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حيلْستَم ةرمعتسم يف ىتوملا ةمايق
Resurrection of the Dead in the Moshav/ Settlement of Matsliaḥ

ةداحش بيسح .ب ةمجرت

يكنسله ةعماج

 ن8ب ف8سو8ي ن8ب ميم8ت( ي8حابص8لا ة8قد8ص بيب8ح ن8ب ف8سو8ي ن8ب لام8ك ا8هاور يت8لا ،ةّصق8لا هذ8هل ةي8بر8ع ةم8جر8ت يل8ي ا8م ي8ف
 ،نو8لوح8ف ا8فا8ي ى8لإ شيعل8ل لقت8نا ،تاون8س ر8شع ن8با و8هو هو8بأ تا8م ،سل8با8ن ي8ف د8لُو ، -١٩٢٥ ،يرفص8لا  ة8قد8ص بيب8ح
 هاد8لو ك8لذ ع8بات8يو تاولص8لاو ةاروت8لا8ك تاف8لؤ8ملا ن8م ريثك8لا خس8ن ،ي8حابص8لا ة8قد8ص مي8هار8بإ )تف8ي( ينس8ح ةن8با هت8جوز
 ة8888قد8888ص حودم8888م ح8888لا8888ص هب8888ير8888ق ع8888م كارت8888شالا8888ب ة8888يربع8888لا ى8888لإ خابط8888لا بات8888ك لق8888ن ىل8888ع ي8888لاتف8888ن لمع8888يو نورودو ي8888لاتف8888ن
 هذ888هب ي888تا888فاو888م ىل888ع يّز888ع ن888ب ز888يز888ع ن888هاك888لا يق888يد888ص رك888شأ .دوهي888لا888ب ه888طالت888خا لال888خ ن888م ة888يربع888لا مّلع888ت ،يسل888بان888لا
 يذ8لا ،ة8قد8ص )مي8ماين8ب( ني8مألا ع8ماس8م ىل8ع ة8يربع8لا8ب )٢٠١٧ نار8يز8ح ١٠ ي8ف ةي8نورتك8لإ ة8لا8سر ؛لام8ك ن8ع تا8مولع8ملا
 ،٢٠١٧ را8ّيأ ١ ،١٢٣٧-١٢٣٦ دد8ع ،ةر8ماس8لا راب8خأ -.ب .أ ة8ير8ماس8لا ة8يرود8لا ي8ف ا8هر8شنو اه8بول8سأ8ب ىنت8عا ،اهحّق8ن

 اه8ّ8نإ ــ اه88عو88ن ن88م ةد88ير88ف ،بي88بأ ل88ت ي88بون88ج نو88لو88ح ةن88يد88م ي88ف ا8ً8ير88هش ني88تّر88م ردص88ت يت88لا ة88يرود88لا هذ88ه .٧٤-٧٠ .ص
 فورع88ملا ،م88يدق88لا يربع88لا ّط88خلا88ب ة88ير88ماس88لا ةي88مارآلا وأ ة88يربع88لا :تا88يد88جبأ ع88برأ وأ طوط88خ ةع88برأ88ب تاغ88ل ع88برأ لمعت88ست
 م888سر888لا888ب ةي888برع888لا ؛ي888لاح888لا يربع888لا ّط888خلا يأ ،يرو888شألا/ع8ّ88بر888ملا ّط888خلا888ب ةث888يد888حلا ة888يربع888لا ؛ة888ير888ماس888لا فور888حلا888ب موي888لا
 .ينيتاللا ّطخلاب )ةينابسإلاو ةيناملألاو ةيسنرفلا لثم ىرخأ تاغل اًنايحأ( ةيزيلجنإلا ؛يبرعلا

 ّ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 يل8888ْجن ،تف8يو مي8ماين8ب( ينس8حو ني8مألا ،نيَقيقش8لا ،ن8يرّر8حملا
.)١٩٩٠ يناثلا نوناك

؟نوؤاّرقلا ُمُه نم”

 ا888م )٢ ؟نو888ير888ماس888لا ُم888ه ن888م )١ :بي888ترت888لا اذ888هب ةلئ888سأ ة888ثال888ث ين888لأس888ي ير888ما888س ين8ّ88نأ ا888م صخ888ش عمس888ي ةّر888م ّل888ك ي888ف
 يزرد وأ يدوه8ي وأ يس8كر8شب ي8ئاق8ل دن8ع ني8ّلوألا ني8لاؤس8لا حر8طأ8س تن8ك اًض8يأ ا8نأ ؟ني8ئاّرق8لا8ب مكت8قال8ع ا8م )٣ ؟م8كدد8ع
 ضع8ب فر8عأ ؟مه8ب انتل8ص ا8م .ني8ئاّرق8لا8ب ان8نو8نرق8ي اذا8مل ّةتب8لا ي8ل مل88ِع ال يّننك8ل .يعي8ش وأ ّين8س مل8سم وأ يول8ع مل8سم وأ
 .انلثم ءافطل بابش مهّنأ ىوس مهنيبو اننيب ةلص ال عقاولا يف نكلو ،نيبّرقملا يئاقدصأ نمِض نم مهنمو نيئارقلا

 .ة8ياه8ن ال8ب رّركت8ملا لاؤس8لا اذ8ه ن8ع ة8با8جإلا ،فاط8ملا ر8خآ ي8ف ،اًدي8ج فر8عأل عو8ضو8ملا اذ8ه ي8ف اًريب8خ ت8لأ8س ،ةّر8م تاذ
 ثد88ح ةن88س ١٣٠٠ ة88بار88ق لب88ق ،داليمل88ل ن88ماث88لا نرق88لا فصتن88م ي88ف .يل88خاد يدوه88ي نأ88ش ني88ئاّرق88لا عو88ضو88م ّل88ك ّنإ لا88ق
 ة88بوتك88م ةد88حاو88لا ،ءاني88س لب88ج ي88ف ني88تارو88ت ءاط88عإ ةرك88ف اوض88فر كان88ه دوهي88لا ضع88ب .ل88با88ب ي88ف ة88يدوهي88لا ي88ف قاقش88نا
 .ءانيس لبج ىلع تيطُعأ دق ةبوتكم ةدحاو ةاروت ّنإ اولاقو ،ةيوفش ةيناثلاو

 ني8ح ي8ف .ني8ير8ماس8لا نح8ن ،انُّل8ك ه8ب ن8مؤ8ن يذ8لا ي8سا8سألا يلي8ئار8سإلا نام8يإلا و8ه اذ8ه ؟ك8لذ انيل8ع اوّصق8ي نأ مهيل8عأ
 مهسف88نأ او88عد م88هو .]دوملت88لاو هانش88ملا يأ[ ك88لذ دع88ب نّوُد ام88ب ال نك88لو ،م88يدق88لا د88هعلا راف88سأ ّلك88ب نون88مؤ88ي ني88ئاّرق88لا ّنأ
 ن8يذ8لا نور8خآلا دوهي8لا .“نوؤاّر8ق” م8سالا  مهيل8ع قل8ُطأ اذك8هو طق8ف ه8ب نوكّسمت8م مه8ّنأ ملعن8ل “م8يدق8لا د8هعلا/ارق8ملا ون8ب”
 د8هعلا ك8لذ ذن8مو ،“نّوي8نا8بر” راصت8خا8ب اوّم8س مه8تا8ما8خا8ح مه8ل رّر8ق ا8م ىل8ع اودمت8عاو اًض8يأ ة8يوفش8لا ةاروت8لا8ب اوكّسم8ت
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 ني8ئاّرق8لا ن8ع ا8م ًائي8ش اوعم8س ن8يذ8لا صاخ8شألا ّنأ اًض8يأ ريبخ8لا ك8لذ ّيل8ع ّص8قو ام8ك .نوؤاّر8قو نّوي8نا8بر ة8يدوهي8لا ي8فو
 ىد888ل ام888ب ةهيب888شلا تاداع888لا ضع888ب مهيل888ع يلم8ُ88ي ة888بوتك888ملا ةاروت888لا888ب مهكّسم888ت ّنأل ني888ير888ماس888لا888ب مهط888بر888ب ةدا888ع نو888موق888ي
 ال ه8نأ نآلا مل8عأ ؟ني8ئاّرق8لا ني8بو مكني8ب ة8قالع8لا ا8م :ام8ئادّ يل8ع حرط8ُي يذ8لا ث8لاث8لا لاؤس8لا صوصخ8ب ،ك8لذ8ل .ني8ير8ماس8لا
 .طق8ف ة8بوتك8ملا ةاروتل8ل نيق8يرف8لا س8يدق8ت ن8ع ةج8تان8لا ةه8باشت8ملا تاداع8لا ضع8ب ك8لان8ه نك8لو ،نيق8يرف8لا ني8ب ةر8شاب8م ة8قال8ع
 .اننيب قيرفتلل ةيفاك اهدحو ةقيقحلا هذهو ،سدقلاب نونمؤي ،دوهيلا يقابك نيئاّرقلا ّنأب ىسنن اّلأ بجي ،كلذ عم

ىفتخا يئاّرقلا ل ِواقملا

 ن88م نا88ك نآلا ىت88ح ُهتل88ق ا88م ّل88ك ّنإ !ءىط88خم ت88نأ88ف ،نذإ ؟ني88ئاّرق88لا ن88ع ةر88ضاح88م كيل88ع يق88ُلأل ُتئ88ج ي8ّ8نأ ّنظ88تأ ،اذا88م
 ىل888عو ّيل888ع تّر888م يت888لا ةبعص888لا ما8ّ88يألا كل888ت ي888ف ،قيحس888لا ي888ضا888ملا ي888ف .نآلا كيل888ع ا888هدر888س يو888نأ يت888لا ةّصق888لا ل888جأ
 لق8ص ي8ف تلم8ع .ني8ئاّرق8لا ن8طو8م اه8نأ8ب ة8فورع8ملا حيل8ستم ةرمعت8سم ناّك8س ن8م ي8ئاّر8ق دن8ع تلغت8شا نأ فدا8ص ،يتل8ئا8ع
 ب88حا88ص ،ي88ئاّرق88لا لواق88ملا ع88م اًّد88ج ةّدي88ج تا88قال88ع ة88ما88قإ ى88لإ هرود88ب ك88لذ ىّدأو ،يلم88ع ي88ف اًّد88ج تحل88فأو ،ءاسفيسف88لا
 .لمعلا

 ي8ف ّلك8لا ،تل8ق ينت8لأ8س اذإو ،ا8ًيدراف8س ،ا8ًيزانك8شإ ،اًي8ئار8ق نا8ك اذإ ا8م ي8ف ،ينّمه8ي م8ل .اّبي8ط ا8ًّبا8ش نا8ك ،ك8ل لو8قأ اذا8م
 نيسم8خو  ة8ئام8ثال8ث يواس8ت كاذ8نآ ت8نا8ك ة8مارك8لا كل8ت .ة8مارك8ب ي8قزر ني8مأ8ت نا8ك يسي8ئر8لا ءيش8لا ،ادوه8ي او8نا8ك يرظ8ن
 ما8ّّيألا كل8ت ي8ف ك8لذ نا8ك ؟اًض8يأ اذا8م ملع8تأ .ةر8سألا دار8فأ ّلك8ل سبل8ملاو ل8كأ8ملا ءار8شل يفك8ي ه8ّنأ اّلإ ريب8ك ري8غ غلب8م ،ةري8ل
 .ةريل ّلك ىلع لوصحلا لجأ نم لمعلا يف اًدج تدهتجا .اًدج اًّديج ًابتار

 تي8ب ي8ف انلم8ع نا8كو ،لع8فأ نأّ يل8ع ا8م ُت8فر8ع .ما8ّيأ ةع8برأ ةّد8م لمع8لا ن8ع ّبيغ8ت د8ق ي8ئاّرق8لا لواق8ملا ّنأ ةّر8م تاذ ثد8ح
 ىر88ج اذا88م يسف88ن لأ88سأ تذ88خأ88ف لمع88لا ب88حا88ص تأ88ي م88لو ر88هشلا ر88خآ ّل88ح .عي88با88سأ ةعضب88ل اًر8ّ8فوت88م نا88ك لمع88لاو ريب88ك
 ةرمعت8سم ى8لإ اًه8888ّجوت8م ةل8فاح8لا تللقت8سا لمع8لا ءاهت8نا دع8ب ؟ير8هشلا يب8تار ى8ضاق8تأ8س في8كو ،فيطل8لا باش8لا ك8لذ8ل
 لزن8م با8ب ت8قر8ط .ةرفق8م ةداع8لا فالخ8ب ةن8يد8ملا عراو8ش ت8نا8ك ر8هظلا دع8ب ي8لو8صو دن8ع .ةل8مر8لا راوج8ب ةع8قاو8لا حيل8ستم

 باب88لا حت88ف ا88م صخ88ش .ةت88فا88خ ا8ً8تاو88صأ تعم88س ين8ّ8نأل تيب88لا ي88ف اًد88حأ ّنأ ت88فر88ع .كان88ه ّميخ88م ءود88هلا ،لمع88لا ب88حا88ص
 نوّز88هي نارد88جلا لو88ط ىل88ع اوسل88ج ءاسن88لاو لا88جر88لا ن88م ريثك88لا .كان88ه او88نا88ك  ةرمعت88سملا ناّك88س ّل88ك .لو88خدل88ل ي88نا88عدو
 ت8شهجأو ت8با8جأ !ىفت8خا ي8جوز ،فرع8ت الأ ،اذا8م ؟ثد8ح اذا8م اهت8لأس8ف هت8جوز فر8عأ تن8ك  .نوبحتن8يو ا8ًنز8ح مه8سوؤر
 ه8ّ8نأ د888ّكؤ88ملا ن88م .ما8ّ8يأ ةع88برأ ذن88م تيب88لا ى88لإ دع88ي م88ل ،ىفت88خا دق88ل ،مع88ن .ُتح88ص ؟ىفت88خا ن88يأ ،ىفت88خا ىنع88م ا88م .ءاكب88لا88ب
.لواقملا ةجوز تباجأ ،نولّلستملا هلتق اّمبر ،لتُق

 دي8كأت8لا8ب ،تيب8لا ى8لإ دُع8ي م8ل ه8ّنأ ط8ق ثد8حي م8ل ،حاضيت8سال8ل ي8عاد ال ،ال .ُترسفت8سا ؟هدو8جو ناك8م حاضيت8سا ُمت8لوا8حأ
 ،ءافط88ل باب88ش نوؤاّرق88لا .ياني88ع تأر ا88م ق88يدص88ت تبعصت88سا .ارارد8888ِم عو88مد88لا فرذ88ب اه88برا88قأو ة88جوز88لا تذ88خأو ،هولت88ق
 ي8ّ888نأ ّن8888ظأ ال .ّد8888ح ل8888ك يرظ8888ن ي8888ف زواج8888ت د8888ق ،ل8888جرل8888ل اًلع8888ف ىر8888ج ا8888م حاضيت8888سا نود8888ب ا88888ًعوب8888ُسأ داد8888حلا نال8888عإ نك8888لو

 ةل8فاح8لا تللقت8سا ،يسي8ئر8لا عراش8لا وح8ن ت8عر8سأ .ناك8ملا تردا8غو تم8ق .قر8خألا ر8مألا اذ8ه لث8م ي8تاي8ح ي8ف ت8فدا8ص
.ترفاسو

يفتخملا لواقملا دجُو

 دو8جو نّيب8تو ،ا8م ثدا8ح ي8ف ي8لواق8م م8سا ةري8خألا ما8ّيألا ي8ف ل8888ّجُس اذإ ا8م ي8ف اه8تاّي8مو8ي صح8ف ةل8مر8لا ة8طر8ش ن8م تبل8ط
 ى88لإ هلق88ن ا88م صخ88شو هيل88ع يم88ُغأ ،طق88س ،تيب88لا ى88لإ هق88ير88ط ي88ف ةفيف88خ ةيبل88ق ةتكس88ل ضّرع88ت ه8ّ8نأ حض8ّ8تا ،ه88نأش88ب ر88يرق88ت
 ى8لإ ةل8فاح8لا تللقت8ساو ،ةل8مر8لا ي8ف ة8يز8كر8ملا ةط8حملا ى8لإ ت8عر8سأ ،ةظ8حل رظت8نأ م8ل .افك8ت حتي8ب ي8ف نوسنلي8ب ىفشت8سم
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 ي88ف ريب88ك د88هَج ن88م هو88لذ88ب اّم88ع ءّاب88طألا ي88نرب88خأ .ةرط88خ هت88لا88ح نك88ت م88ل .يت88يؤر88ب لواق88ملا ءى88جو88ف . )ّسبل88م( افك88ت حتي88ب
 ين88لأ88س .يسي88ئر88لا بيبط88لا لا88ق ،ى88فاعت88ي و88هو ةّدي88ج هت88لا88ح موي88لا .ه88تاي88ح ذاق88نإو هسّفن88ت ةدا88عإل ةد88يد88ع تا88عا88س نوض88غ
؟ىضرملا ةدايع يف وضع وه لهو ،هئابرقأ نم تنك اذإ ام يف

 اذ8ه ّىت8ح ض8ير8ملا ة8ّيو8ه ىل8ع او8فّرعت8ي م8ل مه8ّنإ ال8ئا8ق بيبط8لا رذت8عا .ة8مومه8ملا لواق8ملا ةر8ُسأ ن8ع ه8ترب8خأو بيبط8لا تأّد8ه
 لا8ح اهمّل8ستيسو ،ة8نز8خلا ي8ف ة8ظوفح8م ي8هو ،طق8ف دوق8ن ل8ب ةي8توب8ث قاروأ ة8يأ همس8ج ىل8ع اود8جي م8ل مه8ّنأ ذإ ،حابص8لا
 .ابيرق يبتار مّلستأس انأو ىفاعتي يلمع بحاص ،ةفغاضم يتحرف تناك .ىفشتسملا نم هحيرست

ةمراع ةحرف ىلإ بلقنا نزحلا

 هع88ضو ي88ف هرب88ُخأ م88ل عبط88لا88بو لواق88ملا ت88عّدو ،ناو88تأ م88ل .بألاو جوزل88ل ثد88ح اّم88ع ةل88ئاعل88ل دي88حو88لا ردص88ملا ين8ّ8نأ ت88فر88ع
 ا8م او8نا8ك ه8برا8قأو لواق8ملا ة8جوز .حيل8ستم ةرمعت8سم تل8صوو نيتل8فا8ح ةي8نا8ث تللقت8سا .ةل8ئاع8لا ة8لا8ح ن8ع ،هي8ف نا8ك يذ8لا
 ءاكب88لا ن88م نرث88كأو ن88كر ي88ف تعمت88جا ةوسن88لا ن88م ة88عام88ج .نوبحتن88ي م88هو نارد88جلا لو88ط ىل88ع تيب88لا ي88ف ني88سلا88ج او88لاز
 .بلقلا رطفي يذلا ءاثرلاو بيحنلاو

 .اه88ل تل88ق ،“اه88ب سأ88ب ال هت88لا88ح نآلاو ةيبل88ق ةتكس88ل ضّرع88ت .نوسنلي88ب ىفشت88سم ي88ف ه88تد88جو ،ريخ88بو قزر88ي ّي88ح ك88جوز”
 بلق88ناو حرف88لا تاحي88ص تقلط88نا .ّي88لإ عيم88جلا ىغ88صأو ،ُتفخ88ت ءاكب88لا تاو88صأ تذ88خأ اهع88م يث88يد88ح دن88ع ه8ّ8نأ تظ88حال
 ّيل88ع نزف88ق ةوسن88لا ضع88ب !!!ى88تو88ملا ة88ماي88ق ة88بوج88عأ ،لا88جر88لا ضع88ب خر88ص !ة88بوج88عأ ،ة88بوج88عأ .ةجه88بو حر88ف ى88لإ نز88حلا
 ان888ل بل888ج يذ888لا ح888لاص888لا ير888ماس888لا اذ888هل مارت888حالا ّل888ك” .نوريث888ك حا888ص !دو888جو888م هللا !دو888جو888م هللا ،يد888ي نّلبق888ي نذ888خأو
 ة88عاس88لا88ف ي88لاح88ل ي88نو88كرت88ي نأ88ب ي88تال888888ّسو88ت ّل88ك ينفعس8ُ8ت م88ل .لا88ع توص88ب تيب88لا ةب88حا88ص ت88لا88ق ،“ى88تو88ملا ة88ماي88ق ة88بوج88عأ
 .اّدج ّيلع نوقلق يتيب لهأ ّنأ ّكش الو ،اًليل ةرخأتم تناك

 ة88ئام88ثال88ث غلب88م هن88م جر88خأ ،ه88لاطن88ب راض88حإ88ب ر88مأ ّىت88ح ي88نآر ا88م .ه88ترا88يز88ل تر88فاس88ف هتي88ب ى88لإ ني88مو88ي دع88ب ض88ير88ملا دا88ع
 هذ88ه تض88فر .نا88فرع88لاو ركش88لا88ب ناتمعف88م هاني88عو ين88لوا88نو ةري88ل نيسم88خ هيل88ع فا88ضأو ير88هشلا يب88تار ،ةري88ل نيسم88خو
 كان88ه ّنإ اًم88ئاد ُتل88ق ،لا88ق ك88لذ قحت88ست ك8ّ8نإ .هت88ظا88غإ تدرأ ا88م ي8ّ8نأل تق88فاو88ف اه88لوبَق88بّ يل88ع ّح88لأ ه8ّ8نأ اّلإ بدأ88ب ة88فا88ضإلا
 كان8ه ،ةريث8ك طوغ8ض تح8ت ي8ّنإ : ءود8هب ّدرو ه8ل ىر8ج اّم8ع هت8لأ8س .ياتن8جو تّرم8حاو تمست8با .ني8ئاّرق8لا لث8م نيّبي8ط ا88888ًسا8نأ
 ن888يدوزمل888ل ع888فد888لاّ يل888ع ّرذعت888ي ا888هدي888عاو888م ي888ف نو888يد888لا مِّل888ستأ م888ل نإ .ن888يدّوزمل888ل لا888ملا ع888فدّ يل888عو ي888ل نوريث888ك نون888يد888م
 تطق88سو ،ةرايس88لا تف88ّقو88ت ،يّظ88ح نسح88لو ،ةراّيس88لا دو88قأ ا88نأو تر88هنا ةيسفن88لا طوغض88لا ةأ88طو تح88ت .لاّمعل88ل ب88تاور88لاو
 .تضم دق ماّيأ ةعبرأ ّنأ رّوصتأ مل .يترايزل كمودق لبق تاظحل ،ىفشتسملا يف تظقيتسا .عراشلا ىلع اهنم

 رواج8888ملا م8888يدق8888لا عراش8888لا ن8888م ،ة8888فدص8888لا8888ب كان8888ه ن8888م ترر8888م اذإو ،حيل8888ستم ةرمعت8888سم ي8888ف ى8888تو8888ملا ة8888ماي8888ق ةّص8888ق هذ8888ه
 تدرأ نإ ،ان8ه ا8ه .ني8ير8ماس8لا دن8ع لاح8لا ي8ه ام8ك ،يميم8حلا با8حرت8لا8ب لبقتُست8س كان8ه .كان8ه ى8لإ ل8خُدأ ةرمعت8سملل
 ة8عوم8جملا هذ8هل ة8لاح8م ال يمتن8ي ،ة8بوتك8ملا ةاروت8لا ض8ئارف8ب مايق8لا ىل8ع صِر8حي ن8م ّنأل ،ني8ئاّرق8لا ني8بو انني8ب كرت8شم ر8مأ
 .اّدج ءافطللا معن ،ءافطللا سانلا نم
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