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حرفب ءاملا متلشنو
And You Will Draw Water with Joy

ةداحش بيسح .ب ةمجرت
يكنسله ةعماج

 ع8شوه8ي ليعمش8ي ن8ب مي8ماين8ب[ ي8جرف8ملا ع8شو8ي لي8عام8سإ ن8ب ني8مألا ا8هاور يت8لا ،ةّصق8لا هذ8هل ةي8بر8ع ةم8جر8ت يل8ي ا8م ي8ف
 اهلق8ن يذ8لا ،) -١٩٤٤( ة8قد8ص )مي8ماين8ب( ني8مألا  ع8ماس8م ىل8ع ةي8برع8لا8ب ]نو8لو8ح ّينس8م ن8م ،٢٠٠٥-١٩١٨ ،يبي8حرم8ه
 دد88888ع ،ةر88888ماس88888لا راب88888خأ -.ب .أ ة88888ير88888ماس88888لا ة88888يرود88888لا ي88888ف ا88888هر88888شنو اه88888بول88888سأ88888ب ىنت88888عا ،اهحّق88888ن  ،ة88888يربع88888لا ى88888لإ هرود88888ب

 ل8ت ي8بون8ج نو8لو8ح ةن8يد8م ي8ف ا8ًير8هش ني8تّر8م ردص8ت يت8لا ة8يرود8لا هذ8ه .٤٦-٤٣ .ص ،٢٠١٧ زوم8ت ١٦ ،١٢٤٣-١٢٤٢
 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 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

؟ءام مودب شيعلا نكُميأ”

 عطق88ناو يس88ترأ88ه لي88ڤوم88ه/ين88طو88لا ل88قان88لا88ب نو88لو88ح ةن88يد88م تل88صُو نأ ذن88م ه8ّ8ّنأ ن88م ي88نو88لوح88لا اّني88ح ي88ف سان88لا وكش88ي
 اًفيع8ض ةّنيع8م تا8عا8س ي8ف ءا8ملا راّي8ت نوك8ي ل8ب ،ب8سحف قاذ8ملا ةم8يد8ع هاي8ملا حبص8ت م8ل ،را8بآلا ن8م ءا8ملا ل8شن ن8ع سان8لا
 فّي88نو ةن88س نوعب88س يرم88ع .نول88ّلد88م موي88لا سان88لا ّنإ ،هللا88ب اًمس88ق .لّوألا ق88باط88لا ى88لإ دوعص88لا ىل88ع ىوق88ي ال ه8ّ8نأ ة88جرد88ل
.ءالؤهك نيلّلدم ىلع فّرعتلا يل ّنستي ملو ايندلا هذه يف

 ي8ف .سل8با8ن ي8ف ي8باب8شو ياب8ص ةرت8ف ي8ف ا8ندن8ع اًم8ئا8ق نا8ك يذ8لا ك8لذ8ب ع8ضو8لا اذ8ه نرا8قأ امني8ح ةر8يرْعَشُق8لا ينبيص8ُت
 رين8لا عض8ن ،ءا8ملا8ب تاكنت8لاو ءالِد8لا ألم8ن ،را8بآلاو رفُح8لا ن8م ءا8ملا ل8شنل حور8ن ّان8ك اهت8نوآ .تايفن8ح ك8لان8ه نك8ت م8ل ان8باب8ش
 اذ88ه ن88م ان88لا88عأو ي88بأ شات88عإ .ني88ير88ماس88لا توي88ب ىل88ع ءا88ملا ّعزو88نو ،رام88حلا ىل88ع تاكن88ت ع88برأو ناو88لَد هيل88عو فتك88لا ىل88ع
 .راكلا

 ريب8ك لي8مر8ب .ةبيشخ8ت ي8ف وأ ةمي8خ ي8ف ا8ًناي8حأ ،ةريغ8ص ة8فر8غ ي8ف ةر8سألا ّل8ك تنك8س ،ا8ًناي8حأ .ابع8ص ع8ضو8لا نا8ك كاذ8نآ
 .لادت88عاو داصت88قا88ب نا88ك مادخت88سالاو ،خبط88ملا ةي88نآ فط88شو ليسغ88لاو ل88سغلل ءا88ملا88ب هألم88ن ّان88كو ،ةمي88خ ّل88ك راوج88ب نا88ك
  .ك88سأر ىل88ع كتب88غر ب88سحب ،د88يد88حت نود88بو ةّفخ88ب وأ ةّد88شب ن88خاس88لا وأ دراب88لا ءا88ملا ق8ّ8فدتي88ل ةيفنح88لا ةرادإ يفك88ت ،موي88لا
ّق888ح ند888ع ّةن888ج اه8ّ88نإ  مه888ماس888جأ كي888لد888ت ةيغ888ب راّوف888لا ءا888ملا ثي888ح يزو888كاج888لا ضاو888حأ نوتبث8ُ88ي ن888يذ888لا ك888ئالوأ ن888ع كي888ها888ن ،اً
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 ءان88ثأ ةايح88لا ىنع88م ن88ع مك88ل يك88حأ نأ ّدوأ ،طق88ف قرف88لا او88فرعت88ل كاذ88نآ ع88ضو88لا ن88عو ،اذ88هب مُل88حن م88ل ان88ما8ّ8يأ ي88ف .ةّضغ88لا
 .دايعألا مساوم يف ميزيرج لبج ىلع انثوكم

رابآ ثالث

 رئ888ب ؛رئب888لا ضرأ ب888حا888ص ،يف888ند888لا ةل888ئا888ع دار888فأ د888حأ م888سا ىل888ع ،قاح888سإ رئ888ب ،را888بآ ثال888ث ن888م ءا888ملا انل888شن لبج888لا ي888ف
 حفس88لا ىل88ع م88يز88ير88ج لب88ج ةّم88ق بون88ج ،ةي88بونج88لا رئب88لاو ة8ّ8فا88ج ت88نا88ك ا88مدن88ع رض88خألا لصب88لا اوفط88ق اهن88م يت88لا لصب88لا
.يبونجلا

 ي88ف سّدكت88ي ءا88ملا نا88ك راط88مألا ةحيح88ش تاونس88لا ي88فو .رئب88لا ة88هّو88ف ى88لإ اًم88ئاد ءا88ملا لص88ي م88ل .ال88هس نك88ي م88ل ءا88ملا ل88شن
 ألم8ي نا8ك .رئب8لا رع8ق ى8لإ ءطب8ب ه8لزن8نو و8لد هدي8بو ،هي8تر8صا8خ لو8ح لبح8ب ىتف8لا ط8ُبر8ن ان8ك .نايتف8لا8ب ّانعت8ساو رئب8لا رع8ق
 نات8ّيو8ق ناد8يو رئب8لا ءاض8ف ي8ف ح8جرأت8ي ىتف8لا نا8ك .كْي88َلاود اذك8هو ةي8نا8ث ه8لزن8ُنو ة8غرف8ُن ،ىل8عأ ى8لإ لبح8لا بحس8ي ،و8لد8لا
 راط8مألا لوط8ه .مو8ي فص8ن ن8م رث8كأ ا8ًناي8حأ قرغت8ست ت8نا8ك هذ8ه ل8شنلا ةيلم8ع .ىتف8لا قَرغ8ي الئ8ل لبح8لا8ب اًّدي8ج ناكسم8ت
.ةايح ال ءام الب ذإ ،توملا رطخب ةفوفحم تناك ةيلمعلا هذهو .لشنلا نم انعنمي مل ةريزغلا

حسفلا نابرقل ءام

 .نا8برق8لا مو8ي ،ةنس8لا ي8ف مو8ي ىل8حأ لابقت8سال ةف8ئاط8لا ءان8بأ ّدعت8سا .نا8برق8لا ىل8ع ظافح8لا مو8ي ر8شع ةع8برأ ،عي8بر8لا ّل8ح
 ؟ّم88جلا مد88لا ن88م ةحي88بذ88لا فو88ج فّظن88ن في88كو ؟ةروحن88ملا فار88888ِخلا فو88ص فت88ن نكم88ي في88ك ذإ ،ءا88ملا ال88ب ّمت88ي ال نا88برق88لاو
 را88بآلا ى88لإ هقيق88ش ن88باو هان88باو رب88كألا ن88هاك88لا جر88خ .ةّحل88م ت88نا88ك ءا88ملا ري88فوت88ل ة88جاح88لا ؟لفح88لا لابقت88سال ر888ّهطتن في88كو
.نابرقلا تابّلطتم ريفوتب ةنهكلا ةرسأ ءانبأ ّمتها تقولا كلذ يف .ءاملا بلجل

 هت88يؤر دن88ع فج88تر88ن ّان88كو ،ف88صاو ي88بأ88ب ةي88برع88لا88ب فورع88ملا )ساحن88ف ن88ب َحيل88ْستَم( رض88خ ن88ب قي88فو88ت نا88ك رب88كألا ن88هاك88لا
 ن88باو )ساحن88فو ر88شآ( يق88تو ف88صاو هاد88لو ،هّو88ن ام88ك ،رب88كألا ن88هاك88لا ق88فار .ه88ل اًق88ئا88ف اًليجب88تو ا888ًمارت88حا ل88ب ا8ً8فو88خ سي88ل

 .اعيمج هللا مهمحر )عشيبأ نب كيدست( يجان نب لداع هقيقش

 ّباش8لا ن8هاك8لا مهق8فار ق8يرط8لا ي8فو .اي8ند8لا تجل8ثأ و8لو ّىت8ح ءا8ملا ل8شن ن8م صان8م الو اًد8ج ا88888ًسرا8ق ا8ًيوت8ش سقط8لا نا8ك
 ىل88ع ةي88سا88سألا ل88شنلا ةّمه88م تيق88لأ عبط88لا88ب .رب88كألا ن88هاك88لا نآلا و88هو ،بوقع88ي ن88ب )هد88سح( نسح88لا ي88بأ ن88ب ف88سو88ي
 نان8هاك8لا ط8بر .يق8تو ف8صاو نين8هاك8لا ه8يد8لو ت8خأ قي8فو8ت رب8كألا ن8هاك8لا ةن8با ن8با ف8سو8ي ىتف8لا يوال8لا ،ًاّن8س رغ8صألا
 لب888ج ةّم888ق ىل888ع رمهن888ي أد888ب ر888يز888غ رط888م .قاح888سإ رئ888ب ى888لإ اًد888يور اًد888يور هالز888نأ م888ث ف888سو888ي ىتف888لا ي888تر888صا888خ ناقيقش888لا
.نابرقلل ءاملا راضحإ نم ّدب ال هّنأ اوفرع اذه عمو ،ميزيرج

 ءاض8ف ي8ف لبح8لا لو8ح ح8جرأت8ي ف8سو8ي ىتف8لا نا8ك .مار8ُي ا8م ىل8ع ءي8ش ل8ك ّنأ د88ّكأتي8ل انلم8ع ب8قار8ي رب8كألا ن8هاك8لا ف8قو
 ه8ّنإ .صال8خإو نام8يإ8ب هتّمه8م ز8جنأ .رئب8لا ةحت8ف ن8م رمهن8ملا رط8ملاو رئب8لا ءا8م ةدور8ب ن8م تّكط8صا ه8نان8سأ ،ملظ8ملا رئب8لا
 ى8888لإ تاكنت8888لاو ءالد8888لا نابحس8888ي يق8888تو ف8888صاو نين8888هاك8888لا نيقيقش8888لا نأ ني8888ح ي8888ف ةكن8888ت دع8888ب ةكن8888تو ر8888خآلا ول8888ت اًو8888لد أل8888م
.رئبلا جراخ ىلإ ،ىلعألا

 رب88كألا ن88هاك88لا ّىت88ح !ي88نودع88صأو ي88نوبح88سإ :رئب88لا ل88خاد ن88م ف88سو88ي حا88ص اه88مام88ت ى88لإ ل88شنلا ةيلم88ع تل88صو امني88ح
  ن8هاك8لا نو8بذ8جي اوذ8خأو مه8ماس8جأ لو8ح لبح8لا اّوف8ل .ي8جا8ن ن8ب ق8يد8ص ن8هاك8لاو هاد8لوو ،ني8بذاجل8ل ّمض8نا ف8صاو و8بأ
 .هاّيإ مهبذج دنع لبحلا ىلع نم مهيديأ تقلزنا ،سلمأ اًلولبم ناك لبحلا .رئبلا لخاد نم فسوي
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توملا رطخ يف فسوي

 ءاض88ف ي88ف اًقّلع88م ف88سو88ي يق88ب .اًعف88ن د88جُت م88ل بذ88جلا ةيلم88ع ،رئب88لا ي88ف ةر88خص ءوتن88ب/ّقش88ب لبح88لا قل88ع د88يد88شلا ف88سأل88ل
 ،ةر88خصلا ّق88ش ن88م هّكف88ل لبح88لا نو88بذاج88لا ى88خرأ .قزأ88م ي88ف طّروت88م ه88نأ اًح88ضاو نا88كو ة88موتك88م تاو88صأ88ب حيص88ي ،رئب88لا
 رئب8لا رع8ق ىلع8ف ،ه8تد8باك8م تم8قاف8ت .ديل8جلا8ك دراب8لا رئب8لا ءام8ب اًرارك8تو اًرار8م مط8تر8ي ف8سو8ي ن8هاك8لا نا8ك ءا8خرإ ّل8ك ي8فو
.مدلا لاسو هيمدق ينطاب تشدخ ةّداح ةراجح تناك

 لبح8لا ّد8شب رارمت8سالا ىل8ع َوق8ي م8لو ،هاو8ق ترا8خ يذ8لا ف8صاو ي8بأ رب8كألا ن8هاك8لا ى8لإ ،دع8ب ن8ع مهتسم8خ ى8لإ ترظ8ن
 ىر888خأ ةطب888خ  ةرا888مأ ة888باثم888ب رئب888لا ن888م ف888سو888ي ن888هاك888لا ن888ع ةردا888ص ة888خر888ص ّل888ك ت888نا888كو .هقيق888ش ن888باو هين888با يد888لو ع888م
 ّي888لإ ريش888ي ،ف888صاو ا888بأ ،رب888كألا ن888هاك888لا ت888يأر ةّر88888ِغ ني888ح ىل888ع .ةد888يد888ش تا888مدك888ب همس888ج بي888ُصأ .رئب888لا رعق888ب همسج888ل
 .رئبلا نم فسوي جارخإ يف اندِعاس لاعت ،رّخأتت اذامل ّيُنب اي ،يل لاق .لاعت نأ هعبصإب

ةدعاسملل ُتببه

 اًديع88ب رئب88لا ةي88ضرأ ىل88ع اًف88قاو ف88سو88ي ن88هاك88لا ت88يأرو كان88ه ى88لإ ت88مّدق88ت .هاي88ملا ّخ88ض ا88يافخ88ب ه88ب سأ88ب ال مل88ع ىل88ع تن88ك
 ه8ناكسم8ي ام8هو ،لبح8لا بذ8ج يدرفم8ب ى8لو8تأ نأ رض8خو ف8صاو نين8هاكل8ل تل8ق د8يد8ج ن8م لبح8لا ق8لزن8ي الي8ك .ل8خاد8لا ي8ف
 ترع8ش رئب8لا م8ف هد8ي تل8صو ا8مدن8ع .رئب8لا ن8م ف8سو8ي ت8جر8خأ ر8خآ دع8ب رتميتن8س ،اًد8يور اًد8يور .ي8بذ8ج نا8يّوق8يو ه8فرط8ب
 ّين8م ءا8خرإ ّيأ ّنأ ذإ يع8ضو ىل8ع تظ8فا8ح اذ8ه ع8م .حور ل8ك ين8تردا8غ ،رث8كأ ي8ل لي8ح ال ،مامت8لا8ب ترا8خ د8ق ياو8ق ّنأ8ب
 .توملا رطخ هيف طوقسلا اذه لثمو .رئبلا رعق ىلإ فسوي نهاكلا ءاقلإ هانعم

 ع888با888ت .رئب888لا ة888هّو888ف ىل888ع ُتينح888ناو ،ىنمي888لا هد888ي ّي888لإ ّدُم888ي نأ ف888سو888ي ن888هاك888لا  ن888م تبل888طو ،ياو8888ِق ن888م ىّقب888ت ا888م ُتمل888مل
 ًائي8ش ا8بذ8جإ :نين8هاك8لا وح8ن ت8خر8ص .ىنمي8لا هد8ي ة8حار تكس8مو يد8ي تدد8م .ادّد8جم ق8لزن8ي الئ8ل لبح8لا كسم8ب نان8هاك8لا
 ىل8ع رد8قأ م8ل ،ةقيمع8لا رئب8لا جرا8خ ن8هاك8لا ف8سوي8ب اذإو ةري8خأ لب8ح ةّر8ج .اض8يأ ىر8سيلا هد8ي ضب8ق ن8م نّكم8تأل ًائيش8ف
.اكَهنم ،ىوِقلا َرئاخ رئبلا مف ىلع تيقلتسا .لماكلاب ياوق كهنأ ديهجلا دهجلا .توص ّيأب هّوفتلا

 دع8بو .اذ8ه يعين8ص ىسن8ي ن8ل ه8ّنإ ي8ل لا8ق .هللا كا8فا8ع ةّيحت8ب يا8ّيإ ا888ًكراب8م يفت8ك ىل8ع ف8صاو و8بأ رب8كألا ن8هاك8لا ت8َّبر
.حبذملا ناكم لوح ّميخملا ىلإ انهّجوتو انفاتكأ ىلع ءاملا تاكنتو ءالِّدلا اًعيمج انلّمح تيفاعت نأ

 رب88كألا ن88هاك88لا مظ88ك - “ةي88نا88ث ءا88ملا ل88شنل د88غ دع88ب انتق88فار88م َسن88ت ال” - هديفح88ل قي88فو88ت رب88كألا ن88هاك88لا لا88ق ،“ف88سو88ي”
 فالآ ةي888نا888ث ةّمه888ملا سفن888ب مق888ي م888ل ه8ّ88نأ متنن888ظ اذإ .انع888م ف888سو888ي ن888هاك888لاو ،كحض888لا888ب ا888نر888جفنا اعيم888ج نح888نو .هت888ماست888با
 .ىرخألا ولت ةّرم ءاملا لشنب موقي ناك هّنإ .نوئطخم ًانيقي مكّنإف تاّرملا

 ن8888م ّرفص8888ت نأ لب8888ق اًلا8888ح )رض8888خألا ب8888شعلا( ة8888جر8888ملا يق8888س ّيل8888عو اه8888مام8888ت ى8888لإ تل8888صو يتص8888ق ،ي8888ل اوحم8888سا نآلاو
“.فافجلا


