه8ملا ةّل8س ى8لإ هيقل8ُن ةدا8ع ّان8ك ا8م ،ني8ير8ماس8لا ماع8ط ِتالض8ف
 توي88ب رداغ88ي م88ل يذ88لا ماع88ج ا88بأ نا88ك ،ه88تا88فّرص88ت ي88ف ق88باس88لا هليث88م .ر88فاو88لا همه88ف ن88ع ّم88ن مالك88ب هّوف88ت ةّر88م ن88م َرث88كأ ي88فو
 دات888عا .ةمكح888لاو ءار88888ُهلا ن888م ج888يزم888ب هّوفت888ي ،ةي888حور888لا تا888بور888شملاو ماعط888لا مهتل888ي نا888كو ،م888يدق888لا ّيح888لا ي888ف ني888ير888ماس888لا
 قي888فو888ت ن888ب يق888ث ن888هاك888لا نا888ك .اد888حأ ِذؤ888ي م888ل ،لام888جإلا ه888جو ىل888ع ،و888هو ،ه888باس888ح ىل888عو هع888م هّكفت888لا ىل888ع نو888ير888ماس888لا
 ر88هطأ اًسف88ن ،موي88لا ّىت88ح ي88تاي88ح ةلي88ط فر88عأ م88ل .هت88حزام88م ي88ف اوب88هسأ ن88يذ88لا ن88م ،هللا هم88حر )حيل88ستم ن88ب ساحن88ف(
 نا888ك ]١٩٨٤-١٩٨٢[ اًر888هش ني888ثال888ث ي888لاو888ح الإ ني888ير888ماس888لا سّؤرت888ب ظ888حي م888ل يذ888لا ،ن888هاك888لا اذ888ه .هسف888ن ن888م ى888كزأو
 .عرولا ةياغ يفو اًميقتسم

ناطيشلا هظاَغأ

 نب88ل باب88كو اًزب88خ هع88م ن88هاك88لا ذ88خأو ،ما8ّ8يأ ةسم88خ ت88قرغت88سا توريب88ل ةل88حر ي88ف يق88ث ن88هاك88لا ةّر88م تاذ تق88فار ي8ّ8نأ ر88كَذأ
 سان8لا مارت8حا ىل8ع صَر8ح ه8ّنإ .ه8تاي8ح لاَوط هذ8ه ه8تدا8ع ىل8ع ظ8فا8ح .ةي8نانبل8لا قوس8لا ب8يا8طأ ن8م ًائي8ش قّوذت8ي نأ ى8بأو
 اذك8ه هتعيبط8ب صخش8لا ك8لذ ّنأل ،ني8ير8ماس8لا ّلك8ك هّكفت8ب ن8هاك8لا ل8ماع8ت ماع8ج ي8بأ ع8م .ه8فراع8م عيم8ج ه8مرت8حا ك8لذ8لو
 .جيرهتلاب موقيو هباوص دِقفي ناك هركُس ةرثكب وهف



 مهّل88ك او88ماق88ف ه88بايغ88ب نو88ير88ماس88لا ّس88حأ .ني88ير88ماس88لا توي88ب ةرا88يز ن88ع ف88ّقوت88ف لاض888ُع ضرم88ب ماع88ج و88بأ ضِر88م مو88ي تاذ
 ةبيئك88لا مه88تاي88ح ىل88ع كحض88لا ضع88ب ىف88ضأ ،ني88ير88ماس88لا توي88ب ي88ف م88ئاد88لا هد88جاو88ت .ل88ماك88لا ءافِش88لا ه88ل اونم88تو ه88ترا88يز88ب
 م8ل يذ8لا دي8حو8لا .برع8لا ناريج8لا ب8نا8ج ن8م ظيغ8لاو روفن8لا ة8قال8ع ن8ع اليل8ق و8لو ضّو8ع هع8م ة8حزام8ملا ّو8جو ،لا8ح ّيأ ىل8ع
 .ك8لذ ه8ل نست8ي م8لو ،ىر8خأ نوؤش8ب اًلغشن8م ودب8ي ا8م ىل8ع نا8ك ه8ّنأل ،قي8فو8ت ن8ب يق8ث ن8هاك8لا نا8ك ،ا8م بب8سل ماع8ج ا8بأ رز8ي
.يرماسلا عراشلا قاُقز يف يقث نهاكلاب ىقتلا هضرم نم يفُش نأ دعب

.نهاكلا باجأ ،“اّدج ينظاغأ ناطيشلا ّنأل” .يقث َنهاكلا ماعج وبأ لأس ،“؟يضرم يف يندُعت مل اذامل”
.ماعج وبأ رسفتسا ،“؟ناطيشلا كبضغأ اذاملو”
.يقث نهاكلا لاق ،“هعم كذخأي مل هّنأل”

“.ةفئاطلا ءانبأ ّلك كحضو ،نانثالا كحض


