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بّيطلا يْحبُص  
Ṣubḥī the Goodhearted

ةداحش بيسح .ب ةمجرت
يكنسله ةعماج

 ي888جرف888ملا جرف888م مي888هار888بإ ن888ب ر888كا888ش ن888ب ليل888خ ا888هاور يت888لا ةّصق888لا هذ888هل ةي888بر888ع ةم888جر888ت يل888ي ا888م ي888ف
 ر88شن ،ةاروتل88ل ر8888888ِّسفمو ر88عا88ش ،١٩٨٩ -١٩٢٢ ،يبي88حر88ملا بي88حر88م ما88هار88بأ ن88ب ركشش88ي ن88ب ما88هار88بأ(
 يذ88لا )-١٩٤٤( ة88قد88ص )مي88ماين88ب( ني88مألا ىل88ع ،ةي88برع88لا88ب )ة88ير88ماس88لا ة88يربع88لا88ب ةاروت88لا لك88ل ه88ل اريسف88ت
 ن8يددع8لا ،ةر8ماس8لا راب8خأ - .ب .أ ة8ير8ماس8لا ة8يرود8لا  ي8ف ا8هر8شنو ،اهحّق8ن ،ا8هّد8عأ ،ة8يربع8لا ى8لإ اهلق8ن

.٣٧ -٣٦ .ص ،٢٠١٧  طابش ١ ،١٢٢٩-١٢٢٨

 اه8ّ8نإ :اه88عو88ن ن88م ةد88ير88ف ،بي88بأ ل88ت ي88بون88ج نو88لو88ح ةن88يد88م ي88ف ا8ً8ير88هش ني88تّر88م ردص88ت يت88لا ة88يرود88لا هذ88ه
 يربع88لا ّط88خلا88ب ة88ير88ماس88لا ةي88مارآلا وأ ة88يربع88لا :تا88يد88جبأ ع88برأ وأ طوط88خ ةع88برأ88ب تاغ88ل ع88برأ لمعت88ست
 ّط888خلا يأ ،يرو888شألا/ع8ّ88بر888ملا ّط888خلا888ب ةث888يد888حلا ة888يربع888لا ؛ة888ير888ماس888لا فور888حلا888ب موي888لا فورع888ملا ،م888يدق888لا
 ةي88نا88ملألاو ةيس88نرف88لا لث88م ىر88خأ تاغ88ل ا8ً8ناي88حأ( ة88يزيل88جنإلا ؛ي88برع88لا م88سر88لا88ب ةي88برع88لا ؛ي88لاح88لا يربع88لا
 .ينيتاللا ّطخلاب )ةينابسإلاو

 عَّزو8ُت ،ماظت8نا8ب ردص8ت ت8لاز ا8مو ،١٩٦٩ ماع8لا ر8خاوأ ذن8م رودص8لا ي8ف ة8ير8ماس8لا ة8يرود8لا هذ8ه تأد8ب
 اهي88ف نو88كرت88شم كان88هو ،ير88ما88س ة88ئام88نامث88لا ة88بار88ق ،نو88لو88حو سل88با88ن ي88ف ير88ما88س تي88ب ّل88ك ىل88ع ا8ً8ناّج88م
 ةّي888ح ت888لاز ا888م ،ة888يرود888لا هذ888ه .م888َلاع888لا لود ّىت888ش ي888ف ،ة888ير888ماس888لا تا888سارد888لا888ب نيّمت888هملاو نيث888حاب888لا ن888م
  ،)ينس8ح( تف8يو  )ني8مألا( مي8ماين8ب ،نيقيقش8لا ن8ْيرّر8حملا ةر8باث8مو صال8خإ لضف8ب رّوطت8تو ل8ب ال ،قزر8ُت
 ي8ناث8لا نو8نا8ك ٢٠ــ١٩٢٢ طاب8ش ٢٢ ،يرفص8لا( ي8حابص8لا ة8قد8ص )نوص8تر( ي8ضار مو8حر8ملا يل8888ْجن

١٩٩٠(.

عقْدُم رقف”

 ة8ّ88يأ مت888فر888ع و888ل .ءي888ش ّل888ك هي888ف ت888قو ي888ف م888تد888لُو .يب888هذ رص888ع ي888ف نوشيع888ت مك8ّ88نإ ؟نوكْش888ت مك888لا888ب ا888م”
 د8ق ع8قد8ملا رقف8لا ّنإ .مك8ترتف8ب ان8ترت8ف ة8نراق8م نكم8ي ال .مك8يد8ل ا8م اًدي8ج نورّدق8ت متنك8ل ،انيل8ع تّر8م تا8قوأ
 ا8م د8جأ الو ،ةّر8م ري8غ تيب8لا ى8لإ دو8عأ تن8ك .ان8ل شيع8لا ةمق8ل ني8مأ8ت انعطت8سا داك8لا8ب .ايل8ك انيل8ع ىض8ق
 ةر888سك ام8ّ88بر وأ ،م888يدق888لا زبخ888لا ن888م تي888فات888ف ىل888ع رثع888ن انّل888ع ةيلمن888لا ي888ف )شبحب888ن( ط888شكن ان888ك .هل888كآ
 دار88فأ ة88لا88عإ  ىل88ع ردق88ي الو ي88بأ دن88ع لا88م ال ّنأ ت88فر88ع ،ءاكت88شالا ىل88ع رد88قأ م88ل .ة88جام88ك ن88م  ةّنفعت88م
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 .هتلئاع
 ،)ه88قد88ص مي88ماين88ب ن88ب نوص88تر( ة88قد88ص ني88مألا ن88ب ي88ضار يق88يد88ص اًلث88م ؛لا88ملا ر8ّ8فو88ت ن88ير88خآ دالوأ ىد88ل

 ًالا88م اذ88ه نا88ك كاذ88نآ .مو88ي ل88ك شر88غ فص88ن ىل88ع هد88لاو ن88م لصح88يو بلط88ي هاب88ص ي88ف نا88ك ،هللا هاف88ش
 ن88م اًّد88ج ةريب88ك ة88مو88ك ءار88ش ناك88مإلا88ب نا88ك .ناميل88م ةد88حاو88لا ةي88قوألا نم88ث .ه88تالو88كو88ش ىرت88شا ه88ب .اّم88ج
 ةنهكل88لو ي88ل ةب88سنلا88ب ،دي88حو88لا ي88موي88لا ءاذغ88لا اذ88ه نا88ك ،ةريث88ك ناي88حأ ي88ف .شر88غ فصن88ب ه88تالو88كوش88لا
 ي88ف انتّل88ش ي88ف او88نا88ك ن88ير88خآ دالوألو ،هللا مهم88حر ،)مو88لا88ش( مول88سو )ساحن88ف( رض88خو )ت88ير88ب( د88ها88ع
 م8ل و8ل ؟زبخ8لا هي8ف ر8ّفوت8ي م8ل يذ8لا ت8قو8لا ي8ف ،ه8تالو8كوش8لا ن8ع اهت8نوآ مل8حي نأ هع8سو8ب نا8ك ن8م .ة8سرد8ملا
 .ةنسلا يف ةّرم هتالوكوشلا انقذ ّانكل يضار انطعي

بّيطلا يحبص

 ا8م .عوج8لا ن8م اًريث8ك انق8ياض8ت ما8ّيألا د8حأ ي8ف .كل8ت عوج8لا ةرت8ف ي8ف ى8لوألا ةّصق8لا ى8لإ ل8صأ ان8ه ن8م
 اف888ش ىل888ع ّان888ك .ا888م ءي888ش لوان888ت ن888م ّد888ب ال نك888لو .نيحط888لا ءار888شل د888حاو شر888غ و888لو ي888بأ بي888ج ي888ف نا888ك
 نيجع8لا ازور ي8ّمأ هي8ف نجع8ت يذ8لا يواخ8لا نيحط8لا نَج8ل ى8لإ را8شأ ،انتنح88ِم ىأر ر8كا8ش ي8بأ .رايه8نالا
 ن8888م ني8888مار8888غوليك8888ل ا8ً888نو8888بَر88888َع ها8888يإ هط8888عأو ةيتت8888س يحب8888ص نا88888ّكد ى8888لإ هذ8888خ” :لا8888قو ،نيحط8888لا ر8ّ888فو8888ت دن8888ع
 نمث88888لا ك88888ل ع88888فدن88888س ةدودع88888م ما8ّ8888يأ نوض88888غ ي88888ف ،ه88888ل ل88888ُق .عوج88888لا يهن8ُ8888نو زبخ88888لا ان88888ل نوكي88888ل  ،نيحط88888لا
 ةي8ناك8مإ ة8ّيأ ر8ّفوت8ت م8ل ،ك8لذ ى8لإ ف8ضأ ،ي8بأ ر8مأ ةف8لاخ8م ىل8ع ؤر8جأ م8ل اًعب8ط .نيحط8لا نج8ل ع8جرت8سنو
 ضبق8نا ،هلع8فأ8س ا8م ي8ف ق8يرط8لا لاَوط ترّك8ف .ةيتت8س يحب8ص نا88ّكد ى8لإ تر8888ِسو نجل8لا تذ8خأ  .ىر8خأ
.لجخلا ةّدش نم يلخاد يف يبلق

 سئ88ب لاط88بإل ءي88ش ّيأ لم88ع ن88م نّكم88تأ م88ل ،اًع88فا88ي ا8ً8با88ش ي88نو88كو ،ميت88ي شر88غ ىت88ح يبي88ج ي88ف نا88ك ا88م
 ءي8ش ل8ك ن8م م8غر8لا8ب ه8فر8ش ىل8ع ظافح8لا ىل8ع صَر8ح ي8بأ .ق8ئا8ع ّيأ نود8ب رقف8لا انيل8ع رطي8س .ريص8ملا
 ال888هأ”“ ـب ه888نا8888ّكد ل888خد888م دن888ع ةيتت888س يحب888ص ينلبقت888سا .ناس888نإلا ة888قدص888ل جايت888حالا مد888ع ة88888888888ّصاخ888بو
 نا8ك .الوج8خ اًكب8تر8م ي8نآر ا8مدن8ع هت8ماست8با تّح8ما ا8م نا8عر8سو .ة8حر8م ة8ماست8با8بو بلق8لا ن8م “ال8هسو
 ن88م ني88مار88غولي88ك يرت88شأل تئ88ج ،ه88ل تل88ق .ياغتب88م ن88ع ة88ّقر88ب ي88نأ88س ك88لذ88لو ،ةبعص88لا انت88لا88ح اًّدي88ج فرع88ي
 لصح8ن امث8ير ا8ًنو8بَر88َع كدن8ع ه8كر8تأ هلِم8حأ يذ8لا نجل8لا ّنأ اّلإ ،نمث8لا ع8فد8ل دوقن8لا كل8مأ ال نك8لو نيحط8لا
 ى8لإ رظن8لا ن8م تل8جخو ،ُتز8جوأ ،ك8ل ه8لو8قأل ي8بأ ي8نر8مأ ا8م اذ8ه .نيحط8لا نم8ث ع8فد8ل ي8فاك8لا لا8ملا ىل8ع
.هينيع

 ن888م ني888مار888غوليك888ب قرو888لا ن888م اًسي888ك  أل888مو حار ،ةف888ش تنب888ب سِبن888ي م888ل نا8888ّكد888لا ب888حا888ص ةيتت888س يحب888ص
 نيحط888لا سي888كو ل888جع ىل888ع ناك888ملا تردا888غو ه888نا88888ّكد ل888خد888م ي888ف نجل888لا تع888ضو .ها888يإ ين888لوا888نو نيحط888لا
 اًح88ئا88ص ةيتت88س يحب88ص جر88خ ،نا8888ّكد88لا ن88ع دعت88بأ تن88ك امني88ب .ينض88ح ي88ف ماك88حإ88ب كوسم88م ي88لاغ88لا
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 هه8جو ة8يؤر دن8ع ه8ل نيحط8لا ةدا8عإل اًدعت8سم تن8كو ،ةقفص8لا ىل8ع مد8ن ه8ّنأ تنن8ظ !ان8ه ى8لإ ع8جرإ :يءارو
.سباعلا

 ،ال888قاثت888م ه888نا8888ّكد ى888لإ تع888جر .“ّيل888ع َّدُر888ف ك888يدا888نأ ا888نأ”  ،ةيتت888س يحب888ص حا888ص ،“ليل888خ ا888ي ان888ه لاع888ت”
 .يحب8ص لأ8س ؟“ان8ه نجل8لاو نيجع8لا ك88ّمأ ِنجعت8س في8ك ،ي8ل ل8ق” ؟نيحط8لا نود8ب ي8بأ ي8ناري8س في8ك
 يحب88ص :ه88ل ل88قو كي88بأ ى88لإ د888ُع ،نجل88لاو نيحط88لا ذ88خ ،ك88ل لو88قأ ا88م لع88فإ” .ةيتت88س يحب88ص ظي88غ م88قاف88ت
 ّبيط88لا راج88لاو ،ناري88ج نح88ن ا88ه .نجل88لا88ب نيحط88لا ةض88ياق88م ي88ف ترّك88ف ك88نأل ،كن88م ريث88ك نال88عز ةيتت88س
 ي88تأي88س ضوع88لا88ف الإو نمث88لا ي88ل ع88فد88ي لا88ملا ه88يد88ل ر8ّ8فوت88ي ا88مدن88ع .قيض88لا ت88قو هرا88ج د88عاس88ي نأ يغبن88ي
.“ميهاربإ ءانبأ ،ةوخإ نحن اه .هدعاسيو يندعاسي هللا اذكه .رخآ ناكم نم

 ّنأ الإ ،ي8بأل ةب8سنلا8ب رو8مألا هر8كأ ن8م نا8ك ي8ناّج8ملا ءاطع8لا .قط8ن ام8ب لم8عأأ ،اًددرت8م ،اًش8هدن8م تف8قو
 ةّحص8لا8ب ،مه8ملا ،ة8يد8ه ت8سيل هذ8ه ،دارأ ىت8م ي8ل كو8بأ ع8فدي8س ،تيب8لا ى8لإ د88ُع :اًل8ئا8ق ّيل8ع ّح8لأ يحب8ص
 نيحط8لاو نجل8لا تذ8خأ .ان8ل نسح8ُملا فر8ش شد8خأ8س تنك8ف الإو تلِب8ق نأ ى8لإ ي8ب ّح8لأو ّح8لأ .ةي8فاع8لاو
 ي8ّ8نأ88ب لوق88لا ،ًائي88ش هن88ع ف888ُْخأ م88ل ؟ثد88ح ا88م لأ88سو اًريث88ك ي88بأ برغت88سا .تيب88لا ى88لإ امه88ب اًع88جار تلف88قو
 ة88جامك88لا انّليخ88تو ،ي88بأ ق88يا88ض ام88ك اًد88ج ينق88يا88ض عوج88لا .ا88بذ88ك نوكي88س يسف88ن ةرار88ق ي88ف حر88فأ م88ل
 .ةحارلاب يّمأ اهجرخُت يتلا ةنخاسلا

 فالآ :ة88سايك88ب ض88فر ةيتت88س يحب88ص .نيحط88لا ي88مار88غولي88ك نم88ث ينمّل88سو ي88بأ ي88نا88عد ني88عوب88سأ دع88ب
 .“ليلخلا ميهاربإ انيبأ دالوأ ،ةوخإ نحن اّله :لاقو اهب هترمغ يتلا نانتمالاو ركشلا تاملك


