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ةداحش بيسح .ب ةمجرت

يكنسله ةعماج

 نهك88ه( يواتفح88لا ن88هاك88لا رض88خ ن88ب مي88هار88بإ ن88ب رض88خ ن88هاك88لا ا88هاور يت88لا ،ةّصق88لا هذ88هل ةي88بر88ع ةم88جر88ت يل88ي ا88م ي88ف
  ةوالت88888ل نقت88888مو ل8ّ8888تر88888م ،)ةع88888ير88888ش( ن88888يد  مّلع88888مو ر88888عا88888ش ،١٩٩٢ -١٩٢٣ ،يئتڤح88888ه ساحن88888ف ن88888ب ما88888هار88888بأ ن88888ب ساحن88888ف
 ع88ماس88م ىل88ع ة88يربع88لا88ب )١٩٦٧ ما88ع نو88لو88ح ى88لإ هتل88ئا88ع ع88م لقت88نا ،نو88لو88حو سل88با88ن سن88ك ي88ف ا8888888ًساّم88ش لم88ع، ةاروت88لا
 راب8خأ -.ب .أ ة8ير8ماس8لا ة8يرود8لا ي8ف ا8هر8شنو اه8بول8سأ8ب ىنت8عا ،اهحّق8ن هرود8ب يذ8لا ،) -١٩٤٤( ة8قد8ص )مي8ماين8ب( ني8مألا
 ةن888يد888م ي888ف ا8ً88ير888هش ني888تّر888م ردص888ت يت888لا ة888يرود888لا هذ888ه .٧٣-٧١ .ص ،٢٠١٧ زوم888ت ١٦ ،١٢٤٣-١٢٤٢ دد888ع ،ةر888ماس888لا
 وأ ة88يربع88لا :تا88يد88جبأ ع88برأ وأ طوط88خ ةع88برأ88ب تاغ88ل ع88برأ لمعت88ست اه8ّ8نإ ــ اه88عو88ن ن88م ةد88ير88ف ،بي88بأ ل88ت ي88بون88ج نو88لو88ح
/ع8ّ88بر888ملا ّط888خلا888ب ةث888يد888حلا ة888يربع888لا ؛ة888ير888ماس888لا فور888حلا888ب موي888لا فورع888ملا ،م888يدق888لا يربع888لا ّط888خلا888ب ة888ير888ماس888لا ةي888مارآلا
 ةيس8888نرف8888لا لث8888م ىر8888خأ تاغ8888ل ا8ً888ناي8888حأ( ة8888يزيل8888جنإلا ؛ي8888برع8888لا م8888سر8888لا8888ب ةي8888برع8888لا ؛ي8888لاح8888لا يربع8888لا ّط8888خلا يأ ،يرو8888شألا
 .ينيتاللا ّطخلاب )لاغتربلاو ةينابسإلاو ةيناملألاو

 ّل88ك ىل88ع ا8ً8ناّج88م عَّزو8ُ8ت ،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 يل888ْجن ،)تف8يو مي8ماين8ب( ينس8حو ني8مألا ،نيَقيقش8لا ،ن8ْيرّر8حملا
.)١٩٩٠ يناثلا نوناك

ةمّدقم”

 م8هؤام8سأ ةرو8كذ8ملا ة8ثالث8لا ني888888888ّصاق8لا ناس8ل ىل8ع ةن8يابت8م تا8قوأ ي8ف ةي8لات8لا ثالث8لا ةريصق8لا صصق8لا هذ8ه ى8لإ تعمت8سا
 ن8ب رض8خ ن8ب مي8هار8بإ ن8هاك8لا :ةد8حاو ة8يز8كر8م ةيصخ8ش لو8ح رود8ت ي8هو ،ةزي8جو ةرتف8ب اه8عام8س ر8ثإ اهتل8888ّجسو ،اًق8حال
 نا88ك ن88هاك88لا مي88هار88بإ .)١٩٤٠-١٨٧٨ ،يئتڤع88ه يڤيل88ه كاحست88ي ن88ب ساحن88ف ن88ب ما88هار88بأ( يواتفح88لا يوال88لا قح88سإ
 اذ مي8هار8بإ ن8هاك8لا نا8كو .نراو ز8لراش8ت يك8ير8مألا نسح8ملا اهس888888ّسأ يت8لا ة8سرد8ملا ي8ف ةيس8يردت8لا ةئيه8لا ءاض8عأ د8حأ
  ةف888ئاط888لا ي888ف ارّاز888ج ةريث888ك تاونس888ل لم888ع ام888ك .ةالص888لاو رعش888لا هن888م اومّلع888ت رث8888ُك نو888ير888ما888سو ى888لوألا ة888جرد888لا ن888م ديلق888ت
 )ساحن8ف ن8ب حيل8ستم( رض8خ ن8ب قي8فو8ت رب8كألا ن8هاك8لا هقيق8ش ها8ثر د8قو .ه8تو8ص ة8بوذع8ل ا8بولط8م ام8ّنر8مو ا88ًعرا8ب ا888888ًسام8شو
.تاونس ثالثب كلذ دعب“هقحل”و اديدش اًنزح هيلع نزحو اًماع نّيتسو نينثا رمعب هتوم دنع

توملا نم ّرمأ ال

 اًض8يأ ةقيقح8لا ىل8عو ءي8ش ّل8ك ىل8ع دّوعت8لا ن8م ّد8ب ال نك8لو ؟ا88ًقال8طإ تو8ملا د8ير8ي ن8م ةّم8ثأ ؟قال8طإلا ىل8ع تو8ملا ّبح8ي ن8م
 هذ8ه ردا8غ اًض8يأ رض8خ يّد8جو .طق8ف ا8ًما8ع نّيت8سو نين8ثا ن8با ،ا8ّبا8ش تا8م مي8هار8بإ ن8هاك8لا ي8بأ .ّي8ح ّل8ك ُة8ياه8ن تو8ملا ّنأ8ب
  ةي8ناك8مإ انحن8م هللا .تو8ملا هرك8ن اًعيم8ج انلعج8ت ةي8فا8ك باب8سأ ك8لان8هو .١٨٩٨-١٨٤٠ ،ا8ما8ع نيسم8خو ةي8نام8ث رمع8ب اي8ند8لا
 د88حأ لا88ق ام88ك ،فاط88ملا ر88خآ ي88ف ٍتآ ه8ّ8نأ الإ ،تو88ملا يردز88ن ان8ّ8نإ88ف قزر88ن ءاي88حأ نح88ن اًعط88قو ،ةايح88لاو تو88ملا ني88ب رايت88خالا



 ةّر8غ ني8ح ىل8عو نك8لو ة8عّونت8م اًطط8خ عض8ي نأ ّان8م د8حاو ّل8ك ة8عاطت8سا8ب .تو8ملا هلطب8ي ناس8نإلا ه8ب رّكف8ي ا8م ّل8ك :ان8ئامك8888ُح
 كان8ه ّنأ اًم8ئاد د8جن ان8ّنإ8ف ان8هو ان8ه انتفت8لا امه8م .ني888888مّلأت8م ني8لو8هذ8م هءا8بر8قأ اًيقب88ُم تو8ملا هي8تأ8ي َقب8سم غال8بإ ّيأ نود8بو
.ءيش لكل ببس ةمث ،اذكه ةايحلا قرافي دحأ ال .توملل ام ًاببس

 تار8شعلا ضع8ب رود8ص ىر8ت نأ ك8ل ّىنس8ت ل8ه .داد8888ِحلا بات888ِك َلاي8ح انتف8ئا8ط ءان8بأ ضع8ب ف8قو8م و8ه ةّر8ملا8ب همه8فأ ال ا8م
 داقت8عالا بب8سب !كبي8ُجأل بب8سلا ا8م ين8لأ8سإ .اهني8ب نك8ي م8ل داد888ِحلا بات8ك ؟ىر8خأ ة8سّدق8م راف8سأ ن8مو ةالص8لا بت8ك ن8م
 .انيل8ع تي8ملا لول8ح ّل8ق امّل8ك ،ةلص8ب تو8ملا8ب ّتُم8ي ام8ب لاغش8نالاو قّرطت8لا ن8م انلّل8ق امّل8ك ه8ّنأ ان8تدل888ِج ءان8بأ ضع8ب ىد8ل ه8فات8لا
 ،ةف8ئاط8لا ي8ف داد8حلا ع8م ل8ماعت8ن في8ك باب8شلا مّلعت8ي ي8ك داد8888ِحلا بات8ك راد8صإ يغبن8ي ةلّصح8ملا ي8ف .ءار88ُه ءار88ُه اذو8ه
.اضيأ ريغص باتكلاو

 باتك8لا تخس8ن اذإ ثد8حيس اذا8م اًل8ئا8ق اًري8خأ ترر8ق ،هيل8ع هللا ةم8حر ،)ه8كد8ست ا8يدا8ڤو8ع( ة8قد8ص د8با8ع ي8لا8خ تا8م ا8مدن8ع
 بات8ك ن8م ةخس8ن ي8تزوح8ب نكت8ل ،“ي8ف و8ش” ،ة8ثال8ث مع8ن ،!ما8ّيأ ة8ثال8ث ؟ّكن8ظ ي8ف خسن8لا اذ8ه قرغت8سا ت8قو8لا ن8م م8ك ؟ي8ل
 كس8مأ د8ق مهن8م َد8حأ ال ّنأ مل8عأ داد8888ِحلا م8سار8م ي8ف مُكب8لا8ك ني8سلا8ج ان8باب8ش ضع8ب د8ها8شأ ا8مدن8ع .تيب8لا ي8ف داد8888ِحلا
 .اضيأ هري ملو هديب باتكلا

  .هراد8صإ ةيغ8ب داد888ِحلا باتك8ل هر8ير8حت تاون8س ع8برأ لب8ق ي8نارأ د8ق نا8ك )ه8كد8ست نوس8تر( ة8قد8ص ي8ضار يق8يد8ص و8ه ا8ه
 ي88بأ ن88ع ،مع88ن ،هآ ؟كيل88ع هدر88س يو88نأ تن88ك اذا88م ،ًانس88ح .تاونس88لا هذ88ه ّل88ك راد88صإلا ل8888ّجأ اذا88مل ين88لأس88ت نأ عيطت88ستو
 هذ8ه يّد8ج ن8ع ي8ل يكح8ي نأ اًم8ئاد ّب8حأ ي8بأ نك8لو يني8ع ُّمأ8ب اهت8يأر ةّص8ق ددص8ب انس8ل .رض8خ يّد8جو مي8هار8بإ ن8هاك8لا
 .هركلا باتك ةيبرعلاب لوقلا اندتعا امك وأ ،دادِحلا رفسب ةقّلعتملا ةريصقلا ةياكحلا

 راع8888شألا ن8888م ل8888ئاه8888لا مك8888لا ن8888ع اومّلك8888ت نك8888لو ،ةريث8888ك نينس8888ب ي8888تدالو لب8888ق تا8888م .رض8888خ يّد8888ج ن8888ع َتعم8888س د8888ق ،ًانيق8888ي
 دعت8با .اهني8ب ن8م نك8ي م8ل هرك8لا بات8كو ،ةريث8ك ًابت8ك خس8ن ه8ّنأ ك8لذ ى8لإ ف8ضأ .هءارو اهفّل8خ يت8لا مي8شارد8ملاو ري8سافت8لاو
 ر8مألا ع8قاو ي8ف .ةايح8لا ّب8حأ .تو8ملا8ب ةل8ص يذ ءي8ش ّيأ س8مل ون8ي م8ل .هخس8ن دِر8ُي م8ل .هرك8لا بات8ك ن8ع ا88ًمود رض8خ يّد8ج
؟ةلكاشلا هذه ىلع سيل  ّانم نَم

 نيسم8خو ةي8نام8ث غل8ب داك8لا8ب ،نس8لا َريغ8ص تا8م يّد8ج ّنأل ،هي8بأ ن8م ّمتي8ت ا8مدن8ع اًعي8بر ن8ير8شع َن8با مي8هار8بإ يد8لاو نا8ك
 ي88ف .ه88فر88ش او88نا88صو اًريث88ك هورّد88ق ي88بأو ي88مام88عأ ،يّد88ج ءان88بأ ّل88ك .ه88تاي88ح ي88ف ريثك88لا زاج88نإ ن88م نّكم88ت ك88لذ ع88مو ،ةن88س
.هروضحب ام ءيش لوق ىلع ؤرجي ناك يذلا ديحولا يبأ ناك عقاولا

 يت888لا بتك888لا تائ888م نم888ض د888حاو هر888ك باتك888ل َدو888جو ال اذا888مل ،رارمت888سا888ب يّد888ج لأس888ي ّهن888س رَغ8888888888ِص ن888م م888غر888لا888ب ي888بأ نا888ك
 هر8ك بات8ك انتي8ب ي8ف نا8ك و8ل ثد8حي اذا8م .هخسن8ي اّلأ لّضف8ُيو باتك8لا اذ8ه ّبح8ُي ال ه8ّنأ رض8خ يّد8ج باو8ج نا8كو ؟اهخس8ن
  َءي88ش ال88ف ا88م لمع88ب مايق88لا ىل88ع ي88بأ مزتع88ي نا88ك امني88حو .ةريغص88ب ت88سيل ةبتك88م ت88نا88ك يّد88جل .يّد88ج ي88بأ لأ88س ؟د88حاو
 .يّدج ىلع هضرعو هركلا باتك ،دادِحلا باتك خسنف ماّيأ ةثالث يبأ دعق .كلذ نم هعنمي ناك

 د88حأ ىل88ع يت88لا د88ئا88سو88لا ىد88حإ تح88ت هاف88خأو ي88بأ يد88ي ن88م باتك88لا ذ88خأ ،هن88با لم88ع ن88ع اًي88ضار نك88ي ا88مل رض88خ ّد88جلا
.ّدجلا لاق ،“يتبتكم يف هل ّلحم ال باتكلا اذه” .ةّرسألا

 .يبأ رسفتسا ؟“ةداسولا تحت هتّأبخ اذامل”
 ىقب88ي نأ ىل88ع صَر88ح ت88قو88لا ك88لذ ذن88مو .ّد88جلا لا88ق !“هن88ع داعت88بالا انيل88ع ،تو88ملا ن88م ّر88مأ ال ،د88حأ هار88ي اّلأ لض88فألا ن88م”
.ةداسولا تحت تباثلا هعضوم يف ًائبتخم باتكلا



 اًلا8ح هعيب8ي نا8ك هخسن8ي نا8ك ةّر8م ّل8ك ي8ف !ال ف8لأو ال ؟يّد8ج ن8م رث8كأ باتك8لا اذ8ه ّ ب8حأ ن8هاك8لا مي8هار8بإ ي8بأ ّنأ ّنظ8تأּ
 بات88ك ن88م ةخس88ن ة8ّ8يأ ىل88ع ي88بأ ة88كِر88ت ي88ف رثع88ن م88ل اذك88هو .سل88با88ن ىل88ع رارمت88سا88ب نودّدرت88ي او88نا88ك ن88يذ88لا حاّوس88لا د88حأل
 .طقف نينس عضب لبق يل باتكلا خسنب تمق ،كتربخأ امك .هركلا

“


