
هتفئاط فرشو تّيملا ُفرش
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ةداحش بيسح روسيفورب ةمجرت
يكنسله ةعماج

 ي;;;جا;;;ن رب;;;كألا ن;;;هاك;;;لا ن;;;ب ف;;;طا;;;ع ن;;;هاك;;;لا ا;;;هاور ،ة;;;يربع;;;لا;;;ب ةّصق;;;لا هذ;;;هل ةي;;;بر;;;ع ةم;;;جر;;;ت يل;;;ي ا;;;م ي;;;ف
 ريب;;خو ر;;عا;;ش ،٢٠٠١-١٩٩٨ نيتنس;;لا ني;;ب رب;;كأ ن;;ها;;ك ،عشي;;بأ ن;;ب يڤي;;ل ،٢٠٠١-١٩١٩( يواتفح;;لا
 ،اهحّق;ن ،ا;هّد;عأ ،ة;يربع;لا ى;لإ اهلق;ن يذ;لا ،)-١٩٤٤( ة;قد;ص مي;ماين;ب ىل;ع ةي;برع;لا;ب )ةاروت;لا ةءار;ق ي;ف
 نار;;;يز;;;ح ٥ ،١٢٤١-١٢٤٠ ن;;;يددع;;;لا ي;;;ف ،ةر;;;ماس;;;لا راب;;;خأ - .ب .أ ة;;;ير;;;ماس;;;لا ة;;;يرود;;;لا  ي;;;ف ا;;;هر;;;شنو

.١٠٠-٩٨ .ص ،٢٠١٧

 اه;ّ;نإ :اه;;عو;;ن ن;;م ةد;;ير;;ف ،بي;;بأ ل;;ت ي;;بون;;ج نو;;لو;;ح ةن;;يد;;م ي;;ف ا;ً;ير;;هش ني;;تّر;;م ردص;;ت يت;;لا ة;;يرود;;لا هذ;;ه
 يربع;;لا ّط;;خلا;;ب ة;;ير;;ماس;;لا ةي;;مارآلا وأ ة;;يربع;;لا :تا;;يد;;جبأ ع;;برأ وأ طوط;;خ ةع;;برأ;;ب تاغ;;ل ع;;برأ لمعت;;ست
 ّط;;;خلا يأ ،يرو;;;شألا/ع;;ّ;بر;;;ملا ّط;;;خلا;;;ب ةث;;;يد;;;حلا ة;;;يربع;;;لا ؛ة;;;ير;;;ماس;;;لا فور;;;حلا;;;ب موي;;;لا فورع;;;ملا ،م;;;يدق;;;لا
 ةي;;نا;;ملألاو ةيس;;نرف;;لا لث;;م ىر;;خأ تاغ;;ل ا;ً;ناي;;حأ( ة;;يزيل;;جنإلا ؛ي;;برع;;لا م;;سر;;لا;;ب ةي;;برع;;لا ؛ي;;لاح;;لا يربع;;لا
 .ينيتاللا ّطخلاب )ةيلاغتربلاو ةينابسإلاو

 عَّزوُ;ت ،ماظت;نا;ب ردص;ت ت;لاز ا;مو ،١٩٦٩ ماع;لا ر;خاوأ ذن;م رودص;لا ي;ف ة;ير;ماس;لا ة;يرود;لا هذ;ه تأد;ب
 نّيت;سو ة;ئا;م ي;ف نونكس;ي ير;ما;س ة;ئام;نامث;لا ة;بار;ق ،نو;لو;حو سل;با;ن ي;ف ير;ما;س تي;ب ّل;ك ىل;ع اً;ناّج;م
 راط;قأ ّىت;ش ي;ف ،ة;ير;ماس;لا تا;سارد;لا;ب نيّمت;هملاو نيث;حاب;لا ن;م اهي;ف نو;كرت;شم كان;هو ،ب;يرقت;لا;ب ًاتي;ب
 ،نيقيقش;لا نْ;يرّر;حملا ةر;باث;مو صال;خإ لضف;ب رّوطت;تو ل;ب ال ،قزرُ;ت ةّي;ح ت;لاز ا;م ،ة;يرود;لا هذ;ه .م;لاع;لا
 ة;;;;قد;;;;ص نوص;;;;تر( ي;;;;حابص;;;;لا ة;;;;قد;;;;ص ي;;;;ضار مو;;;;حر;;;;ملا يل;;;;;;;ْجن  ،)ينس;;;;;;;ُح( تِف;;;;;ِيو  )ني;;;;مألا( مي;;;;ماين;;;;ب
.)١٩٩٠ يناثلا نوناك ٢٠ــ١٩٢٢ طابش ٢٢ ،يرفصلا

 بلق;;لا ن;;م ةع;;با;;ن اهّل;;كو ،لاؤس;;لا اذ;;ه ىل;;ع ةريث;;ك ٌتا;;با;;جإ يتبع;;;;;ُج ي;;ف ؟ق;;لاخل;;ل ُتلع;;ف ا;;م ،ين;;;ُلأس;;ت”
 ه;;;ل عّرضت;;;لا ن;;;ع عطق;;;نأ الو هُدب;;;عأ نأ ّدوأ .ي;;;تّو;;;قو ي;;;حورو يبل;;;ق لك;;;ب هللا ّب;;;ُحأ ي;;ّ;نإ .حور;;;لاو مسج;;;لاو
 ّىت;;;ح هُلع;;;فأ;;;س ا;;;م اذ;;;هو ،نآلا ّىت;;;ح هتلع;;;ف ا;;;م اذ;;;هو ،َعوب;;;سألا اذ;;;ه ق;;;لاخل;;;ل هتلع;;;ف ا;;;م اذ;;;ه .ينّق;;;فوي;;;ل
.يسفنل ُبتكأ ،َرخآل ٍتقو نم اذهب موقأ يّنإ ،نذإ ؟ةسّدقم نوؤش نع ةباتكلا يونتأ ،هآ .يتامم

 رض;;;خ ن;;;ب قي;;;فو;;;ت رب;;;كألا ن;;;هاك;;;لا يّم;;;ع ،ماود;;;لا ىل;;;ع ا;;;هرّد;;;ُقأ ةيصخ;;;ش ن;;;ع ةّص;;;ق ك;;;ل يك;;;حأل َلاع;;;ت
 بت;;;ُك د;;قو .١٩٤٣-١٩٣٣ نيتنس;;لا ني;;ب َرب;;كأ ًان;;ها;;ك نا;;ك .ف;;صاو ي;;بأ;;ب ىَّنك;;ملا )ساحن;;ف ن;;ب حيل;;ستم(
 و;;;ه ينت;;;شهدأ يت;;;لا رو;;;مألا د;;;حأ ّنإ ك;;;ل لو;;;قأ نأ يع;;;سُو;;;ب .ةايح;;;لا ي;;;ف هجه;;;نو هتيصخ;;;ش ن;;;ع ريثك;;;لا



؟سلبان ناّكس طاسوأ يفو ،هتفئاط يف ةقومرم ةلزنم ّلتحي نأ فصاو وبأ نّكمت فيك

  !عم;;ساو لّضف;;ت ،ت;;نأ ه;;لأس;;ت ن;;ل اًعط;;ق يذ;;لا لاؤس;;لا اذ;;ه ن;;م أز;;هيس َبث;;ك ن;;ع ه;;فر;;عو هر;;صا;;ع ن;;م ّل;;ك
 موي;لا مهن;م ريث;كو كاذ;نآ نيب;يرق;لا ي;ئا;قد;صأ ن;م .ي;غول;بو ياب;;;;;;;;;ِص يتل;حر;م ى;لإ ةّصق;لا هذ;ه ي;ب دوع;ت
 ن;;هاك;;لا ن;;م ّل;;ك رام;;عأ ي;;ف هللا لا;;طأو ،هللا هم;;حر )هي;;با;;ط ن;;ب ت;;ير;;ب( لاز;;غ ن;;ب د;;ها;;ع ن;;هاك;;لا :اًض;;يأ
 ن;;ب ليل;;خو ة;;قد;;ص )مي;;ماين;;ب ن;;ب نوس;;تر( ني;;مألا ن;;ب ي;;ضار ،يّم;;ع ن;;با مي;;هار;;بإ ن;;ب )ساحن;;ف( رض;;خ
 .)بيحرم ركششي نب ميهاربإ( جرفم ركاش

 ب;;;;جاو;;;;لا ن;;;;م ّنس;;;;م وأ ناس;;;;نإ ن;;;;ع ةراب;;;;ع ف;;;;صاو و;;;;بأ نك;;;;ي م;;;;ل ،باب;;;;شلاو ةيتف;;;;لا نح;;;;ن ،ان;;;;ل ةب;;;;سنلا;;;;ب
 ،٣٢ :١٩ ني;يوال;لا رف;س( “فق;ت/موق;ت ةبيش;لا/ةبي;ش يذ لب;ق/ةرض;ح ن;م” ةاروت;لا ي;ف درو ام;ك ه;مارت;حا
 ددع;لا رف;س ،ني;يوال;لا رف;س ،ي;ناث;لا دّل;جملا ،ني;ير;ماس;لا ةاروت;ل ةي;برع;لا ةم;جرت;لا ،ةداح;ش بيس;ح رظ;ُنأ
 .ص ،٢٠٠١ ،بادآلاو مولعل;;;;;;ل ةيلي;;;;;;ئار;;;;;;سإلا ةين;;;;;;طو;;;;;;لا ةيم;;;;;;يدا;;;;;;كألا :سدق;;;;;;لا .عارت;;;;;;شالا ةينث;;;;;;ت رف;;;;;;سو

 ،قال;طإلا ىل;ع ءي;ش َّل;ك ان;ل ةب;سنلا;ب ف;صاو و;بأ نا;ك .ر;خآ ناس;نإ ّل;ك ةل;ماع;م ا;ندت;عا ام;ك ،)٩٧-٩٦
 ين;;;يد;;;لا ان;َ;ملا;;;ع انل;;;جأ ن;;;م د;;;جوأ يذ;;;لا و;;;هو مِعط;;;ملاو ي;;;قاس;;;لا ،رِّرق;;;ملا و;;;ه .اب;;;يرق;;;ت تيم;;;ملاو ييح;;;ملا ه;;ّ;نإ
 .ضح;;م ىم;;عأ نام;;يإ ،اّد;;ج اًخ;;سار نا;;ك ه;;لاب;;ب أرط;;ي ا;;م ّل;;ك ذيفنت;;ل ه;;تردق;;ب ه;;نام;;يإ .يقيقح;;لا ّير;;ماس;;لا
ً ال;;صأ فق;;ي نأ عاطت;;سا ن;;م .هزاج;;نإ هيل;;ع ّرذعت;;ي دو;;جو;;لا ي;;ف ًائي;;ش كان;;ه ّنأ رّوصت;;ن م;;لو ّط;;ق رّكف;;ن م;;ل
 ي;;;ف ّرم;;;ي امني;;;ح را;;;بدألا ي;;;لو;;;ن ّان;;;ك .ةي;;;ناك;;;مإلا هذ;;;ه لث;;;م انن;;;هذ;;;ب أرط;;;ت م;;;ل ،د;;;حأ ال ؟ف;;;صاو ي;;;بأ ما;;;مأ
 د;حاو ل;ك حور عازت;نا ىل;ع مز;ع هّلع;ل ،انف;خ .ال;تا;ق اً;فو;خ اهن;م انف;;;ِخ ة;طاس;ب لك;ب .ه;لال;جو هت;هُّبأل عراش;لا
.يغبني امك ،ميوقلا قيرطلا كلسن مل نإ ،ّانم

 اهميسق;;ت ى;;لإ ا;ً;ناي;;حأ ىّدأ اًد;;يد;;ش ا;;;;ًعاز;;ن تد;;;ِهش ةف;;ئاط;;لا ّنأ ،ةّصق;;لا هذ;;ه ةيفل;;خ ي;;ف هُر;;كذ ر;;يد;;جلا
 رو;مألا نأ َر;خآل ت;قو ن;م ثد;ح ،ك;لذ ل;ك ع;م .عا;ضوألا ة;ئد;هت ىل;ع لِم;ع يذ;لا َدي;حو;لا ف;صاو و;بأ نا;كو
 بب;;;سبو ،بيصع;;;لا يداصت;;;قالا ع;;;ضو;;;لا ةجيت;;;ن ،ة;;;ير;;;ماس;;;لا تال;;;ئاع;;;لا ني;;;ب تا;;;قالع;;;لا ءاّر;;;ج ن;;;م ت;;;ّمزأ;;;ت
 سنج;;;;لا ي;;;;ف صق;;;;ن بب;;;;سب ك;;;;لذ مهضعب;;;;ل ّرذع;;;;تو ةر;;;;ُسأ ة;;;;ما;;;;قإل ،كاذ;;;;نآ ةف;;;;ئاط;;;;لا ْبز;;;;;ُع ني;;;;ب س;;;;فانت;;;;لا
 فرط;لا ن;م ي;فوت;ملا مارت;حا;ب فرط;لا اذ;ه ه;بأ;ي مل;ف ،ةّدا;ح ةعيطق;لا ت;نا;ك ناي;حألا ضع;ب ي;ف .فيطل;لا
.رخآلا

 ةريغص;;لا ةربق;;ملا ي;;ف ،كان;;ه مأ ان;;ه ،ّتي;;ملا ن;;فد ناك;;م لو;;ح لاج;;;;;ِس ب;;;;;ِشن ،ا;;هدُر;;سأ يت;;لا ةّصق;;لا ي;;فو
 كان;;;;ه نا;;;;ك .م;;;;يز;;;;ير;;;;ج لب;;;;ج ن;;;;م ي;;;;لامش;;;;لا ي;;;;برغ;;;;لا ب;;;;ناج;;;;لا ي;;;;ف ،سل;;;;با;;;;ن ي;;;;ف نيع;;;;لا سأر ّي;;;;ح ي;;;;ف
 ي;فوت;ملا ن;فد;ب ف;صاو و;بأ رّر;ق .“مهت;عام;ج”ن;م سي;ل هّ;نأل مه;ئا;بر;قأ روب;ق راوج;ب ّتي;ملا ن;فد;ل نو;ضراع;م
 ن;;م دار;;فأ ضع;;ب لو;;صو;;ب اذإو ،رفح;;لا ي;;ف نيلغشن;;م ّان;;ك امني;;ب .ربق;;لا رفح;;ب اًلا;;ح ر;;مأو ا;;م ناك;;م ي;;ف
 تلق;;ف اًرو;;ف تي;;عُدت;;سا .ر;;خآ ناك;;م ي;;ف ّتي;;ملا ن;;فد بج;;ي ه;ّ;نأ ني;;عّد;;م ،لمع;;لا ن;;ع انين;;ث او;;لوا;;حو ةف;;ئاط;;لا



 رييغ;ت ي;ف ان;ل لو;ح ال;ف ك;لذ;ب ر;مأ اذإو ،ان;ه ربق;لا رفح;ب ا;نَر;مأ ف;صاو و;بأ قي;فو;ت رب;كألا ن;هاك;لا” :مه;ل
 :يوح;;ن نوب;;غاش;;ملا خر;;ص .“نح;;ن انس;;لو رّرق;;ملا ه;ّ;نإ ،هيل;;ع ىلع;ُ;ي ال هُر;;مأ ،اّد;;ج انيل;;ع بضغي;;س .ناك;;ملا
 فالخ;لا ل;صو كَرَد;لا اذ;ه ى;لإ .“ان;ل ةب;سنلا;ب رّرق;ي ال هّ;نإ ،ن;فد;لا ناك;م ن;يأ رّرقي;ل ف;صاو و;بأ و;ه ن;م”
 .ربكألا نهاكلا فرشب ّسملا ،ةفئاطلا يف

عيمجلا نوّصُخي ىتوملا

 اورع;;ش و;;ل ه;ّ;نأ د;;;;ّكأت;;م ي;ّ;نإ .ناك;;ملا ن;;م برق;;لا;;ب ف;;صاو ي;;بأ دو;;جو;;ب نيح;;ئاص;;لا ن;;م د;;حاو ّيأ هبتن;;ي م;;ل
 م;;;ل ،ءاّد;;ِ;لألا ف;;;صاو ي;;;بأ و;;;ضراع;;;م ّىت;;;ح ه;;ّ;نأ فورع;;;ملا ن;;;م .ةي;;;بان;;;لا تارابع;;;لا كلت;;;ب او;;;هّوف;;;ت ا;;;مل هدو;;;جو;;;ب
 .اعلهو اًفوخ مهبولق ألم هّنإ ،هروضحب ءيش ّيأ لوق ىلع اوؤرجي

 ك;;;ئالوأ ةق;;;حالم;;;ب رض;;;خ يم;;;ع ن;;;باو ا;;;نأ ي;;;نر;;;مأ .مه;;;مال;;;ك ن;;;م اّد;;;ج ف;;;صاو و;;;بأ ظات;;;غا ،لا;;;ح ّل;;;ك ىل;;;ع
 ىل;ع مهب;يذع;تو مهيل;ع ضبق;لا ءاق;لإ;ب ا;نَر;مأ .هوأر نأ دع;ب كان;ه ن;م رارف;لا;ب او;عر;سأ ن;يذ;لا صاخ;شألا
 ن;;هاك;;لا انق;;ير;;ط ي;;ف ا;;نوح;;ن ض;;كر .مه;;تدراطم;;ب ا;;نذ;;خأو ان;;;َغد;;ل ا;ً;نابع;;ث نأ;;كو انقلط;;نا ا;;نان;;ثا .مه;;فّرص;;ت
  هاو;;;ق عمجت;;;سا ا;;;م نا;;;عر;;;;;;;;ُسو بب;;;سلا ه;;;ل ان;;;حر;;;ش .ة;;;لور;;;هلا هذ;;;ه بب;;;س ن;;;ع برغت;;;ساو لاز;;;غ ن;;;ب د;;;ها;;;ع
.فصاو يبأ نم رمألا ردص ،كلذل ليدب ال ،ةدراطملا يف انيلإ ّمضناو

 انت;ثال;ث ّان;ك انّ;نأ ه;يونت;لا ن;م ّد;ب ال .عد;تر;يو بعش;لا ىري;لً ا;حّرب;م اً;بر;ض م;هانعب;شأو ن;يّراف;لا;ب انكس;مأ
 رب;;كألا ن;;هاك;;لا فر;;شب نو;;;;;;ّسا;;ملا ّربعي;;ل ًةي;;فا;;ك ت;;نا;;ك تا;;بر;;ض عض;;ب .ان;;تّو;;قو ان;;باب;;ش ناوفن;;ع ي;;ف كاذ;;نآ
 .مهنم ردص اّمع مهمدنو قيمعلا مهفسأ نع

 ءاهفس;;لا ني;;لواطت;;ملا ني;;ب ةح;;لاصمل;;ل ءاق;;ل اوّمظن;;ف ءاه;;جو;;لا ضع;;ب ل;;;ّخد;;ت ،موي;;لا ك;;لذ ءاس;;م تا;;عا;;س ي;;ف
 نأ ةف;;;ئاط;;;لا ءان;;;بأ ىل;;;ع في;;;ك ءالج;;;ب حر;;;شيل ءاقل;;;لا ك;;;لذ اًّدي;;;ج رب;;;كألا ن;;;هاك;;;لا ّلغت;;;سا .ف;;;صاو ي;;;بأو
 .يتركاذ يف اًقيمع ناتروفحم لاق اّمم ناتلمج .مهاتوم مارتحا ءازإ اوفّرصتي

 ةف;;ئاط;;لا ة;ّ;فاك;;ل ةراس;;خ ي;;ه ة;;ير;;ماس;;لا انتف;;ئا;;ط ن;;م ناس;;نإ ّل;;كَ ةا;;فو ّنإ” :ف;;صاو و;;بأ انُّم;;ع مه;;ل لا;;ق
 و;ه اذ;ه فر;شب ّس;ملا .انتف;ئا;ط ّل;ك فر;ش و;ه ّتي;ملا فر;ش .اهي;لإ يمتن;ي يت;لا ةل;ئاع;لا ن;ع رظن;لا ّضغ;ب
.“ّقحلا ىلع نيظفاحملا ليئارسإ ينب ،نحن انفرشب ،لّوألا ماقملا يف ،ّسم


