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رْمَخلا رجات باقع
Punishment of the Wine Merchant

ةداحش بيسح .ب 
يكنسله ةعماج

 مي55ماين55ب ن55ب نوس55تر[ ي55حابص55لا ة55قد55ص ح55لا55ص ني55مألا ن55ب ي55ضار ا55هاور يت55لا ،ةّصق55لا هذ55هل ةي55بر55ع ةم55جر55ت يل55ي ا55م ي55ف
 ي55ف ني55ير55ماس55لا بدألاو ة55فاقث55لا ييح55م ،ن55ير55شعلا نرق55لا ي55ف ير55ما55س فقث55م زر55بأ ،١٩٩٠-١٩٢٢ ،يرفص55ه ه55كد55ست
 .ة55ير55ماس55لا ةي55مارآلاو ةم55يدق55لا ة55يربع55لا ،ةي55برع55لا ،ةث55يد55حلا ة55يربع55لا ن55م نّكمت55م ،ةاروت55لا ةءارق55ب ريب55خ ،ث55يد55حلا رصع55لا
 خاّس555نو بّاتك555ل ردص555م ي555هو ا5ً55بات555ك ني555ثال555ث ي555لاو555ح رد555صأ ب555تا555ك ،عرا555ب ّصا555ق ،ساّم555ش ،م5ّ55نر555م ،ةم555يد555ق دي555لاق555ت ع555ما555ج
 ن5ب ڤي5ئز مو5حر5ملا هاّم5س ؛ير5ماس5لا ثارت5لا ن5ع رث55ُك نوث5حا5ب هن5م مّلع5ت ،ةديص5ق ة5ئام5نامث5لا ة5بار5ق مظ5ن ر5عا5ش ،ن5ير5صاع5م
 ني55مألا هن55با  ع55ماس55م ىل55ع ة55يربع55لا55ب ]“يد55شر55مو يذات55سأ” ا55نرص55ع ي55ف ة55ير55ماس55لا تا55سارد55لا يث55حا55ب مظ55عأ ،مي55يا55ح
 ،١٢٣٩-١٢٣٨ دد5ع ،ةر5ماس5لا راب5خأ -.ب .أ ة5ير5ماس5لا ة5يرود5لا ي5ف ا5هر5شنو اه5بول5سأ5ب ىنت5عا ،اهحّق5ن يذ5لا ،)مي5ماين5ب(

 ن5م ةد5ير5ف ،بي5بأ ل5ت ي5بون5ج نو5لو5ح ةن5يد5م ي5ف ا5ًير5هش ني5تّر5م ردص5ت يت5لا ة5يرود5لا هذ5ه .٥٧-٥٤ .ص ،٢٠١٧ را5ّيأ ١٥
 يربع555لا ّط555خلا555ب ة555ير555ماس555لا ةي555مارآلا وأ ة555يربع555لا :تا555يد555جبأ ع555برأ وأ طوط555خ ةع555برأ555ب تاغ555ل ع555برأ لمعت555ست اه5ّ55نإ ــ اه555عو555ن
 ؛ي555لاح555لا يربع555لا ّط555خلا يأ ،يرو555شألا/ع5ّ55بر555ملا ّط555خلا555ب ةث555يد555حلا ة555يربع555لا ؛ة555ير555ماس555لا فور555حلا555ب موي555لا فورع555ملا ،م555يدق555لا
 .ينيتاللا ّطخلاب )ةينابسإلاو ةيناملألاو ةيسنرفلا لثم ىرخأ تاغل اًنايحأ( ةيزيلجنإلا ؛يبرعلا مسرلاب ةيبرعلا

 ّل55ك ىل55ع ا5ً5ناّج55م عَّزو55ت ،ماظت55نا55ب ردص55ت ت55لاز ا55مو ،١٩٦٩ ماع55لا ر55خاوأ ذن55م رودص55لا ي55ف ة55ير55ماس55لا ة55يرود55لا هذ55ه تأد55ب
 ي555ف نيّمت555هملاو نيث555حاب555لا ن555م اهي555ف نو555كرت555شم كان555هو ،ير555ما555س ة555ئام555نامث555لا ة555بار555ق ،نو555لو555حو سل555با555ن ي555ف ير555ما555س تي555ب
 ةر5باث5مو صال5خإ لضف5ب رّوطت5تو ل5ب ال ،قزر5ُت ةّي5ح ت5لاز ا5م ة5يرود5لا هذ5ه .م5لاع5لا ءا5جرأ ّىت5ش ي5ف ،ة5ير5ماس5لا تا5سارد5لا
 ٢٠ــ١٩٢٢ طاب5ش ٢٢( ة5قد5ص )نوس5تر( ي5ضار مو5حر5ملا يل555ْجن ،)تف5يو مي5ماين5ب( ينس5حو ني5مألا ،نيَقيقش5لا ،ن5ْيرّر5حملا
.)١٩٩٠ يناثلا نوناك

نّسحتت تاقالعلا”

 ثي55ح ،نينس55لا فالآ لب55ق ،تارتف55لا كل55ت ذن55م اًريث55ك تنّسح55ت ،ني55ير55ماس55لاو دوهي55لا ،لي55ئار55سإ بع55ش يمس55ق ني55ب تا55قالع55لا
 نودافت5يو ني5ير5ماسل5ل ةنيغض5لاو دقح5لا نّونك5ي ،اّد5ج نيت55ّمزت5ملا ،موي5لا دوهي5لا ن5م طق5ف ةّل5ق .ةواد5ع تا5قال5ع امهني5ب تدا5س
 ن55م ني55ير55ماسل55ل دوهي55لا ةواد55ع تا55قال55ع ةدا55ع عبن55ت .مهع55م ءاط55عو ذ55خأ يأ نو55ير55ماس55لا ى55شاحت55ي ام55ك مهع55م ل55صاو55ت يأ
 نوت5ّمزت5ملا دوهي5لا ّس5حأ  .ن5هار5لا ع5قاو5لا ى5لإ ةلص5ب ّتم5ت ال ة5بوتك5م َع5جار5م ىل5ع دامت5عالاو ة5فرع5ملاو  مهف5لا باي5غ ،ل5هجلا
 ،دوهي5لا ك5ئالوأ ن5م ف5ئاو5ط اهتنك5س ةينيط5سلف ند5م ي5ف ،ن5ير5شعلا نرق5لا ة5ياد5ب ىت5ح ني5ير5ماس5لا ن5م د5يد5ش روف5ن ة5قالع5ب
 ءارآلا يوذ دالب5555لا ى5555لإ دوهي5555لا تار5555جه باق5555عأ ي5555فو ك5555لذ دع5555ب .ىر5555خأ ن5555كا5555مأو سل5555با5555نو ،سدق5555لاو ا5555يرب5555طو دف5555ص ي5555ف
.انتفئاط رّوطت ىلع اًباجيإ ّرثأ اذهو ،نييرماسلا َءازإ ماعلا فقوملا نّسحت ةحماستملاو ةيمدقتلا

 ءادع5لا ة5قال55َع او5ثروأ ،مّدقت5لا ن5ع ن5يديع5ب او5نا5ك ن5يذ5لا ،ن5ير5شعلاو ر5شع ع5سات5لا ني5نرق5لا ي5ف نيت55ّمزت5ملا دوهي5لا ك5ئالوأ ّنك5ل
 ني555ير555ماس555لا ضع555ب ةا555ناع555م ثرإلا اذ555ه ج555ئات555ن ن555م .م555هدع555ب ن555م م555هداف555حأو مه555ئان555بأل مه555ئا555بآ ن555م ا555هولق555ن يت555لا ةي555هارك555لاو
  .ةيرخسلاو كحضلاب صاخشألا كئالوأ لثم ىلع انتفئاط ءانبأ دري تالاحلا مظعم يف نكلو ،انهو انه اًنايحأ

نييرماسلا هركي يدوهي
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 هرك55ي نا55ك يدوهي55لا ك55لذ .ر55شع ع55سات55لا نرق55لا ي55ف ا55يرب55ط ي55ف نطق55ي نا55ك يذ55لا ،دوهي55لا ءالؤ55ه د55حأ ن55ع ّص55قأ نأ يّدو55ب
 اول5ماعت5ي اّلأ5ب ه5ناري5ج ر5يذ5حت ىل5ع بأدو )نيي5قر5شلا دوهي5لا( م5يدرافس5لا دوهي5لا ن5م نا5ك .اّد5ج اًد5يد5ش ا555ًهر5ك ني5ير5ماس5لا
 داع55ُم صخش55ك سل55با55ن ي55ف ني55ير55ماس55لا طا55سوأ ي55ف عاذ هتي55ص .ا55يرب55ط ى55لإ نو55تأ55ي او55نا55ك ن55يذ55لا راّجت55لا ني55ير55ماس55لا ع55م
 .هسمل يدوهيلل زوجي الو ،سند يرماس برشمو لكأم ّلك ّنأب نلعي نأ داتعا نمكو  مهل

 ك55لذ ن55م ّضتقي55ل ةق55ير55ط ن55ع اوثح55ب ن55يذ55لا ني55ير55ماس55لا ىد55ل اًريب55ك ءايت55سا ّبب55س ر55مألا اذ55ه ّنأ55ب مك55ل لو55قأل ة55جاح55ب ُت55سل
 ن5م ّلك5ل نلع5يو رم5خلا5ب ر5جات5ي يدوهي5لا ك5لذ نا5ك .ا5يرب5ط ناّك5س َلب55ِق ن5م ءاردزاو ة5ير5خس ع5ضو5م مهلع5ج يذ5لا يدوهي5لا
 هرا555ك يدوهي555لا ك555لذ نل555عأو ام555ك .هت555سمل ة555ير555ما555س اًد555ي ّنأل هعيب555ي يذ555لا لث555م اًي555فا555صو ري555شا555ك رم555خ ال نأ555ب ه555عام555س ّدو555ي
 ،ت55قو ل55ك ي55ف .ير55ما55س د55ي هّسَم55ت نأ ىل55ع برعل55ل هرم55خ عي55ب لّضف55ي ه5ّ5نأ55ب لالذإ ام5ّ5يأ ني55ير55ماس55لا لالذإ ةيغ55ب ني55ير55ماس55لا
 نأ ى5لإ ،يواربط5لا يدوهي5لا ك5لذ لاع55ِف ن5ع نو5ّثد5حتي او5نا5ك ،سل5با5ن ى5لإ ا5يرب5ط ن5م هي5ف نودوع5ي نو5ير5ماس5لا راّجت5لا نا5ك
.ادبأ هاسني نل اًسرد ودعلا كلذ نيقلت ىلع ّباشلا نوراه نب بوقعي نهاكلا مزع

 هتل5حر ي5ف ة5مال5س ن5ب )مرم5ع( نارم5ع رب5كألا ن5هاك5لا هبحط5صا .ل5جر5لا كاذ ن5م صاصت5قال5ل ة5صرف5لا ه5ل تحن5س مو5ي تاذ
 امهق5ير5ط ي5ف ن5يّرا5ملا راظ5نأ ت5بذ5جف ءارم5حلا نارم5ع ن5هاك5لا ةوُْسنَل5َق ا55ّمأ ،ه5شو5بر5ط باش5لا ن5هاك5لا رمت5عا .ا5يرب5ط ى5لإ
 ي55ف ق55يد55ص نارم55ع رب55كألا ن55هاكل55ل نا55ك .رفس55لا ن55م ن55مو55ي دع55ب ا55يرب55ط نان55ثالا ل55صو .ا55يرب55ط ى55لإ سل55با55ن ن55م ةل55يوط55لا
 ةريث5ك تا5شاق5ن ي5ف اه5لال5خ ي5ف الغش5نا ةريث5ك ٍتار5م سل5با5ن ي5ف هراز د5ق نا5ك يذ5لا ةي5فاع5لا و5بأ بوقع5ي ي5بر و5هو ا5يرب5ط
 يدا555يألا ك555باش555ت ّد555ح امهني555ب تا555شاقن555لا تل555صو ةّر555م ن555م َرث555كأ ي555ف .،ني555ير555ماس555لاو دوهي555لا ني555ب فلتخ555ملاو كرت555شملا لو555ح
.ةقيثو ةقادصل ّرملا شاقنلا بلق يذلا لدابتملا حلاصتلا ّمت لادج ّلك ةياهن يف نكلو ،ًابيرقت

 ح5يورتل5ل ما5ّيأ ةعض5ب هت5فاضت5سال ةي5فاع5لا ي5بأ بوقع5ي ي5بار5لا ةو5عد5ل ةيبل5ت ا5يربط5ل نارم5ع ن5هاك5لا ةرا5يز ن5م فد5هلا نا5ك
 ّباش55لا ن55هاك55لا هقيق55ش ن55با ،هد55عاس55مو رب55كألا ن55هاك55لا .ا55يرب55ط ةريح55ب ءى55طا55ش ىل55ع ح55ير55ملا ّوج55لا55ب ّعتمت55لاو سفن55لا ن55ع
 لّوجتل55ل امهفيض55م ةق55فر55ب نان55ثالا قلط55نا ي55لات55لا موي55لا ي55فو ،ةي55فاع55لا ي55بأ تي55ب ي55ف ا55حارت55سا ،شو55برط55لا رمتع55م بوقع55ي
ّ ر555م ا555يرب555ط قو555س ي555ف مه555لاوج555ت ي555ف .قوس555لا ى555لإ امهفيض555م ام555هذ555خأ ،ة555بالخ555لا ر555ظان555ملا ن555م امهّعتم555ت دع555ب .ةن555يد555ملا ي555ف
 باح55صأ مامت55ها ِت55بذ55ج ءارم55حلا ةوسنلق55لا رمتع55م رب55كألا ن55هاك55لا ةرو55ص .ر55خآلا ول55ت د55حاو55لا ،تي55ناوح55لا ىل55ع ة55ثالث55لا
 .قوسلا يف برعلا لثم ادب ،شوبرطلا رمتعم بوقعي نهاكلا نأ نيح يف ،تيناوحلا

ولحو ريغص ماقتنا

 ير555ما555س ةقل555خ” ر555جات555لا اهقل555طأ يت555لا ّةب555سملا بوقع555ي ن555هاك555لا عم555س ى555لإ ت555هان555ت رم555خلا ر555جا555ت تو555ناح555ب م555هروب555ع دن555ع
ن
 ّنأ روف5لا ىل5ع مه5ف .دي5كأت5لا5ب عم5س بوقع5ي ن5هاك5لا نك5لو ،ر5جات5لا مال5ك هفيض5مو نارم5ع رب5كألا ن5هاك5لا عمس5ي م5ل “!سج
 رّر5قو ر5جات5لا مال5ك ن5م بوقع5ي ن5هاك5لا بض5غ ّدت5حا .هتف5ئا5ط ءان5بأ هن5ع ثّد5حت يذ5لا ني5ير5ماس5لا هرا5ك و5ه صخش5لا اذ5ه
 بوقع555ي ن555هاك555لا قف555ط ،ناك555ملا ن555ع ةي555فاع555لا و555بأ بوقع555ي ي555بار555لاو رب555كألا ن555هاك555لا دعت555با ا555مدن555ع .لاحل555ل ّقحت555سي ام555ب ّدر555لا
 ن55يريثك55لا برع55لا ن55م د55حاو يأ لث55م ر55جاتل55ل بوقع55ي ن55هاك55لا اد55ب ،ءيش55ب ر55جات55لا ّكش55ي م55ل .ر55جات55لا نا5555ّكد ل55خدو اًع55جار
 ي55ف ةدو55جو55ملا ذيبن55لا فان55صأ ن55ع ها5ّ5يإ اًل55ئا55س ريب55ك دّدر55ت دع55ب ر55جات55لا ى55لإ بوقع55ي ن55هاك55لا ه5555ّجو55ت  .ه55نا555ّكد نول55خد55ي ن55يذ55لا
 ن55م عو55ن يأ يرد55ي ال ّهنك55ل ،ةدوج55لا ي55لا55ع ذيب55ن تا55جا55جز ن55م ةن55يزد يدوهي55لا هق55يد55ص ءاد55هإ يون55ي ه5ّ5نأ فا55ضأو .ه55نا5555ّكد
 .هل قوريس رمخلا

 ن5م رب5كألا ن5هاك5لا ع5م ر5جات5لا را5س .هجتن5ي يذ5لا ذيبن5لا حد5م ي5ف غ5لاب5ي ذ5خأ5ف ،د5يد5جلا نو5بز5لا ن5م اًّد5ج ر5جات5لا سّم5حت
 ،ذيبن5لا نو5ل صحف5ي ،اهسّملت5ي ،ىر5خألا ول5ت ةنين55ِق لوانت5ي ،ّفر ّل5ك ب5ناج5ب ف5ّقوت5ي ن5هاك5لا نا5ك .نا555ّكد5لا ي5ف َر5خآل ناك5م
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 ر55يد55ي نا55ك يذ55لا ،ًاب55يرق55ت ذيبن55لا ر55جا55ت ي55نان55ق ّلك55ب لع55ف اذك55ه .ّفر55لا ى55لإ ةنينِق55لا ديع55يو هيفت55ك ّز555ُهي ،نمث55لا ن55ع رسفت55سي
 ءان5بأ بجع5ُت ن5ل دي5كأت5لا5بو ،ينبجع5ُت ةنين5ِق ة5ّيأ د5جأ م5ل” اًل5ئا5ق هيفت5ك ن5هاك5لاّ ز5ه ،اًري5خأ.ةنين5ِق ّل5ك اًلجب5مو ا5555ًحدا5م ي5نانق5لا
 ن555هاك555لا لأ555س - “نو555كأ نأ ينتنن555ظ ن555مو” .ّكش555ي ذ555خأو ،ا5ً5ظاتغ555م ر555جات555لا لأ555س - “؟كتف555ئا555ط ءان555بأ” “!اًض555يأ يتف555ئا555ط
 “؟لأس5ت م5ل اذا5ملو” .“؟اذ5ه ي5ل لق5ت م5ل اذا5ملو” - ر5جات5لا ق5عز “؟ير5ما5س ن5ها5ك ت5نأ” “!ير5ما5س ن5ها5ك ي5ّنإ” - ًابيج5مو
.اًكحاض بوقعي نهاكلا ّدر

 ر5جات5لا5ب اذإو هيني5ع فرط5ب د5ها5ش نا55ّكد5لا ن5م دعتب5ي نا5ك امني5ب .تو5ناح5لا ردا5غو ءان5هو ةدَُؤت5ب ن5هاك5لا اط5خ عو5فر5م سأر5ب
 ق5عز5ي ر5جات5لا ّل5ظ .بو5صو بد5ح ل5ك ن5م هيل5ع اوت5فاه5ت ن5يذ5لا ،قوس5لا بر5ع يد5يأ ي5ف ه5نا555ّكد تا5يوتح5م ّل5ك يقل5ُي ق5ناح5لا
 لزن55م ى55لإ ردص55لا َحر55شنم ،ا5555ًحر55ف بوقع55ي ن55هاك55لا دا55ع ؟ير55ما55س اهس55مل اًرم55خ عيب55ي نأ هنكم55ي في55ك ،اًل55يو55ط ًات55قو مت55شيو
.نييرماسلا هراك رجاتلاب ريغصلا ماقتنالا اذه دعب ،ةيفاعلا يبأ

 امه5تدو5ع ّنأ5ب ،رب5كأ ًان5ها5ك ت5قو5لا رورم5ب حب5صأ يذ5لا ،بوقع5ي ن5هاك5لا ر555ّكذ5ت ،سل5با5ن ى5لإ ي5لات5لا موي5لا ي5ف ادا5ع ا5مدن5ع
“.هتايح يف تالحرلا لمجأ ىدحإ تناك سلبان ىلإ


