
مارتحالاو رمعلا ىلع ةمالعك نقذ ةيبرت
Growing a Beard as a Sign of Age and Respect

ةداحش بيسح .ب ةمجرت

يكنسله ةعماج

 ن8ب ميمين8ب ن8ب للي8ه( ي8حابص8لا ة8قد8ص ح8لا8ص ن8ب ني8مألا ن8ب د8جا8م ا8هاور يت8لا ،ةّصق8لا هذ8هل ةي8بر8ع ةم8جر8ت يل8ي ا8م ي8ف
 هّط8خت ا8م ر8شني ،لام8عأ ل8جر ،ةي8برعل8ل ملع8م ،نو8لو8ح يفّقث8م ن8م ، -١٩٤٠ ل8صألا ي8ف ،١٩٣٩ ،يرفص8ه ه8قد8ص حل8ش
 ىنت8عا ،اهحّق8ن هرود8ب يذ8لا ،) -١٩٤٤( ة8قد8ص )مي8ماين8ب( ني8مألا  ع8ماس8م ىل8ع ة8يربع8لا8ب )ير8ماس8لا بدألا ةري8خ ن8م هد8ي
 .٥٧-٥٤ .ص ،٢٠١٧ زوم8ت ١٦ ،١٢٤٣-١٢٤٢ دد8ع ،ةر8ماس8لا راب8خأ -.ب .أ ة8ير8ماس8لا ة8يرود8لا ي8ف ا8هر8شنو اه8بول8سأ8ب
 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 ةيسنرفلاو  ةيزيلجنإلا 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 يل888ْجن ،)تف8يو مي8ماين8ب( ينس8حو ني8مألا ،نيَقيقش8لا ،ن8ْيرّر8حملا
.)١٩٩٠ يناثلا نوناك

نوقذ يوذ نييرماس روص

 نرق88لا ة88ياه88ن ي88ف ةرداص88لا ة88يدوهي88لا فراع88ملا ةر88ئاد ل88جأل تطقت88لا يت88لا ا88نداد88جأ رو88ص ،روُّص88لا هذ88ه ى88لإ اًّدي88ج رظ88ُنأ
 ن8م نورِّوص8م ةنس8لا كل8ت ج8ح ءان8ثأو ١٩١٤ ما8ع حسف8لا دي8ع ي8ف ا8هرّو8ص يت8لا روص8لا هذ8ه ى8لإ رظ8ناو .ر8شع ع8سات8لا
 ١٩٣٤ ماع888لا حس888ف دي888ع ي888ف نا888ملأ نورِّوص888م اهطقت888لا رو888ص  ىل888ع ان888ه ةرظ888ن ِق888لأ ؛سدق888لا ي888ف ةيك888ير888مألا ةرمعت888سملا
.١٩٣٣ رايأ يف يجولوبورثنأ ثحب قاطن يف ترشُن نييرماس روص ّىتحو

 لا88جر88لا مظع88م ،َتب88صأ دق88ل ،ل88جأ ؟ة8ّ8فا88ك روص88لا ي88ف هتظ88حال88م نكم88يو هابت88نالا ي88عرت88سي يذ88لا لّوألا ر88مألا ا88م ،ىر8ُ8ت ا88ي
 ال ّىت888ح ةنهك888لا ةل888ئا888ع ءان888بأ ّنأ ثي888ح ،موي888لا ان888ما8ّ88يأ ي888ف ام888ك سي888لو ة888ضو888ملا ي888ف ةيحل888لا ةي888بر888ت ت888نا888ك كاذ888نآ .ةيح888ل ووذ
 ين8لأس8ت نإ نك8لو .ة8ضو8م ة8باثم8ب ن8قذ8لا/ةيحل8لا ةي8بر8ت هذ8ه ان8ما8ّيأ ي8ف .ا8مدقت8م اًرم8ع مه8غول8ب ني8ح الإ ك8لذ ىل8ع نو8صِر8حي
 ت88نا88ك ديعب88لا ي88ضا88ملا ي88ف ةّر88م تاذ ه8ّ8نأ ل88ئاوألا ن88م تمّلع88ت د88ق ي8ّ8نإ88ف ،ةف88ئاط88لا ّينس88م ني88ب ن88م ت88سل ين8ّ8نأ ن88م م88غر88لا88ب
 ضع888ب ىد888ل ام888ك فر888شو مارت888حا ،ل888جأ .مارت888حالاو رمع888لا ن888ع ّمن888ت ت888نا888ك ة888ضو888م ن888م ا8888ًعو888ن ّىت888ح ،ةي888ماز888لإ ةيحل888لا ةي888بر888ت
ُبرت يتلا تاعمتجملا .هفرشب تسسم ينعي هبراش تقلح ،يصخشلا فرشلاو براشلا ةيبرت نيب طِ

 سان88لا قلط88ت ا88مدن88ع ،لوق88لا ىل88ع بأد .ة88خوخيش88لاو ن88قذ88لا ةي88بر88ت ني88ب نِرق88ي نا88ك ،هللا هم88حر )نوس88تر( ي88ضار يقيق88ش

 ّش8888ُع اذ888ه يأ ןק הז  ة888باثم888ب ي888ه ةيح888ل/ن888قذ يأ ןקז ةظف888ل نأ دوصق888ملا888ف ًاّنس888م نا888كو “ةيح888ل و888بأ” ا888م صخ888ش ىل888ع
 ني88نامث88لا ي88ف الا88جر اني88نار88هظ ني88ب د88جن ثي88ح ،ن88قذ88لا ن88ع ك88لذ لو88ق نكم88ي ال موي88لا .ة88فرع88ملاو ةمكحل88ل )ظاف88لألا88ب ب88عال88ت(
 .هل رثأ الو نقذ ال ،ةقئاف ةيانعب هجولا ةقالح ىلع نوصِرحي رمعلا نم نيعستلاو



 يفض88ي ك88لذ نا88ك ًان88قذ ى8ّ8بر ن88م ّل88ك .اريب88كً ىنع88م ن88قذ88لا ةي88بر88ت عو88ضو88مل وزع88ت سان88لا ت88نا88ك مو88ي تاذ ،تر88كذ ام88ك نك88لو
.كيلع اهَدرس يونأ يتلا ةصقلا رودت عوضوملا اذه لوح .عمتجملا يف اًنزوو ةمرتحم حمالم

نقذ لمجأ
 رب88كألا ن88هاك88لا ةيح88ل اه8ّ8نإ ،ا88م ةرو88ص ي88ف اهت88يأر ةيح88ل لم88جأ ى88لإ قّرط88تأ نأ ن88م ةّصق88لا هذ88ه در88سب أد88بأ نأ لب88ق ّد88ب ال
 ن88هاك88لا .اًردا88ن اّلإ ا88هار88ت ال هذ88هك ةليم88ج ةيح88ل ،لا88ح ّل88ك ىل88ع .هيل88ع هللا ةم88حر ،)ساحن88ف ن88ب حيل88ستم( رض88خ ن88ب قي88فو88ت
 رفح8ُت ءاي8شأ ك8لان8هو .تاون8س ع8برأ ن8با تن8ك ا8هدن8عو ١٩٤٣ ما8ع م8لاع8لا اذ8ه ردا8غ ف8صاو ي8بأ8ب ريهش8لا ،قي8فو8ت رب8كألا
 دع8بو .ه8ير8ظا8ن ن8م ى8شالت8ت الو ي8مانت8ملا هّخ8م ي8ف اهش8يا8ع يت8لا ى8لوألا د8هاش8ملا كل8ت اه8ّنإ .نين8س ع8برألا ن8با ةر8كاذ ي8ف
 ن88م اهعمس88ت يت88لا ةع88ئار88لا صصق88لاو بتك88لا ي88ف ا88هار88ت يت88لا روص88لا ع88م ك88تر88كاذ ي88ف عبط88نا يذ88لا د88هشملا لمتك88ي ك88لذ
 .ةفئاطلا خويش هاوفأ

 ن8م ،مرصن8ملا نرق8لا تانيع8برأ ة8ياد8بو تاني8ثال8ث ي8ف سل8با8ن ي8ير8ما8س ّسأر8ت يذ8لا ،رض8خ ن8ب قي8فو8ت ،رب8كألا ن8هاك8لا نا8ك
 لق888ن ىل888ع نيص888ير888حلاو ،هتيعم888ب او888شا888ع ن888يذ888لا ىد888ل ةديج888لا ةر888كاذ888لا ن888م اًد888بأ نوّحم888ي ال ن888يذ888لا لا888جر888لا ن888م ردا888ن عو888ن
 ا88ًمزا8ح ،ا8888ًحورو اًسف8ن اًلي8صأ ،ىنع8م ن8م ةملك8لا ي8ف ا8م ّلك8ب اًمي8سو اًل8جر قي8فو8ت رب8كألا ن8هاك8لا نا8ك .مه8ئان8بأل  م8هد8جم
 ًاليب88ن اًه88جو لّم88ج يذ88لا ليم88جلا هن88قذ ى88لإ دوع88ي ةه8ّ8بألا هذ88ه ن88م ريب88ك ط88سق .ّل88ح امثي88ح اًرا88قو تف88ضأ ةه8ّ8بأ اذ ،افيط88لو
 هت888ما888ق ك888لذ ى888لإ تف888ضأ اذإو .ر888ظا888ن ّل888ك داؤ888ف ي888ف مارت888حالاو ةبيه888لا نا888سِرغ888ت نيتب888قا888ثو اد888ج نيتليم888ج نينيع888لو ،ا888ًمزا888ح
.ّلحو بهذ امثيح هقحال راقولاو ،راقو ُلجر كمامأ بصتنا ،نيتملا بلصلا هرهظو َةقوشمملا

 نوّلبق8ُ8يو نونحن88ي برع88لا نا88ك ،قوس88لا ى88لإ لِزن88ي نا88ك ا88مدن88ع ه8ّ8نأ يداي88سأ ن88م تعم88س .هه88جو تن8ّ8يز ةريب88ك ءارق88ش ةيح88ل
  .ارا8قوو ةبي8ه مهيل8ع اًيفض8م )هّدقل8ه ل8ك( ة8جرد8لا هذ8هل اًمي8سو اًل8جر مه8تاي8ح ي8ف ّط8ق ر8ت م8ل مه8نوي8ع ّنأ ذإ هت8ياب88َع فار8طأ
 ًال88جر ةف88ئاط88لا ي88ف د88جت ال ك8ّ8نأ ر88هظي .ف88صاو ي88بأ ن88ع ان88خوي88ش اه88فرع88ي يت88لا صصق88لا ءاص88حإ ناكم88ب ة88بوعص88لا ن88م
 في8ك فر8ع ه8تاذ ت8قو8لا ي8فو مارت8حا8ب ن8ير8خآلا ل8ما8ع ه8ّنإ .هيل8ع ءانث8لاو  ه8حد8م ي8ف ث8يد8حلا ُرثك8يو هن8ع تعم8س وأ ه8فرع8ت
.هنومرتحي سلبان ءاهجو تلعج ةبقنملا هذهو .اضيأ هتونهك نأش ّولع ىلع ظفاحي

ةفاصحلا لجر

 يل88خاد فال88خ عالد88نا دن88عو .ها88ياز88م ةّوق88بو ه88ب اوق88ِثو ،ه88ل ا88ًمارت88حا عيم88جلا موق88ي نا88ك ،ا88م ءاقل88ل رب88كألا ن88هاك88لا لو88خد دن88ع
.هعم هللا ّنأ اونقيأ مهّنأل فصاو يبأ دييأت ةنيدملا ءاهجو لّضف ،فرشلاو ةناكملا نوؤشب ةفئاطلا يف

 ه8ل اًعيف8ش ن8هاك8لا8ب ىر8ي نا8ك ،ءي8ند8لا لعف8لا اذ8ه ىل8ع هتب8قاع8م ةن8يد8ملا ةاض8ق بل8طو ه8فر8شب ل8ها8ج ي8بر8ع ّس8م ا8مدن8عو
 اًق8يد8ص حب8صأ يذ8لا مصخ8لا ك8لذ .قزر8ي ي8ح و8ه ا8ملا8ط ،بيب8ح ى8لإ ودع8لا لّوح8ي ف8صاو و8بأ نا8ك اذك8هو .ي8ضاق8لا ما8مأ
 َد8بأ ه8ل اًدب8ع حب8صأ ،ة8طاسب8ب .ضر8غو بل8ط ّل8ك ةيبل8ت ي8ف رب8كألا ن8هاك8لا ءا8ضرإل هت8عاطت8سا8ب ا8م ّل8ك ت8قو8لا ك8لذ ذن8م لذ8ب
.ةفورعم صصقلاو فصاو يبأ جهن اوجهن نيرخآ ةنهكل تلصح هذهك ثداوح .رهدلا

 ن8هاك8لا .رب8كألا يقيق8ش ّيل8ع ّص8ق ام8ك ،ى8سو8م د8لو8م ةءار8ق دن8ع وأ ،حر8ف لف8ح سأر ىل8ع اًد8عا8ق ه8تد8هاش8م ن8م عورأ ال
 ىل8عو .رظن8ملا ك8لذ عورأ ا8م .هرد8ص ط8سو ى8لإ لص8يو هه8جو يّطغ8ي ريب8ك ضي8بأ ن8قذ وذ ،مسج8لا م8خض ،قي8فو8ت ،رب8كألا
 ة88مرتح88ملا ةّل888888ِشلا هذ88ه راوج88ب سول88جلا ىل88ع با88ش ّيأ ؤر88جي م88لو .ةف88ئاط88لا خوي88ش دع88ق هراس88ي ىل88عو رب88كألا ن88هاك88لا نيم88ي
 مظ8ن ن8م اًف8ير8ط اًديش8ن د8شُني نا8ك ا8هدن8ع .ه8ناك8م ىل8ع روثع8لا مدع8ل ةب8ّنؤ8ملا ةب8قاث8لا ف8صاو ي8بأ ةرظن8ب هني8ع ءاقت8لا ةيش8خ



 مارت8حا8بو عاتمت8سا8ب نوغص8ُي عيم8جلا ،ثّد8حتلا ي8ف د8حأ رّكف8ي م8ل هداش8نإ دن8عو .ريهش8لا ر8عاش8لا قح8سإ ن8ب رض8خ هي8بأ
.مج

 مه888ِتاوط88خ نوم88ئال88يو رابت88عالا نيع88ب ه88نوذ88خأ88ي سان88لا لع88ج يسي88طانغ88ملا هروض88ح .تا88قول88خملا ىل88ع هسف88ن ضرف88ي م88ل ه8ّ8نإ
 ك88ئالوأ َلاي88888ِح ف88صاو ي88بأ جه88ن .ريغ88ص عمتج88م ّل88ك بيص88ن ن88م ا888ًمود ام88ه س88فانت88لاو د88سحلا ّنإ .هل88ماع88ت ىد88م ب88سحب
 ه8ناي8كو هجه8ن .هّتيعم8ب مه8تاداقت8نا عام8سإ ن8ع م8هز8جعل نوتمص8ي ه8موص8خ لع8ج ،هلث8م تونهك8لا ن8م ًابيص8ن اوبل8ط ن8يذ8لا
.ادج حساك لكشب مهيلع اّرثأ

 فال8خ ّل8ك  ىل8ع هعب8صإ عض8ي في8ك فر8ع ه8براج8تو هتمك8ح لضف8بو .هاغتبم8ب زا8ف ،ًاب8يرق8ت ّصا8خ د8هج ّيأ نود8بو ،اذك8ه
.اًليوط ًانمز نيرخآلا ىدل كلذ قرغتسا امنيب ،ريصق صحف دعب ةلكشم وأ

ةيحللا ةيبرت ببس
  ع88م اًيشم88ت ه88كول88سو هسف88ن م88ئال88ي نأ ةريغص88لا هتف88ئا88ط ن88م در88ف ّل88ك فرع88ي نأ88ب اًم88ئاد ،رب88كألا ن88هاك88لا ،ف88صاو و88بأ ّمت88ها
 نإ ف88صاو و88بأ لا88قو .ًان88قذ اًرو88ف ي8ّ8بر88ي نأ هيلع88ف ّنس88لا ي88ف مّدقت88م ناس88نإ ّيأ وأ ةل88ئاع88لا ّينس88م د88حأ نا88ك اذإ88ف ،هرم88ع
.نيرخآلا عم هَلماعت هب ناهتسي ال ّدحل دّدحتو ،اًيباجيإ اًلقث ناسنإلل فيضت ةيحللا

 نك8ي م8ل ما8ّيألا كل8ت ي8فو .ي8حابص8لا ة8قد8ص ةل8ئا8ع ءا8سؤر نم8ض ا8نوك8ي نأ ن8م حودم8م يّم8عو ني8مألا ي8بأ نّكم8ت ه8ما8ّيأ ي8ف
 يّم88عو يد88لاو لواز .ةل88ئاع88لا ّينس88م د88حأ ربت88عٱ رمع88لا ن88م ا888ًما88ع نيع88برألا زواج88ت ن88م ّل88كو ،اًي88لا88ع ناس88نإلا رم88ع لّدع88م
 ىل8ع مهت8خوخي8ش ة8ياد8ب ي8ف ا8صِر8حي م8ل ك8لذ بب8سب ام8ّبر .مه8تراج8ت عيب8ل ا8يرو8سو دالب8لا قر8ط ي8ف اًريث8ك الوّج8تو ةراجت8لا
.نقذ رثأ وأ نيُقذ/ةكوسكس وأ ةيحل ةيبرت لالخ نم كلذ راهظإ

 ني8مألا ي8بأ سل8ج ا8مدن8ع ،مو8ي تاذ .ائي8ش امه8ل لق8ي م8لو ك8لذ مظ8ك ه8ّنأ الإ ،اًّد8ج اًقي8فو8ت َرب8كألا ن8هاك8لا ق8يا8ض ءيش8لا اذ8ه
 و8بأ ّر8م ،امه8قزر نارظتن8ي حابص8لا ة8عا8س ي8ف ا88ًمام8ت ناقيل8ح ام8هو ،سل8با8ن قو8س ي8ف امه8نا888ّكد ل8خد8م ي8ف حودم8م يّم8عو
 ر88هظلا دع88ب ة88حراب88لا ّين88ع ه8ّ8فر م88ك ،هآ :لا88قو ن88هاك88لا مست88با .مال88سلا ةّيح88ت هيل88ع ا88حر88طو روف88لا ىل88ع اف88قو .امه88ب ف88صاو
 ىل8ع صِر8ح جِّر8هملا ّنأل امي8س ال ،روضح8لا اكح8ضأ ن8يدر8ق ني8حر8ملا ني8جّرفت8ملا روهم8ج ىل8ع ضر8عو سل8با8ن ل8صو جِّر8هم
.حصُفي ملو ربكألا نهاكلا اذه لاق !امهيسأر تارعش لك ْفتن

 سل88جي م88لو ن88هاك88لا امه88ب ّر88م .قي88فو88ت رب88كألا ن88هاك88لا مال88ك امه88ل ر888888ّسفي ن88مل ة88جاح88ب ا88نوك88ي م88ل حودم88م يّم88عو ني88مألا يد88لاو
 .امهيهجو سوملا سملي مل ةظحللا كلت ذنم .ديعب نمز نم هتداعك


