
ازبخ لكأت كنيبج قرعب
With the sweat of your forehead you shall eat bread

ةداحش بيسح .ب ةمجرت
يكنسله ةعماج

 

 مي8ماين8ب ن8ب نوس8تر( ي8حابص8لا ة8قد8ص ح8لا8ص ن8ب ني8مألا ن8ب ي8ضار ا8هاور يت8لا ،ةّصق8لا هذ8هل ةي8بر8ع ةم8جر8ت يل8ي ا8م ي8ف

 ة88فاقث88لا ييح888ُم ،ن88ير88شعلا نرق88لا ي88ف ة88ير88ماس88لا ةف88ئاط88لا ي88ف ميك88ح زر88بأ ،١٩٩٠-١٩٢٢ ،يرفص88ه ه88كد88ست حل88ش ن88ب
 ةي888مارآلاو ةم888يدق888لا ة888يربع888لا ،ةي888برع888لا ،ةث888يد888حلا ة888يربع888لا ن888م نّكمت888م ،ةاروت888لا ةوالت888ل نقت888ُم ،نيث888يد888حلا ير888ماس888لا بدألاو
 ي88هو ا8ً8بات88ك ني88ثالث88لا ة88بار88ق رد88صأ ب88يدأ ،عرا88ب ّصا88ق ،ساّم88ش  ،ةال88ص خي88ش ،ل8ّ8تر88م ،ةم88يد88ق دي88لاقت88ل ع88ما88ج ،ة88ير88ماس88لا
 هن88م اومّلع88ت نوريث88ك نوث88حا88بو  ،ةدوش88نأو ةديص88ق ٨٠٠ ي88لاو88ح مظ88ن ر88عا88ش ،ن88ير88صاع88م خاّس88نو بّاتك88ل رداص88م ة88باثم88ب
 ڤي8ئز ،ة8ير8ماس8لا تا8سارد8لا ي8ف نيث8حاب8لا ّدي8س هاّم8س يذ8لا دي8حو8لا ير8ماس8لا نا8ك .ير8ماس8لا يلي8ئار8سإلا ديلقت8لا ن8ع
 ،) -١٩٤٤( ة88قد88ص )مي88ماين88ب( ني88مألا هن88با ع88ماس88م ىل88ع ة88يربع88لا88ب )يد88شر88مو يمّلع88م :م88سا88ب ٢٠١٣-١٩٠٧ مي88يا88ح ن88ب
 ١٥ ،١٢٤٧-١٢٤٦ دد8ع ،ةر8ماس8لا راب8خأ -.ب .أ ة8ير8ماس8لا ة8يرود8لا ي8ف ا8هر8شنو اه8بول8ُسأ8ب ىنت8عا ،اهحّق8ن هرود8ب يذ8لا
 ن888م ةد888ير888ف ،بي888بأ ل888ت ي888بون888ج نو888لو888ح ةن888يد888م ي888ف ا8ً88ير888هش ني888تّر888م ردص888ت يت888لا ة888يرود888لا هذ888ه  .٦١-٥٨ .ص ،٢٠١٧ بآ
 يربع888لا ّط888خلا888ب ة888ير888ماس888لا ةي888مارآلا وأ ة888يربع888لا :تا888يد888جبأ ع888برأ وأ طوط888خ ةع888برأ888ب تاغ888ل ع888برأ لمعت888ست اه8ّ88نإ ــ اه888عو888ن
 ؛ن888هار888لا يربع888لا ّط888خلا يأ ،يرو888شألا/ع8ّ88بر888ملا ّط888خلا888ب ةث888يد888حلا ة888يربع888لا ؛ة888ير888ماس888لا فور888حلا888ب موي888لا فورع888ملا ،م888يدق888لا
ّ ط888خلا888ب )ةي888لاغ888ترب888لاو ةي888ناب888سإلاو ةي888نا888ملألاو ةيس888نرف888لا لث888م ىر888خأ تاغ888ل ا8ً88ناي888حأ( ة888يزيل888جنإلا ؛ي888برع888لا م888سر888لا888ب ةي888برع888لا
 .ينيتاللا

 ّ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

يحابصلا ميهاربإ حدم يف”

 نيت8سلا ىر8كذ ي8ه ١٩٨٨ ةنس8لا هذ8هو )يرفص8ه( ي8حابص8لا ة8قد8ص )بي8حر8م( جر8ف ن8ب مي8هار8بإ حد8م ن8ع اًد8بأ ّل88ِكأ ن8ل
 دق8فأ م8ل ين8ّنأ8ب ّيل8ع هللا مع8نأ .ن8ير8يزغ8لا رعش8لاو جات8نإلا ن8م ضاّي8ف عوبن8ي بوضن8ل ،)١٩٢٨ تا8مو ١٨٥٢ د8لو( ه8تا8فو8ل

 فالآ ي88تأي88سو ،انتف88ئاط88ل اًر88خف نا88ك ل88جر88لا88ف ،ةب88سان88م ّل88ك ي88ف اهع88جارأو ،بل88ق ر88هظ ن88ع اهظف88حأ يت88لا هرا88ثآ ن88م ًائي88ش
 ن8ل ه8تا8بات8ك ح8بذ8م ما8مأ اهع8ضأ يت8لا ديجمت8لاو ديم8حتلاو ءار8طإلاو ءانث8لا ظاف8لأ ّل8ك .ه8جات8ناو هرع8ش زون8ك رب8سل نيث8حاب8لا
 ي888ف غ888لا888بأو دو888عأ ين8ّ88نأل اًرذ888ع مكحيمت888سأ .ه888قام888عأ رب888سو ه888جات888نا ىل888ع فّرعت888لا ى8888ّخوت888ي ن888مل ليلق888لا حاض888يإل الإ يفك888ت
 بدأل888ل ي888حابص888لا جر888ف ن888ب مي888هار888بإ ةم888هاس888م ىد888م فص888ي نأ ي888لاي888خ ة888عاطت888سا888ب يذ888لا ليلق888لا ّل888قأ اذ888هو ،ظ888يرقت888لا
.يرماسلا

 هتل88888ّجب ةريب88ك ةل88ئاع88ل ا8ً8بأ نا88ك ل88ب ،ب88سحف اًظ88عاوو ةاروتل88ل اًر888888ّسفمو ًاب88يدأو اًر88عا88ش ي88حابص88لا جر88ف ن88ب مي88هار88بإ  نك88ي م88ل
 .ةايح88لا ءا88م رئ88ب ن88م اًليل88ق اول88هنيل ،لاي88جألا هذ88هل هلقن88ل ه88جات88نا ءاه88ب ن88م ليلق88لا ةذ88خآ ه88تا88فّرص88ت ي88ف ه88ب ءادت88قالا ت88لوا88حو
 ر8خآ ءي8ش ّيأ ن8م رث8كأ ،“سرا8ف و8بأ” ةع8ئاش8لا ةينُك8لا8ب اًد8عاص8ف نآلا ن8م هيم88888ّسأ8س يذ8لا ،جر8ف ن8ب مي8هار8بإ فر88ُع نك8لو



 ناك888م م888يز888ير888ج لبج888بو ة888سّدق888ملا ه888تاروت888ب ،مال888سلا هيل888ع هّيب888ن ى888سوم888بو ى888لاع888تو  كراب888ت هللا888ب هكّسم888تو خ888سار888لا ه888نام888يإ888ب
 .هتنيكس

 فج8تر8يو شع8تر8ي هلعج8ي نا8ك ةاروت8لا8ب وأ لي8ئار8سإ ة8نا8يد8ب ًىذأ قاح8لإ ي8ف ّك8ش وأ فو8خ هي8ف نا8كو هذيفن8ت ّم8ت ءي8ش ّيأ
 مد8ع ن8م ه8فّوخ8تو ى8سو8م ة8نا8يد ءازإ د8يد8شلا هقل8ق ا8ًيدب88ُم ه8ئان8بأل ةاروت8لا8ب هكّسم8تو ه8نام8يإ ث8يروت8ل اًد8ها8ج لم8ع د8قو .ةّد8شب
 .ةديقع8لا نا8كرأ ر8ئاس8بو ق8لاخ8لا8ب ل8ما8ك نام8يإل ة8جاح8لا حي8ضو8ت لوا8ح ه8جات8نا ل8حار8م ّل8ك ي8ف .بج8ي ام8ك اهيل8ع ظافح8لا
 ةفلتخ88ملا م88هد88ئاق88ع ن88م ر88خسو ،ّقح88لا ن88يد قد88صو ةّح88ص صوصخ88ب ءا88برغ88لا ب88نا88ج ن88م ب88ير ّل88ك ض88حد ن88ع ناوت88ي م88ل
 ا888هدن888عو ما8ّ88يألا ةب888قا888ع رظتن888ي نا888كو ،يرابل888ل ىر888خأ ة888سدق888م ن888كا888مأ ى888لإ ةرا888شإلا ةي888ناك888مإ مز888حب ضرا888ع ام888ك .ةب888يرغ888لاو
.ّقحلا ىلع نوظفاحملا ليئارسإ ونب اهب ثبشتي يتلا ،ةيلصألا ةيليئارسإلا ةنايدلا ةقيقح يلجنت

افاي يف ةيرماس ةيواز

 ةراب88ع ت88نا88ك ،موي88لا اه88فِرع88ن ام88ك ةن88يد88ملا نك88ت م88ل اهت88نوآو .ا88فا88ي ي88ف ن88ير88شعلا نرق88لا ة88ياد88ب ي88ف ي88حابص88لا مي88هار88بإ نك88س
 سرا8ف و8بأ لقت8نا ا8مدن8ع .ا8بر8غ باّلخ8لا قرزألا ر8حبلاو تاراّيب8لا اهطيح8ت ةلمه8م عراو8ش ،ة8ّقزألا ضع8ب ،ريغ8ص قو8س ن8ع
.تارايبلا ىدحإ يف ًانكسم دجو ،افاي ىلإ سلبان نم هتلئاع عم

 ،ه88كد88ست ،بي88حر88م/س88تري88پ( بن88يزو ةقي88فر ،لام88ج ،ع88يد88ب ،ينس88ح ،حابص88م ،ة88قد88ص ،سرا88ف ،ه88تان88بو هون88ب َمي88هار88بإ ق88فار
 او8888نا8888ك .ءان8888بألاو بألا ني8888ب ىر8888ج ا8888م لو8888ح ةي8888لات8888لا ةّصق8888لا ثاد8888حأ رود8888ت .)ه8888عو8888فو هئيس8888ن ،ليئيلم8888چ ،لي8888ئو8888چ ،تف8888ي ،رو8888ن
 ن8م ءاهت8نالا لب8قو .مهمّل8عو سرا8ف و8بأ بألا م8ها8ّبر اذك8ه .ةاروت8لا ةءارق8لو ةالصل8ل تب8سلا مو8ي ي8ف ت8قو8لا مظع8م نو8سّرك8ي
 غ888يرفت888ل ًاب888يرق888ت ت888قو ّيأ دالوأل888ل ر8ّ88فوت888ي م888ل .ر888هظلا ةالص888ل ّدعت888سي سرا888ف و888بأ نا888ك تب888سلا مو888ي ي888ف روطف888لا ةب888جو لوان888ت
 .باعلألاب مهيف ةنماكلا ةقاطلا نم ليلقلا

زنكلا

 امني88بو .مهتيب88ب ةطيح88ملا ةراّيب88لا ي88ف بعل88ل ناريغص88لا هاقيق88شو ينس88ح جر88خ ،تب88سلا ما8ّ8يأ د88حأ ي88ف روطُف88لا لوان88ت دع88ب
 ي8ف فر88ُع اهن8عو .اهيل8ع ّلد8ي ءي8ش قب8ي م8ل ،ني8ع دع8ب اًر8ثأ تحب8صأ ةروجه8م ةسين8ك اول8صو ني8حر8م ني8حر8ف نوض8كر8ي او8نا8ك
 .طاشنلاو ةيويحلاب ّ جِعت تناك اهّّنأ يضاملا

 حر88ف تو88ص ينس88ح قل88طأ ةأج88فو .ةضْيّمُغ88لا نوبعل88ي ،ةروجه88ملا اه88تار88جح ني88ب نوض88كر88ي اوذ88خأو ةسينك88لا ة88حا88ب اول88خد
 ّز88ه دن88عو .ا88هوذ88خأو ةبلع88لا ن88ع بارت88لا هاو88خأو ينس88ح لازأ .ة88ئد88صو ةلفق88م ،ةليق88ث د88يد88ح ةبلُع88ب هل88جِر تمط88ترا .روب88888ُحو
 ءا888ج د888ق ا888ه .ه888ل ّد888ح ال ا888888ًحر888ف او888حرف888ف ،دوقن888لا ن888م تالْم88888ُع ام8ّ88بر وأ ،ةريغ888ص ةي888ندع888م عط888ق اهي888ف ّنأ ةو888خإلا ّن888ظ ةبلع888لا
.دوقن نينر وه ةئدصلا ديدحلا ةبلُع نم رداصلا نينرلا ناك اذإ ،ءّيسلا يداصتقالا مهيبأ عضو نم صالخلا

 ىل88ع ا88نرث88ع دق88ل ،ي88بأ ا88ي : ينس88ح لا88قو مهي88بأ ى88لإ ،تيب88لا ى88لإ ا88هورض88حأو ةبلُع88لا ةريب88ك ة88حرف88ب هاو88خأو ينس88ح لم88ح
 م8ل .هي8بأ ه8جو مّهج8ت ظ8حال ا8مدن8ع هن8ع ف88ّقو8ت ه8ّنأ الإ ا8888ًحر8ف ينس8ح كح8ض .ريث8ك لا8م اهيف8ف اهحت8فا ،ة8ئدص8لا ةبلع8لا هذ8ه
 ةالص8لا دع8ب ءاس8ملا ي8فو ةر8جحلا ة8يواز ي8ف ةبلع8لا اوع8ض .لا8ملا ُس8مل ان8ل زوج8ي ال .تب8س مو8ي موي8لا :لا8ق ّهنك8لو هو8بأ حرف8ي
.لمعلا ام رّرقنس اهدنعو اهلخادب ام ىرنو اهحتفن



 ه8ّ8نأ88كو ت88قو88لا ّنأ الإ ،ةبلع88لا ي88ف ا88م ة88فرع88م ي88ف اًّد88ج اوب88غر .ط88ق ّد88حلا اذ88هل اًريص88ق اًعيم88ج ه88تو88خإو ينس88ح رب88ص نك88ي م88ل
 تّر88م .ةيْقل88لا ىل88ع ةأ88فاك88م ،شور88ق ةعض88ب ،ة88يد88هب نوظ88حيس مه8ّ8ّنأ88ب نيعنتق88م او88نا88كو .كّر88حتلا ت88بأ ة88عاس88لا براق88عو ف88ّقو88ت
.ءىطبب ءىطبب ةفحاز قئاقدلا

  .“...َي8جار ال يذ8لا ل8ضاف8لا اه8ّيأ” ديشن8لا8ب اومت8خو “مال8س حار” ةدوش8نأ8ب ّم8ث ةالص8لا8ب اوأد8ب ،ءاس8ملا ة8عا8س تّل8ح اًري8خأ
 تب88س ءاس88م ّل88ك ي88ف ه88تداع88كو .أط88خأ دق88ف ةيقل88لا ءاّر88ج ن88م ه88تدا88ع ن88م ا88م ًائي88ش ّريغي88س سرا88ف ا88بأ ّنأ م88هد88حأ ّن88ظ اذإو
 توص88ب اول8ّ8ترو هدالوأ سرا88ف و88بأ دع88قأ ،زاك88لا ةلت88ف سوم88ير88ب ىل88ع ةوهق88لا ة88يال88غ عض88ت )ه88حر88ي( رم88ق هت88جوز ت88نا88ك امني88بو
 ملق8ب ريبك8لا يبن8لا ى8سو8م ا8ياز8م حدم8ب داش8نإلا ن8م اورث8كأ ل8يو8ط ت8قو8ب هدع8بو ،“ى8سو8م ىل8ع مال8سلا” ديش8ن يروه8ج
.سراف يبأ

 نود88ب” ك88لذ88ب او88ما88ق تب88سلا اذ88ه ي88ف نك88لو ريب88ك قايت88شا88ب اذ88ه ّلك88ب نو88موق88ي ءان88بألا نا88ك ة88يداع88لا تب88سلا تايس88مأ ي88ف
 اورث8ع يت8لا د8يد8حلا ةبل8ع ى8لإ هرظ8ن سرا8ف و8بأ ه8888ّجو8ي اهي8ف يت8لا ةظ8حللا كلت8ل نو8قوت8ي او8نا8ك ،َدفن8ي م8هرب8ص ذ8خأ .“سِف88ِن
.ةروجهملا ةسينكلا يف اهيلع

 وح8ن سرا8ف و8بأ ه8888ّجو8ت .ري8خأ8ت نود8ب اولعف8ف اًض8يأ ك8لذ ن8ع ف8ّقوت8لا8ب ه8ئان8بأل را8شأو داش8نإلا ن8م سرا8ف و8بأ ىهت8نا اًري8خأو
 و8بأ لوان8ت .عطت8سي م8ل هنك8لو ةبلع8لا لكن8ش حتف8ي نأ ينس8ح ن8م سرا8ف و8بأ بل8ط  .ه8نوع8بات8ي نور8ّتوت8م هؤان8بأو ة8فرغ8لا ة8يواز
 ت8نا8ك م8كو ،ة8يدق8ن ةي8ندع8م عطق8ب ةءولم8م ةبلع8لا ت8نا8ك .ءىدص8لا لكنش8لا حتف8نا ا8هر8هظ ىل8ع ةفيف8خ ة8برض8بو ةبلع8لا سرا8ف
 .ءانبألا ةحرف ةمراع

 مهت8حر8ف عد8ي م8لو .ةمس8ب ة8ّيأ هيل8ع مس8تر8ت م8لو ا88ًمرا8ص هه8جو يق8ب ،اض8يأ ةر8ملا هذ8ه َة8حرف8لا هذ8ه م8هر8طاش8ي م8ل سرا8ف و8بأ 
 عيطت8888سن ال ،قور8888سم لا8888م مكُح8888ك تب8888سلا مو8888ي هيل8888ع رث88888ُع يذ8888لا لا8888ملا مك8888888ُح” ه8888ئان8888بأل لاق8888ف لوط8888ت مه8888نوي8888ع تأر ا8888مل كل8888ت
 ا88با88ي نك88لو” .مه88ناذآ تعم88س ا88م او88قّدص88ي م88لو ،مالك88لا اذ88ه مه88عام88س دن88ع ءان88بألا نوي88ع ي88ف اي88ند88لا تّدو88سإ .“ه88لالغت88سا

.هأطخب هعانقإ نيبلاط مهيبأ ىلإ اوحاص “!…

ازبخ لكأت كنيبج قرعب

 ّلك88ب اورت88شاو ب88يرق88لا نا888ّكد88لا ى88لإ ك88تو88خإو ت88نأ ب88هذا ينس88ح ا88ي” هد88ي اًع88فار ا888888ًسأر سرا88ف و88بأ مهف88قوأ “!نك88لو” نود88ب
 غبت888لا يرت888شن ه888ب ،لا888ملا اذ888ه لامعت888سا انيل888ع مار888ح .ّي888لإ ه888ب اودو888عو غبت888لا ن888م هلم888ح ىل888ع نورِدق888ت ا888م ّل888ك غلب888ملا اذ888ه
 .ةلعِفلا هذه يف لخد انل نوكي الو هقِرحنو

 هي8بأ بل8ط ةيبلت8ب ينس8ح ما8ق .ه8يأر8ب ا88ًمزا8ح نا8ك سرا8ف و8بأ .ًءاب88َه تب8هذ يداصت8قالا مهع8ضو لث8م ،عان8قإلا تالواح8م ّل8ك
 هع8م ه8تو8خإو ه8تدو8ع دن8عو .دوق8ن ن8م ةبلع8لا ي8ف نا8ك ا8م ّلك8ب غبت8لا ءار8شل ب8هذو عو8مد8لا فرذو هءاك8ب مظ8ك .ضض8م ىل8ع
 ا8م ّنأ مك8ل ا88ًمولع8م نكي8ل” اًل8ئا8ق هدالوأ سرا8ف و8بأ ى8ساو .ةرايب8لا ي8ف ه8قر8حل ءان8بألاو د8لاو8لا عّم8جت ،غبت8لا ساي8كأ نيل8ما8ح
 ةف88عاض88م ا8ً8فاع88ضأ ان88ل هللا ل88سُري88س ،اوّمت88هت ال .كزب88خ ل88كأ88ت كنيب88ج قرع88ب :ةاروت88لا ت88لا88ق ؛ة88لوهس88ب ب88هذ88ي ة88لوهس88ب ي88تأ88ي
.“تبسلا ةمرُح كهتنن مل اّننأل

“؟دوقنلا نم عطقب ةءولمم ةبلع ىلع تبسلا موي يف مترثع ول نولعفتس متنأ متنك اذام


