
ةمكحلا نم رثُكت مل يتلا بّاتكلا ةريغ
The Writers’ Envy that Did not Increase Wisdom

ةداحش بيسح .ب ةمجرت

يكنسله ةعماج

 

 ن888ب ساحن888ف( يواتفح888لا رض888خ ن888ب مي888هار888بإ ن888ب رض888خ ن888هاك888لا ا888هاور يت888لا ،ةّصق888لا هذ888هل ةي888بر888ع ةم888جر888ت يل888ي ا888م ي888ف
 ا88888ًساّم8ش لم8ع ،ةاروت8لا ةءار8ق نقت8مو ل8ّتر8م ،ن8يد ملع8م ،ين8يد رع8ش م8ظا8ن  ،١٩٩٢-١٩٢٣ ،يئتفح8ه ساحن8ف ن8ب ما8هار8بأ
 )مي88ماين88ب( ني88مألا ع88ماس88م ىل88ع ة88يربع88لا88ب )١٩٦٧ بر88ح دع88ب هتل88ئا88ع ع88م نو88لو88ح ى88لإ لقت88نا ،نو88لو88حو سل88با88ن سن8888ُك ي88ف

 دد8ع ،ةر8ماس8لا راب8خأ -.ب .أ ة8ير8ماس8لا ة8يرود8لا ي8ف ا8هر8شنو اه8بول8ُسأ8ب ىنت8عا ،اهحّق8ن هرود8ب يذ8لا ،) -١٩٤٤( ة8قد8ص
 ل888ت ي888بون888ج نو888لو888ح ةن888يد888م ي888ف ا8ً88ير888هش ني888تّر888م ردص888ت يت888لا ة888يرود888لا هذ888ه .٧٨-٧٨ .ص ،٢٠١٧ بآ ١ ،١٢٤٥-١٢٤٤

 ة88ير88ماس88لا ةي88مارآلا وأ ة88يربع88لا :تا88يد88جبأ ع88برأ وأ طوط88خ ةع88برأ88ب تاغ88ل ع88برأ لمعت88ست اه8ّ8نإ ــ اه88عو88ن ن88م ةد88ير88ف ،بي88بأ
 يربع8لا ّط8خلا يأ ،يرو8شألا/ع8ّبر8ملا ّط8خلا8ب ةث8يد8حلا ة8يربع8لا ؛ة8ير8ماس8لا فور8حلا8ب موي8لا فورع8ملا ،م8يدق8لا يربع8لا ّط8خلا8ب
 )ةي88لاغ88ترب88لاو ةي88ناب88سإلاو ةي88نا88ملألاو ةيس88نرف88لا لث88م ىر88خأ تاغ88ل ا8ً8ناي88حأ( ة88يزيل88جنإلا ؛ي88برع88لا م88سر88لا88ب ةي88برع88لا ؛ن88هار88لا
 .ينيتاللا ّطخلاب

 ّل88ك ىل88ع ا8ً8ناّج88م عَّزو88ت ،ماظت88نا88ب ردص88ت ت88لاز ا88مو ،١٩٦٩ ماع88لا ر88خاوأ ذن88م رودص88لا ي88ف ة88ير88ماس88لا ة88يرود88لا هذ88ه تأد88ب
 نيث88حاب88لا ن88م اهي88ف نو88كرت88شم كان88هو ،ةمس88ن ة88ئام88نامث88لا ة88بار88ق ،نو88لو88حو سل88با88ن ي88ف نّيت88سلاو ة88ئا88ملا ن88م ير88ما88س تي88ب
 لضف88ب رّوطت88تو ل88ب ال ،قزر8ُ8ت ةّي88ح ت88لاز ا88م ة88يرود88لا هذ88ه .م88لاع88لا ءا88جرأ ّىت88ش ي88ف ،ة88ير88ماس88لا تا88سارد88لا ي88ف نيّمت88هملاو
 ٢٢( ة8قد8ص )نوس8تر( ي8ضار مو8حر8ملا يل8888ْجن ،)تف8يو مي8ماين8ب( ينس8888ُحو ني8مألا ،نيَقيقش8لا ،ن8ْيرّر8حملا ةر8باث8مو صال8خإ
.)١٩٩٠ يناثلا نوناك ٢٠ــ١٩٢٢ طابش

رشع عباسلا نرقلا نم نافِّلؤم”

 يف8ند8لا مي8هار8بإ ن8ب نا8جر8م ،ر8شع ع8باس8لا نرق8لا ي8ف ا8شا8ع ن8يزرا8ب نْيف8ّلؤ8م ن8ع ةنهك8لا ي8ئا8بآ ن8م اهتعم8س ة8ثداح8لا هذ8ه
 بوقع888ي ن888ب ڤي888حر888م( ي888جرف888ملا بوقع888ي ن888ب جرف888مو ريبك888لا نا888جر888م موي888لا هو888عد888ن يذ888لا )يف888ند888ه ما888هار888بأ ن888ب هوك888س بأ(
 ةاي8ح ي8ف ر8خآ ر8مأ ّيأ ن8م رث8كأ ةزراب8لا ةمس8لاو ،ر8خآلا ن8م نس8حأ و8ه ا8م اهن8م ةريث8ك ٍتاف8لؤ8م اف8ّلأ ام8هال8ك .)يڤي8حرم8ه
 مظ88ن ي88ف امهق88ير88ط ة88ياد88ب ي88ف امهني88ب ر88ير88ملا س88فانت88لا نا88ك ،ر88شع ع88باس88لا نرق88لا ي88ف سل88با88ن ي88ف ة88ير88ماس88لا ةف88ئاط88لا
.رعشلا

 ع8بار8لا نرق8لا ي8ف شا8ع يذ8لا )هد8سح بأ ن8ب حتف8ه ي8بأ( نسح8لا ي8بأ ن8ب حتف8لا ا8بأ خ8يرات8لا بات8ك ف8ِّلؤ8م انينثت8سا اذإ
 ن8ب جرف8مو ،سل8با8ن ى8لإ او8بر8ه ن8يذ8لا قش8مد ةف8ئا8ط يئ8جال د8حأ هد8لاو نا8ك يذ8لا يف8ند8لا مي8هار8بإ ن8ب نا8جر8م ّنإ8ف ر8شع
 ا8نا8ك جرف8مو نا8جر8م نأ ىر8ن ،سل8با8ن ى8لإ اولقت8نا ن8يذ8لا ةز8غ ي8ف ني8ير8ماس8لا ا8ياق8ب ن8م هو8بأ نا8ك يذ8لا ي8جرف8ملا بوقع8ي
 ةرت888ف ي888ف امهني888ب مدت888حا يذ888لا س888فانت888لا مّهف888ت نكم888ي ان888ه ن888مو .رعش888لا ا888ضر888ق ن888يذل888لا امهيتل888ئا888ع ي888ف ني888لوألا نيف888لؤ888ملا
 .بابشلا

بألا ءّىطُخي نبالا

 ك88لذ88لو هرص88ب دقف88ف هت88خوخي88ش ي88ف هيل88ع اًي88سا88ق نا88ك هريص88م ّنأ اّلإ هتف88ئا88ط ي88ف اًّد88ج ة88مرتح88م ة88ناك88م اذ نا88ك جرف88م و88بأ
 جرفم دلاو ميهاربإ نب بوقعي فرع نيريثك نييرماس لثم هلثم .“ريرضلا بوقعي” ةينكلاب هنمز يف نويرماسلا هاّمس



.ةالصلا يف هقياضي مل هرصب نادقفف هيلعو ًابيغ تاولصلاو ةاروتلا نم ةلماك اًعطق
 هي88بأ بل88ق سلتخ88ي نأ رات88خا ه8ّ8نإ ؟َهبت88ك جات88نإ88ب ر88يرض88لا هي88بأ ىد88ل اًّدي88ج ا8888ًعابط88نا كرت88ي يك88ل هن88با جرف88م هلع88ف يذ88لا ا88م
 ه8جات8نا ي8ف اه8جردأو ي8ه ام8ك ر8شع ع8بار8لا نرق8لا ن8با ساحن8ف ن8ب عشي8بأ نا8بر8لا مظ8ن ن8م ةل8ما8ك رع8ش تاي8بأ ه8عاطت8قا8ب
 اهيل88ع ةد88ئا88م بوقع88ي هي88بأل جرف88م ّد88عأ .تب88سلا مو88ي ّل88ح اذإ لّوألا ر88هشلا سأر ةالص88ل “اوّحب88س” اًمظ88ن نا88ك يذ88لا لّوألا
 .همظن ام هيلع يقلي ذخأو هيبأ مامأ فقو اهدنع .لّضفملا هيبأ قبط اًصوصخو باطو ّذل ام لك

 لا8ع ىوت8سمل لو8صو8لا ي8ف حل8فأ د8ق لّوألا هلم8ع ي8ف يذ8لا هن8با ىل8ع ىن8ثأ .هعم8س ا8م ةدو8ج ن8م اًّد8ج ر8يرض8لا بوقع8ي ر8ّثأ8ت
 نأ ي8جرف8ملا مي8هار8بإ ن8ب بوقع8ي ن8ع با8غ .ب8يذ8شتو حيحصت8ل جاتح8ت يت8لا عطِق8لا ضع8ب دو8جو ن8م م8غر8لا8ب ريبعت8لا ي8ف
 ما8ق ا8م لمع8ب موق8ي هن8با ّنأ ه8لا8ب ىل8ع أرط8ي م8ل .هن8با أر8ق امي8ف ةّديج8لا عطق8لا ي8هو ،عشي8بأ نا8ّبر8لا جات8نا ن8م خس8ن د8ق هن8با
 ودغي888ل نّسحت888لاو جات888نالاو ة888باتك888لا ةع888بات888م ي888ف هعّج888شو ا888888ًجرف888م هن888با جرف888م بوقع888ي ّأن888ه ؛قح888سإ هي888بأل اني888بأ بوقع888ي ه888ب
.ةّماعب هتفئاطلو ةّصاخب هترسأ ءانبأل رخف ردصم

هب بوغرم ريغ ديلقت

 )طويLپ( ةينLيد  ةديصLق مظ8ن .ا8جرف8م دّل8ق يذ8لا جرف8م س8فان8م يف8ند8لا مي8هار8بإ ن8ب نا8جر8م الإ نك8ي م8ل اذ8هب مل8ع يذ8لا
 بوقع88ي ى88لإ نا88جر88م ه88888ّجو88ت .ه88تاذ ساحن88ف ن88ب عشي88بأ نا8ّ8بر88لا لم88ع ن88م خوسنم88ف نت88ملا ا88مأ هفي88لأ88ت ن88م اهت88ياه88نو اهت88ياد88ب
 كل88ت كرا88ب ه88نأ الإ ،نا88جر88مو هن88با ني88ب ةم88ئاق88لا ةس88فان88ملا88ب ة88يارد ىل88ع ر88يرض88لا بوقع88ي نا88كو .اض88يأ هت88كر88ب لاني88ل ر88يرض88لا
.ةمكحلا نم رثكت بّاتكلا ةريغ ّنأب ًانمؤم ةوطخلا

 ةمعف88م ة88ماست88باو ،ك88لذ ىل88ع بوقع88ي هّأن88ه ه88جات88ن ةرو88كا88ب هعمسي88ل هرات88خا ه8ّ8نإ يف88ند88لا مي88هار88بإ ن88ب نا88جر88م ه88ل لا88ق امني88ح
 ع88بات88ي نا88ك امّل88ك نك88لو “هلم88ع” اًد88يور اًد88يور ال88تو ر88يرض88لا بوقع88ي َما88مأ نا88جر88م ف88قو .ليم88جلا هه88جو تءا88ضأ رور88سلا88ب
 .ةشهدو بضغ هيف ريشكت هالعو ،جرفم بوقعي هجو ىلع نم يشالتلاب ةماستبالا تذخأ امّلك ةءارقلا

 ّنأ ودب8يو جرف8م ين8با ي8ف ن8م روط8سلا سف8ن تعم8س ي8ّنإ” فا8ضأو نا8جر8م وح8ن ر8يرض8لا بوقع8ي حا8ص ،“ىف8ك ،ىف8ك”
 فر8عأ نآلاو .ك8جات8نا ن8م سي8ل د8يد8ش سام8حب يع8ماس8م ىل8ع هولت8ت ا8م .امكتمك8ح ن8م رثك8ُت م8ل امكني8ب يت8لا بّاتك8لا ةري8غ
 ّيأ ي8ندوار8ي ال .ر8خآل ل8ب ام8كراك8فأ تان8ب ن8م سي8ل ام8تأر8ق ا8م .ر8خافت8ملا د8برع8ملا ين8با مظ8ن ن8م ت8سيل اه8نأ اض8يأ ءالج8ب
 يذ8لا ة8مال8س ن8ب هللا دب8ع يواتفح8لا ن8هاك8لا د8888ّجمملا ميكح8لا هبت8ك ا8م ين8با عام8سإو ك8عام8سإ ةدا8عإ ن8م د8ب ال ه8ّنأ8ب ك8ش

 يّدي8888س في8888لأ8888ت و8888ه في8888لأت8888لا :يأ “אוה עשיבא יבר ללממ ללממה” :ساحن8888ف ن8888ب عشي8888بأ نا8888بر8888لا لام8888عأ ّمظ8888ن
 .عشيبأ

 ذن88م اًّق88حو .كتح88ير88ق ه88ب حضن88ت ام88ب نوك88ي ليم88جلا س88فانت88لا ّنأ امهتمّل88ع ةع88قاو88لا هذ88ه ،راع88لاو يز88خلا88ب ناس88فانت88ملا رع88ش
 دع88ب ني88ير88ماس88لا ىد88ل ةينك88لا سفن88ب اتع8ُ8ن امه8ّ8نأ ة88جرد88ل ةدي88ج ٍتاف88لؤ88م اف88ّلأو ،امهسفن88ب ناجتن88ي نان88ثالا ذ88خأ ت88قو88لا ك88لذ
.“ريبكلا جرفمو ريبكلا ناجرم :نورقب امهتوم


