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ةقداص ذيملتلا حورج
The Pupil’s Wounds are True

ةداحش بيسح روسيفورب ةمجرت
يكنسله ةعماج

 ي;;جرف;;ملا جرف;;م ليل;;خ ن;;ب ر;;كا;;ش ن;;ب ير;;خف ا;;هاور ،ة;;يربع;;لا;;ب ةّصق;;لا هذ;;هل ةي;;بر;;ع ةم;;جر;;ت يل;;ي ا;;م ي;;ف
 مي;ماين;ب ىل;ع ة;يربع;لا;ب )٢٠٠٢ -١٩٣١ ،يبي;حرم;ه بي;حر;م ما;هار;بأ ن;ب ركشش;ي ن;ب لي;ئا;فر( ي;نو;لوح;لا

 ي;ف ،ةر;ماس;لا راب;خأ - .ب .أ ة;ير;ماس;لا ة;يرود;لا  ي;ف ا;هر;شنو ،اهحّق;ن ،ا;هّد;عأ يذ;لا ،)-١٩٤٤( ة;قد;ص
.٩١-٨٩ .ص ،٢٠١٧ ناريزح ٥ ،١٢٤١-١٢٤٠ نيددعلا

 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
 ،ير;;;ما;;;س ة;;;ئام;;;نامث;;;لا ة;;;بار;;;ق ،)اب;;;يرق;;;ت ًاتي;;;ب ١٦٠( نو;;;لو;;;حو سل;;;با;;;ن ي;;;ف ير;;;ما;;;س تي;;;ب ّل;;;ك ىل;;;ع ا;;ً;ناّج;;;م
 هذ;;ه .م;;لاع;;لا 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
 مي;;;ماين;;;ب ،نيقيقش;;;لا ن;;ْ;يرّر;;;حملا ةر;;;باث;;;مو صال;;;خإ لضف;;;ب رّوطت;;;تو ل;;;ب ال ،قزر;;ُ;ت ةّي;;;ح ت;;;لاز ا;;;م ،ة;;;يرود;;;لا
 ٢٢ ،يرفص;لا ة;قد;ص نوص;تر( ي;حابص;لا ة;قد;ص ي;ضار مو;حر;ملا يل;;;;ْجن  ،)ينس;ح( تف;يو  )ني;مألا(
.)١٩٩٠ يناثلا نوناك ٢٠ــ١٩٢٢ طابش

)ساحنف نب حيلستم( رضخ نب قيفوت ربكألا نهاكلا ةرضح ةباهم”

 ي;;فو;;ت ه;ّ;نإ ،اذ;;ه ٍش;;يأ .“؟هيل;;ع هللا ةم;;حر ،رض;;خ ن;;ب قي;;فو;;ت ،رب;;كألا ن;;هاك;;لا اًل;;صأ َت;;فر;;ع ل;;ه ي;;ل ل;;ُق”
 .ه;تو;م دن;ع اًعي;بر ر;شع ين;ثا ن;با اًع;فا;ي ا;;ًمال;غ ُتن;ك ةّصق;لا ي;ف ،حيح;ص .ةن;س ن;م َرث;كأ;ب َتد;لُو نأ لب;ق
 فر;;شلا اذ;;ه ّقحت;;سي ناس;;نإ ّل;;ك سي;;ل .هت;;مد;;خبو ل;;ب ب;;سحف هيل;;ع فّرعت;;لا ي;;ف سي;;ل ،هللا ين;;فّر;;ش دق;;ل
 ىل;;;ع ا;;;ندت;;;عا يذ;;;لا ،اقي;;;فو;;;ت رب;;;كألا ن;;;هاك;;;لا فرع;;;ي ال ن;;;م .ين;;;قّدص;;;ت م;;;ل مأ ينت;;;قّد;;;ص ءاو;;;س ،ميظع;;;لا
 ،قيق;;حو ّقح;;بً ّيب;;ن ،اًّيب;;ن نا;;ك ه;ّ;نإ ؟.مارت;;حالا ة;;لا;;ه هن;;;ُك رّوصت;;ي نأ عيطت;;سي ال ،ف;;صاو ي;;بأ;;ب هتيمس;;ت

 .هليج يف اّيبن ودبي ام ىلع ناك ،ينقّدص
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 ك;;ل فص;;ت ،ةم;;ئال;;م ةّص;;ق يتبع;;;;;ُج ي;;ف ،نك;;لو .تاملك;;لا;;ب هتمظ;;ع ف;;صأ نأ عيطت;;سأ ال ؟ك;;ل لو;;قأ اذا;;م
 .ك;;ل اه;;يورأو اًيصخ;;ش يع;;م تلص;;ح نك;;لو اهعم;;سأ م;;ل ةّص;;ق اه;ّ;نإ .ة;;قراخ;;لا ف;;صاو ي;;بأ ةمظ;;ع ىد;;م
 نا;كو ،هت;مد;خب تيظ;ح ينّ;نأل ي;ل ى;بو;ط .تاملك;لا;ب ل;جر;لا ف;صو ناكم;ب ة;بوعص;لا ن;م ؟ك;ل لو;قأ اذا;م
 ي;;بأ لث;;م ن;;ها;;ك ان;;ل نوك;;ي نأ تددو م;;كو ،هصخ;;ش ى;;لإ قات;;شأ م;;ك .فر;;ش ّيأو ي;;ل اًريب;;ك ا;ً;فر;;ش اذ;;ه
.ةحرابلا طقف يل ثدح هّنأك هرّكذتأ كيلع هدُرسأ ام .فصاو

ديلا عباصأ ىلع ةرطِسملا تابرض

 ديع;;ب ن;;م تظ;;حال ،ق;;يرط;;لا ي;;ف اًلزا;;ن تن;;ك امني;;بو ،ة;;سرد;;ملا ى;;لإ ر;;كاب;;لا حابص;;لا ي;;ف تب;;هذ ،مو;;ي تاذ
 ن;ع ت;فر;حنا ،هت;يؤر دن;ع سان;لا ّل;ك فّرصت;ي نا;ك املث;م ت;فّرص;ت .ف;صاو ي;بأ رب;كألا ن;هاك;لا صخ;ش
 دن;;;ع ك;;;لذ نا;;;ك .ةب;;;عر;;;ملا ه;;;ترظ;;;ن ن;;;م ا;;ً;فو;;;خ عراش;;;لا ن;;;م ر;;;خآلا ب;;;ناج;;;لا ى;;;لإ تلقت;;;ناو ،ًة;;;باه;;;م يراس;;;م
.طبضلاب ركذأ ال ،قئاقد رشع الإ ةنماثلا اّمبر وأ ،ًابيرقت اًحابص فصنلاو ةعباسلا ةعاسلا

 ا;نأو هوح;ن ت;;ّمدق;ت .“كزوا;ع ا;نأ ،د;لو ا;ي نو;ه لاع;ت” هد;ي ع;فر;ب ي;نا;عدو ف;صاو و;بأ رب;كألا ن;هاك;لا ي;نآر
 ال ،لاع;;;ت” .فوخ;;;لاو لاعف;;;نالا ن;;;م ن;;;هاك;;;لا ها;;;عدت;;;سا ِن;;;م ّل;;;ك لا;;;ح ت;;;نا;;;ك اذك;;;ه ،لاعف;;;نإلا ن;;;م فج;;;ترأ
 ت;نا;ك .“كابمت;لا/غبت;لا ن;م ة;مزِر ي;ل رت;شاو دوقن;لا هذ;ه ذ;;;ُخ” مزا;ح توص;ب لا;ق م;ث ،ي;نأّد;ه ،“! فخ;ت
 ة;سرد;ملا ى;لإ لجعت;سم ّينك;لو” ميظ;ع فوخ;ب ن;هاكل;ل تل;ق ،ة;سرد;ملا سر;ج عر;ق نيح;ل َق;ئا;قد ر;شع ّيد;ل
 .“يداهلا دبع ذاتسألا ينبرضيسف ترّخأت نإو

 ن;;;م ا;;;م ءي;;;ش ءار;;;شل ْكثع;;;ب ين;;ّ;نإ ه;;;ل ل;;;ق” اًفيض;;;م ف;;;صاو و;;;بأ ن;;;هاك;;;لا ي;;;ل لا;;;ق ،“كّمه;;;ي الو/ّمت;;;هت ال”
 ت;;يرت;;شا .نا;;;;ّكد;;لا ى;;لإ ةف;;صا;;ع ح;;ير;;ك تر;;طو ن;;هاك;;لا د;;ي ن;;م دوقن;;لا تفط;;خ .“تر;;;;ّخأ;;ت ك;;لذ;;لو نا;;;;ّكد;;لا
 .رث;;كأ ال ةقي;;قد فص;;ن ّىت;;ح وأ ةقي;;قد ام;ّ;بر تّر;;خأ;;ت .ة;;سرد;;ملا ى;;لإ اًرو;;ف تض;;كرو ن;;هاكل;;ل هتمّل;;س ،غبت;;لا
 ي;ب حا;ص “باّذ;ك ت;نأ” ؛لص;ح ام;ب ه;ترب;خأ ،“؟تر;;ّخأ;ت اذا;مل” ،اًلا;ح يداه;لا دب;ع ذات;سألا ي;نا;عدت;سا
 .“بِذكت تنأ ،حيحص ريغ اذه” يداهلا دبع

 م;ل نإ هّ;نأ تمل;عو ترّك;ف ،لض;فألا ا;م فر;عأ م;لو اًريث;ك تدّدر;ت بل;ط ا;م ن;هاك;لا بل;ط ا;مدن;ع ،لاقُ;ي ّقح;لا
 بر;ض راظت;ناّ يلع;ف هبل;ط تّيب;ل نإو ،ي;بأ ن;م حِّرب;م بر;ض ع;ّقو;تّ يلع;ف ،قي;فو;ت رب;كألا ن;هاك;لا بل;ط ّب;ُلأ
 ةرط;ِسملا;ب اهيل;ع ين;بر;ضو ،ذات;سألا خر;ص ،“كع;با;صأ ضب;قا/ّم;;;;;;;;;ُض” .ةي;ناث;لا ةي;ناك;مإلا تلّض;فو ،مّلع;ملا
.ءيش ّيأب كاسمإلا نم الو ةباتكلا نم ال نّكمتأ مل مويلا كلذ يف .اهنم مدلا فزنف

ضيوعتك تايولح
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 :ةل;;ئا;;ق ت;;برغت;;سا ،اه;;ل ت;;حر;;ش ،“؟ك;;ل ىر;;ج اذا;;م” اًرو;;ف ازور ي;;تد;;لاو ينت;;لأ;;س تيب;;لا ى;;لإ ي;;تدو;;ع دن;;ع
 ن;هاك;لا ي;ب ىقت;لا ،ي;لات;لا موي;لا ي;ف ؟ف;صاو ي;بأ ن;هاك;لا بل;ط ةيبل;ت مد;ع اًل;صأ ك;لا;ب ىل;ع أر;ط ل;ه
 ر;ّ;بد;;تأ;;س ،ىت;;ف ا;;ي كيل;;ع ال” .ىر;;ج ام;;ب ه;;ترب;;خأو يع;;با;;صأ ديمض;;ت بب;;س ن;;ع ين;;لأ;;س ،هسفن;;ب رب;;كألا
.لاق  “رمألا

 يداه;;لا دب;;ع كر;;ت .ذات;;سألا ع;;م س;;ماهت;;يو ة;;سرد;;ملا ل;;خد;;ي رب;;كألا ن;;هاك;;لا تد;;ها;;ش موي;;لا ك;;لذ سف;;ن ي;;ف
 ت;لوا;ح .ة;سرد;ملا ةق;يد;ح ي;ف دعق;م ىل;ع سل;جي نا;ك يذ;لا ن;هاكل;ل ةلي;جرألا داد;عإل جر;خو ه;لاغ;شأ ّل;ك
 ليب;;;ُق ذات;;;سألا ي;;;نا;;;عدت;;;سا ،ةّر;;;;ِغ ني;;;ح ىل;;;ع .موزل;;;لا ن;;;م رث;;;كأ اًديع;;;ب تن;;;ك ّينك;;;لو ،امهت;;;ثداح;;;م عام;;;س
 يفت;;ك ىل;;ع يداه;;لا دب;;ع ت;ّ;بر ك;;لذ لد;;ب نك;;لو ،د;;يد;;ج ن;;م بَر;;ُضأ;;س م;;ك ملع;;ي ن;;م ،اًريث;;ك تف;;خ .ةريهظ;;لا
 .“تيب;;لا ى;;لإ ب;;هذ;;ت نأ عيطت;;ست ،نآلا” ي;;ل لا;;قو ةريغ;;ص ة;;يد;;هو ه;;كاو;;ف ،تا;;يول;;ح ي;;ناط;;عأ ،ينق;;نا;;عو
 ،ي;;بأ كح;;ض ،“ا;;ياد;;هلا هذ;;ه ّل;;ك تيّقل;;ت اذا;;مل مه;;فأ” .ي;;بأل تصص;;قو ت;;حر ،اًلو;;هذ;;م ُتن;;ك ةقيقح;;لا ي;;ف
 نا;;يواس;;ي ال هسف;;ن ر;;يد;;ملا ّىت;;حو يداه;;لا دب;;ع مّلع;;ملا ّنأ يرد;;ت الأ ،ف;;صاو ي;;بأ ن;;هاك;;لا لضف;;ب ّلك;;لا”
.“فصاو يبأب ةنراقم ًائيش


