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السيوف ،واألحزان ،والهموم ،واألكفان.
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لم ينته الشر ،ولم تنضب الدموع ،ولم تختف

بديع صقور

ايشَٔ ال ٜعزف املٛت ..فف ٞاملوٛت ال وٛدوأ اٜو ّال ٚال صو تال ٚال يٝو ٍال ٚال
ظًُ ت" َ" .رغ نالرى"(.)1
ئ وشٖز بض وني اجلٓ ١يف ايزبٝع ..يكأ احزقت احلزٚب زب ت قط ر ايزبٝوع..
ال وٓتظووز قأَٚوو٘ يف ايضووٓني ايك َوو ...١فٗٓو ى َوؤ ْضووفٛا يطو ت قط و ر ايزبٝووعال
 ٖٓٚى اٜ َٔ ً ُ٥طزَ ٕٛايٓ ر يف دضأ ايشَٔال نٜ ٞتضو  ٣ٚايوشَٔ َوع املوٛتال
ٚوطٝع األٚ ّ ٜايض ت ٚايً ٝيٞال ٚحيٌُّ ايظالّ..
غري إَّ ايشَٔ ال ٜعوزف املوٛتال صوٝط ِٜٗٛيف ظًُو ت األرلال نًُو حو ٚيٛا
حزم زب ت قط ر ايزبٝع َغزم.

***
"ايت رٜخ ال ٜتضع يهٌ ٖذا ايع ر"
" ٜص ْ ٛر ٟن ٚاب و "

()2

ض قت ٓ بز ايت رٜخ بػب ر حزٚبِٗ ..نِ اٖزقٛا َٔ َ ٤؟ ٚنِ اععًٛا َٔ
حزٚب؟ إْٗوِ ا وأا ٤احلٝو َ ..٠ؤ احزقوٛا ايهتووٚ ..يْٛوٛا موأا ٖ َٝو  ٙاألْٗو ر..
اٚي٦ووو ايووذ ٜٔا ووشٚا مووالٍ ا ُ و رِٖ ايجكًٝوو١ال ايهووجري ايهووجري َوؤ احلووزٚبال
فأختُٛا ٚد٘ األرل ب يكبٛر ٚايأَ ر ٚايع ر.

***
"إذا راٜووت الفوالًال ف َضو بهفووو راصوو٘ال قووأ ٜهوو ٕٛب ملذو ف ١ابٓووو ٚإذا
راٜووت رد والً ًووٛساًال ف و يل ايتخٝووًٝ ١وو٘ال قووأ ٜهوو ٕٛب ملذ و فٚ ١ايووأى"َ" .جووٌ
بًػ ر"ٟ
()1
()2
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ئ وعزف٘ َ َت َٓغػالً بزعل ايع بز ٜٔب حلً ر ٠ا ٚب يزص ص يؤ يٝٝو٘
َ َت َُٓٗه ً بتشٜٚأ َأفعو ب يكٓ بٌال ن ٞوتض قط حٝح وغ ٚ ٤اٜؤ وغو ٤
ً ٢حِّٝوً ..و ٢اًٖووً ٚ ..و ٢ابٓو  ٤قزٜتوو اَ ٚوأٜٓتو ا ٚبٝتوو ايوذْ ٟضوٝت اْو٘
بٝتو..

***
"حنٔ ععٛب ْكت ت َٔ ايضُ "٤
"اْض ٞاحل ج"

()3

إذا ٜبضت غ ّٛٝايضُ ٤ال َ ذا صٝخٌّ ب ألرل؟
م ذا صٓكت ت  ٜشٜش ٟاْض ٞإذا ٜبضت ا غ ب ايضُ ٤؟
َتْٗ ٢بط إىل حك ٍٛاألرل؟ يٓكًِِّ األعً رال ْٚشرع ايكُو ال ْٚوز ٟٚاجلوذٚر
ب حملبووْٚ ..١ضووهو َ و يف دووزار قًٛبٓ و َوؤ ْووأ ٣ايضووُ ٤ال نوو ٞوزووو ٟٛاحلكووٍٛال
ٚاجلذٚرال ٚايضٓ بٌَ .تْ ٢تٛقف ٔ ايتأحزج إىل ٖ  ١ٜٚايذكٝع؟ َت٢؟؟.

***
"اٜػز ايبًبٌ يف احلك ..ٍٛإذا مل ٜهٔ َع٘ ٚر  ٠وٛاص ٞقًب٘؟ ".
"بري صًط ٕ ابأاٍ"

()4

ا ٜٔصًٝأ وًو ايٛر ٠ال بعأ إ سر ٛا احلك ٍٛايػ َ ً؟ بعوأ إ اقتًعوٛا اسٖو ر
احلوووأا٥ل ٚاصوووتبأي ٖٛبو و حلزاب ٚاألعوووٛاىال بعوووأ إ يْٛوووٛا ايطوووف فال ٚمٓكوووٛا
األْٗ رال ٚاحزقٛا صٓأ ٕ ٜايتالٍال َٚذ الو ايكُز..

()3
()4

اْض ٞاحل ج :ع ز يبٓ ْ ٞراحٌ..
بري صًط ٕ ابأاٍ :ع ز وزن ٞقأ.ِٜ
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نٝووف صووٝػز ايبًبووٌ بعووأ إ ذرووٛا ايتػزٜووأ ٠يف قًووٛب االف يٓ و ال املشر ٚوو١
ب يشْ بل ٚاي ٝمسني؟
صأيت ايطفً :١ووو ٚيَِِ ال ٜػز ايبًبٌ ايكتٌٝ؟؟
حأٜك ١بٝتٓ ايذػري َزآ ٠ال وش ٌ ا ٜٗايبًبٌ ايكتٌٝال صٛف اقطف يو ٚر ٠

***
يف ايذب ح مزدت َٔ ايبٝت
يف املض  ٤قأ ال ا  .. ٛفال وػطو ٚ ٜيأ ٟإذا َو ردعوت َتوأمزاً يُوٛالً يف
و و بٛت ..قووأ ٜكٛيوو ٕٛيووو :قتًٓ و  ٙحب و ً ب و ا ..ال وذووأقِٗ  ٜو ٚيووأٟال ف و ا ال حيووو
ايكتٌ..
ذووزاًال ٚإذا َ و صووكطت ب و يكزب َووو قذٜفوو ٖ ١و ٕٚال ا ٚص و ر ٚاَزٜهووٞ
ارصووً ُٖٛيٓ و نٗبوو ١ملض و أوٓ ًوو ٢املووٛتال حنوؤ ع وعٛب ايووز .. ٜفووال وٓتظووزٟ
حطٛر ٟحتٚ ٢ي ٛبت بٛت مغيب.

***
"صز احأ ايك  ٠األَزٜهٝني" :ا طفٛا ً ٢ايفكزا ٤ب يكط ."ًِٗٝ ٤
َجًُ طفٛا ً ٢اهلٓ ٛاحلُز فأب ِٖٚال َجًُ ٜعطف ٢ً ٕٛايعو مل ..نوٞ
ال  َٔ ًٜٛٓطفِٗ ٚي ٛعربٌ ٚاحأٌ ًٖ ٢ذ ٙاألرل ٜ ..هلؤال ٤األَزٜهو ٕال نوِ
ِٖ طٛف ٢ً ٕٛإب  ٠ايغعٛبال ٚايكط  ٢ً ٤ايفكزاَِٗٓ ٤؟

***
"إٕ وذنزت حزف ً َٔ امسو ٚاصِ بال ىال نٔ ٚيأاً الٝب ً يٝك ٍٛيو ايزب:
عهزاً"" .يُ ٛرٜٚػ".
8
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يوؤ وتووذنز حزف و ً َوؤ حووزٚف امسووو ٚاصووِ بووال ىال ٚاْووت وذووٛب فٖٛوو١
بٓأقٝتو إىل راظ د رى ٚامٝوال ٚصأٜكوال ٚابٔ ٚالٓو.
ئ وتذنز َ َت و بع ً َٓٚفذًا ألٚاَز َٔ ٜأفع ٕٛبو يكتٌ اًٖو ٚٚالٓوال
ٚحلبٝبو..
حني وتذنز امسو ٚاصِ بال ىال ٚوعزف َٔ اْتال ئ وطًل ايٓ ر ًو ٢احوأ
َوؤ ابٓ و ٚ ٤الٓووو ..ح ٗٓٝو صووتهٚ ٕٛيووأاً الٝب و ً ..يوؤ ٜٓض و ى ايووزبال ٚصووٝك ٍٛيووو:
عهزاً ٚ ٜيأ ٟايطٝو ...وذنز ٚال وٓطَ حزف ً َٔ امسو ٚاصِ بال ى.

***
إذا َ وضٓ ٢يو إ و ٛع املٓتظز ٢ً ٜٔق ر و ١ايعوأّ ..ايوٛاقفني فوٛم ارصوف١
امل ضٞال اجل يضني يت مس  ٤اجملٍٗٛال يّٛح بٝأى هلِال ٚقٌ َ:ً ٛ
"إىل ايًك  ٤يف احأ َك ٖ ٞايعذز احلًز."ٟ

***
"اغو َٔ ً ٢صكّ الت ايعُ ٍال اييت صتذٌ إىل ايًٓ"ّٛ
ٖهذا ٜذب ايفٓ َٓ ٤طكً ٝال ٓأَ ٜٓبض يف زٚم ايوذ ٜٔصوُٛٝوٕٛال ٖٚوِ
ٜػٓ ٕٛيًخٚ ٠ ٝايضالّال ٚاألسٖ ر.
"األغٓ ١ٝاييت متَّ غٓ ؤٖ بغً ١ال صتبك ً َٚ ٢اغٓ ١ٝدأٜأ"٠
ٖهذا وذٌ يًٓ ظ نًِٖٗ ..هذا ٜبأا نٌ ع ٤ٞمج"ٌٝ
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"فٝهتٛر د را"

()5

اربعٚ ١اربع ٕٛالًك ١امرتقوت دضوأٙال َٚو ساٍ صوٛو٘ ٜذوأح بغوً  ..١اربوع
ٚاربعوو ٕٛالًكوو١ال ٚاألغٓٝوو ١صووتبك ٢دأٜووأ٠ال  َٚو ً صووتبك ٢دأٜووأ٠ال نأْٗ و وػَّٓ و٢
يًُز ٠األٚىل..
ٖهذا وذٌ األغٓٝو ١يًٓو ظ نًوِٗال ٖٚهوذا ٜبوأا نوٌ عو ٤ٞمجٝوٌَ ...ؤ
ا ُ م قربى وذوٌ األغٓٝو ..١ايفكوزا ٤ايطٝبوٕٛال يوت رذاذ املطوز ٜٓتظوزٚ ٕٚصوٍٛ
ق فًوو ١املٛصووٝك " ..فٝهتووٛر د و را" َوؤ فووٛم ص وكل الت ايعُ و ٍ صتذووٌ األغٓٝوو ١إىل
ايًٖٓ ..ّٛهذا ٜبأا نو ٌّ عوٖ ..٤ٞهوذا صوتبك ٢األغٓٝو ١اجلًُٝو ١دأٜوأَٚ ٠و ً..
 ً َٚدأٜأ.٠

()5

فٝهتٛر د راَٛ :صوٝكَٚ ٞػؤ َٚوأرظ دو َعَ ٞؤ وغو ًٞٝاغت يتو٘ ذو ب" ١بٛٓٝعوٝت" اإلدزاَٝو ١إثوز اْكوالب
ضهزٟال اال ح رهِ ايًٓٝأ ٟاالعرتان 3791 ّ ٞمؤاَز ٠اَرب ٜي ١ٝاَزٜه١ٝال قذر.٠
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*

شعراء عرب ـ أميركيون
(

مـه

)

مقدمة:

القلمية في سنة .1920
تجمع معروف
ربما كانت الرابطة القلمية في نيويورك أول ّ
ضمت
ضم أدباء عرباً في القارة األميركية الشمالية.
ْ
لدينا ّ

الرابطة باإلضافة إلى جبران ،كالً من ميخائيل نعيمة وإيليا
أبي ماضي ونسيب عريضة ورشيد أيوب وعبد المسيح

Gibran Khalil Gibran
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حداد وندرة حداد وليث سعيد اغريّب وأمين مشرق.
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يمر على هجرة جبران خليل جبران
يكاد قرن وربع قرن ّ
إلى الواليات المتحدة ( ،)1895ثم تأسيسه الرابطة

ت :أحمد م .أحمد

وقددتأثددشعخأصددلخابأا خاعظددشأوال ددهأصددلخابأا"باددخأاطاقيد أ ع خوا ظ ددشأ
ا غخع شأوا"ث شأاطاقي ش،أيمد أ أاد ثإأراخردوثأوعدوحوأو ولغ ودوأوو ،مد ث،أ
ك د اأا"حاددرأا خوا ز د شأ أا ضددلخأا"باددخلأاخةاو د أا غخعددشأوا و ددت أ أا"باددخأ
واذت نيأوا ضوقأرىلأا وط أواا د دأصدلخأا"ابد ةخ أع ما دتأحو ل دشأا ضدخقأوا د أ
ا ة،شأا غخب(.).. )1أوقتأطغ ْأودج أا ذةدشأا خوا لزد شأةودظأال دهأي د،أةد اث،أ
ع م د أاو د هاأن ددخوثأؽددم أا خاعظددشأع "ز د واأا وز د شأوا شادداأيم د أ أا ضددلخأ
ا لخع أا ت،هأا دجلأ أث ظدعأةحقد بهأعدأه،أو دقأاثد اأاطعدخأا دجلأثخيدهأودجاأ
ا ضددلخأ ددتلأر،و دد أضعدد أا ؽدد أ أ- 9881أ)9191أ أقغدد ت أ ا ظحردده).أوض،ؾدد أ
ثخمجددشأضاددنيأا خ د ل أ أ- 9811أ)9191أ ددددأحع ة د زأو ذوا د زأضع د أا لددحبأر د شأ
 .9198أ
ي ل أا خاعظشأا وم شأضواأاتحرشأضةع شأا ك اوشأ أاطةبأا لخع أاذتت،ثأ
د حإأا لد أا لخعد ،أا ددبأضعددارأا ن و دداألل مددشأ أ- 9881أ)9188أ زد ثأ د أ
وا" ِّدددخأ د د ،أرثألضدددخأي عدددهأ ا غخعد د ا)أ أا د د وخ أرد د شأ،9191أوود د ةهأ دددهأ
احمل نيأوا" ذا ني،أوط ،أمب  ،سأةت،ت أ ألةب،أ حق أةةوثهأادعألودشأ
مج ةددشأا ددت،واثأ أا د وخ أا ددبأط ا د أع د َل حبأةوددظأعددوحأا ضددلخأاأ تميددشأ
وا حددوااأرىلأعدددوحأةت،دددت أازد د مت أاد د أضادد ربأوا دددت أاد د أا غدددخبأةد د أل دددسأ
حوا لز ( ..)2أ
أ ،هِأيااأاطةع بأا لخبأاطاقي نيأرىلأا خاعظشأا وم ش.أ شانيأا خ ل أ
وللمشأاهللأاذت إأوةتل ثأيم اأحؽواثأغدخاةواأ د حإأا زدخب،أ أ،كد أل د ةبهأ
اطةع أ ،ااأةوة أة أضةؾ بأا خاعظش .أ
وادددعأادة،د د ةأا ادددخ أرىلأضاقيد د ،أادةاةأةدددتةأاطةعد د بأا لدددخبأ أضورد د ربأ
ادت زأا لخع ش،أوقتأثخمج ُأ هأو أعلضأل ة ثبهأن جاأعلنيأاَة اد حأثغظ دشأ
ا رت أا بأثو أا خاعظدشأا وم دشأو دظأا دوأ،أوض،ؾد أا د حبأا" عد أادتغخا دشأ
( )1أستموةأصخ،ر،أا ضلخأا لخع أاذتت،ث -أا تاشأث حخي شأو كخ،ش .أ
( )2أا"غتحأا ز عق .أ
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وا ث ددشأا لخع ددش،أوثا د  ،أا" د زأاأضددلخ،ش.أحمب د أضغ و د أثخمجددشأر ،دداأةددتل ثأ
أع و م أأي بٍأوثخمج أضةم اأيثق أ د أ
ا ل ش،أو تزأ أ)9199أطلب أ
رىلأا لخع ش .أ
اتضأو قأثواح،خأا حةأا ضلخاب،أع ض ةخأةود،د أةدو أأ و دتأ،9191أطبأ
ا ل ).أة كأا حص اأ ،9111أو تأطبأةخاق أوضأأروح،ش).أ وحالسأةود ،أ و تأ
أ9198أ وا ت: ،أروحلأو ا ل ش).أللوا أصب بألد لأأ و دتزأ،9199أ وزدظ ش).أ
ر أألوةأ ،9198أ ا د ل ).أأ دذاأردبقأزتد أأ ،9111أ وزدظ ش).أا ح،د ثأ دتاةأأ
،9119أردددوح،ش).أاع زدد أأعخيدد زأ ،9111أ وزدددظ ش).أ دددتأا"ظدد و أ ،9119أ
دد .).أاباددشأقحدد أأ ،9111أرددوح،ش).أو ددتلأودد أأ ثلددجاحأاذتغددواأةوددظأردد شأ
داأأ ،9111أ وزددظ ش).أ د ةلأةددوة أأ
ا حةو د ،أ ا ل دشأ -أاغددخ،ش).أل ث د أ
،9119أ وزظ ين).أربقأل ةأ ،9111أضحةل ش -أ وزظ ش) .أ
اد أذت ُددهأضثأة دداأا"باددخ،نيأا"ارزددني،أةد اثأوا خاعظددشأا وم ددش،أوا ددجلأ
ميك د أضثأُ،ظوددقأةو ددهأع د شأ اباددخلا)،أ أ،كولددواأنع د بأ وا داأأا ح ددقأا ددجلأ
ل واأعلضأصلخاوه،أوحمب أعزا،أض واأا خوا ل ك ش،أضوأالتا إأادت اأا ح دقأ
أا ث ددشأاطاقي ددشأةوددظأ ز د بأا ددجايخ ،أع ملؽ د شأرىلأا" د غقازأادتجح،ددشأ
ا" ح ددشأةوددظأا غددل تأا ددتا و أ أضاقيد ،أاذتددخبأا ل " ددشأاطوىل،أا كزد ةأ
ا كدداق،أاذتددخبأا ل " ددشأا ث ل ددش،أ ددخبأ د أأعددهأة ددواأا زددوح ،شأوا"ددتاحشأ
ا شأادتت،ت ،أوا حازأاطةع شأا" مخة أاثاأة اأا ا ْ ْأوغق ،أوثز ح أ خيشأ
ا ظوحأةوظأا"ز ولأا كدول ،أ لض ازد ْأا غد ت أا"ك وعدشأعدخويأصدخق شأصدكحأ
د أ ،ددرتبأا د أاطصددك اأا ل اددشأ و غ د ت أاطاقي ددش،أرثاألومددرأ ددتلأال ددهأ
ا ضدددلخابأا لدددخبأاطاقيددد نيأضعدددتابأ"دددتاحشأصدددلخ،شأضوأ ضدددلخابأضاقيددد نيأ
ال عخ ،أ ه،أوحمب أي ثأث كأ غ حلأوج أا غ ت أو سأؽدتاو ،أوعدوَأرىلأ
ن خأوجاأادت ا،أة اأعوح أاَثغ َز،أللوا أصب بأل لأو دتأا"ظد و أول ثد أ
اأولب ،شأيومشأ اباخ)أرىلأاطعت،أعاأحمب أحتو ْأرىلأيومشأر ثةشأميك أ
أا وغش .أ
ضثأثُخيا أ أض تأا
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أ ا"وةشأادتت،ت )أاد أصدلخابأضاقيد أا لدخب،أع د أا دهاأا لخعد أ،زدك أ
ا ض ةخأا لخعد أ -أ اطاقيد أاذتدت،ث،أا دجلأَأ،دذااأ،ك د،أةد أا وغدشأا لخع دشأ
وا ؾ د  ،أا لخع ددشأوا ددجايخ أا لخع ددش.أوعددج كأ ددشثأاطواعددخأا ضددخق شأاذتم مددشأَأ
ثددذااأثددخعأأض ددخاةأا ل ووددشأا وا ددت أوثخعظب د أعل د وحزأوصدداهأ زت مددع)أةخع د أ أ
ضاقي أع تحأا جلأثزمرأعهأرخةشأثوكأا داحةأوازد ب .أث دواأللدوا أصدب بأ
لد لأا ددبأحضزأ ثغ اددخاأود وحأ أا ل ددوةأاط ددق أرثأثوددكأا لحقد زأ ع ثد أاوحاددشأ أ
وق أ ،اظأ اهأاجمل مع -أا لخع أاطاقي ،أو،غارأاخو أو ل َأضيثدخأاد أ
ددشأاي ضد بأض ددتل أا ددخأةوددظأ
ثلأقاددا .أوثؾد :أ ةددذبأاد أث ددكأ،ددخثاأأ
اا ددتاةأا دداحة.أو د كأر ز د شأضقددولأع ل ووددشأ ددتلأا ك د بأا لددخبأاطاقي د نيأ
 ،وقأا أي ثأةو هأ أا وق أا جلأضلب د ُأ دهأةحاردبأادت ال دش،أادثح،أ ادج كأ
اذتنيأ أضي أضةخبأوا تاأا به )3(.أوث واأربقأل ةأة أثشعخو أع ملحثأا جلأ
ال دداأر ب د أا د أوا ددت،ب :أ أَأصددكأضثأوخعددشأواددخ أوا ددتلاأقددتأة و د أ أعددو،أ
ةمو د ،أوَأ،ددذااأوا ددتالأ ،حددتع ثأا لخع ددشأ أا ا د ،أوضيدد اأ ادد أةم دد أ وغددشأ
ا لخع ش،أ"ور و ،أو ومل ظأا لم قأ ب  .أ أ،ذاأر أألوةأا مزك أع حثا طهأ
ا ل وتلأاملرحا .أو دذاأردبقأزتد أَأثغ د،أةد أازد اتازأا زد شأا لخع دش،أ
وث ت ..أاتاِّخلأا ووةش/.أو ةا اأع عا/.أةب عج اأا لج،،أ أ ضعوأغخ،د ،أ ك بد أ
ثخةب:أ وةتواأ[ا لخب]أضل زبهأ أر قأضاقي أؽ غأأ أصخاو هأَا غد ؼِأ
ا خ.أ ك ثأا زداااأةد أراك ل دشأاَردأا عشأ ودكأا ؾدغوربأ أ دنيأضثأعدوثأ
ا و،ددشأا لخع ددشأاي زدد،أضوم ددشأيدداق أع زدداشأرىلأزتموةد زأا"بد ةخ ،أاطوىل:أ
ا ظأ أاجملحزأوا غح أة أي شأاذت ظأةوظأوو،شأاطة اأا دبأرد و تأ
أضاقي (. ..)4أيم أضثأةحقشأ تأا"ظ و أا"ا صدخ أع ث دشأا لخع دشأوا ةداأ
البدد أعددداأوا رتمجدددشأا بد د أور بدد ،أوا دددجلأادد رأقغدد ت أا"ظدد و ،أع ملؽدد شأرىلأ
ختغػأا ضد ةخأاطيد ةمي ،أعُلدتاأوطلمد أن دخ ،أ ،لدت ،ثأضاخ،ك دشاأا غد ت أ

( )3أا أ بأاعأا ض ةخ .أة أامللرتل  .أ
( )4أض،ؾ ،أا أ بأا أا ض ةخ ،أة أامللرتل  .أ
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رىلأ غوعد د شأضعد د وشأث دددرتبأاد د أا ل " دددش.أعدددهأقغد د ت أل ثد د أ ددداأ اثوأثدددش)أ
ا ث ز/أقغ ت أا ضكاأاطاقي ،أوا وز ثأا حث ين،أوا خويأا لخع ش .أ
ع " عا،أع ر ث بأةحقشأ حةْعِأ ني)أضيثدخأاد أود أال م و دشأاك مودشأرىلأ
ادتجح،أَألومرأص ئ أ ةخع )أ أقغ وتأةود،د أةدو ،أا دجلأ دوأضل د أا ده،أ
ضلخأا"خبأعشلهأ ،خضأقغ ت أضاقي ش.أويج كأةد كأا حصد اأ ع رد ث بأة دوال اأ
ي عنيأ هأ اٍأةخع ش،أوا أعغتاةأرىلأعخويو )أوع  ،أ نيأرىلأا لخاق،أ و سأ
مثشأا أ،ض أعشعوهأا لخع .أو ،ظاقأاطادخأثاثدهأةودظأ دوحالسأةود،د ،أو،أ غد ةبأ
ث كأاعأض بأا ثحعشأغقأا لخع ش .أ
ال ددهأودداَبأا ضددلخابأضي د ةمي وثأاضددبوةأ دده،أ د ةووثأ أاذت د أا لوم ددشأ
وا ث شأاطاقي ش،أوا كثقأا بهأل اأاةرتابأادت ال زأوا"ارزد زأا ضدلخ،شأ
اطاقي ددش،أعدداأحُصددرأعلؾددبهأدت د وذ أعددو ذحأ -أضح ددعأةد وذ أضةع ددشأ أا وَ،د زأ
ا" حت .أو أا ت،هأا وة ذأا جلأ،زداقأثخمجدشأقغد وتأيدااأاد أا ضدلخابأثيدخأ
واواوذأا بأل د أيدااأاد به،أوع بد أضح دعأادتدواوذأا دبأثود أ أضوم بد أةد وذ أ
عو ذح .أ
سأا أع مشأعل ب أومعأودج أا ا قدشأاد أا ضدلخابأا لدخبأاطاقيد ني،أرَأ
اد د أ د د زأرىلأقؾد د  ،أا لدددخبأا خاو دددشأا دددبأميكد د أضثألومحبد د أ دددتلأصدددلخابأ
ضاقيد نيأن ددخ ،أاثدداأضةح ،د ثأح ،د طأواد ح نيأو د يخ،أاددثح،أ ددنيأي ا د أة د أ
ا حر زأة طأاَ حاأاملرخاو و أ دقأا وزدظ ني،أيدج كأ أضةدتأاد بهأ
اد أوددخضأةوددظأثلخ،ددشأا ز رددشأاطاقي ددشأ أا لمددق،أوعضددكاأ ةددا،أ ددتةمب أ
ا لددتواثأاملرددخاو و أا"ز د مخأؽددتأصددلوبأا" ظ ددش،أو ت اوددب أ أصدداوثأا اوددتاثأ
ا لخع شأوثتاقأع و أا ح دش،أيمد أ دتثأ ولدخاق،أو دتثأ زدوح، ،أورد حتثأ
ضعتاأ ا أةخع شأواضخق شأض خل .أ
 ،واأغخ،غوحلأضوح ود ،أاطاقيدأ أثوأاطعداأا وا د ل أ -أا زدوأحل،أاحملدخحأ
ا"ز ةتأ أضلظو وة أ وحقأة :،أقخثأا أا ضلخأا لخع -أاطاقي ) :أ
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..ا ضلخأا لخع -أاطاقي أواقعأحارخأا وأ.أووحابأادوا أ،كمد أثد ح،خأَأ
ح،،أ ه.أ،شث أا أاطة اأا بأة صد أةودظأث د طعأا ظدخقأعدنيأا ضدخقأوا غدخب...أ
وا ضددلخابأ،لددوثأضثأا ضددلخأوا ددتأاد أضعزددأأا ورد واأ بددخأ ددواةذأا ددت ،أوا لددخقأ
وا" ا د أوادت د سأوا وغددش.أا ضددلخأا لخع د أ -أاطاقي د أعددخلاأوة ا د ظأ وغ ،ددش.أعو د أ
اذتؾوحأةوظأختوأأا ث نيأا لخع شأواطاقي ش( .)5أ

***
جوزيف عوض
و ددتأةود ،د أةددو أر د شأ9191أطبأ
ا د أابدد ةخلأادت دداأاطواأا وا دد ل نيأوضأأأ
ا أا"ب ةخ ،أامل،خ ت،نيأاطواواأض،ؾ  .أ
علددتأاددوزأوا تثددهأرد شأ،9111أال دداأ
وا ت أرىلأواص ظ أا ل عمشأو رأعد ول أ
وححقشأ أ تقأا  ،حوح.أةحشأةود،د أ
ةددددددو أاطةبأامللكو ددددددذلأ أة الددددددشأ
ةوحة د وث،أواص د غاأستددخحاأجملوددشأادت الددش،أو ؾددخأةوحازأاز د و شأ أا خرددهأ
ا ددذ،بأ أاتحر دشأيوحيددوحاث.أاص د غاأ أصددخيشأح ،و ددتدأ ومل د ةثأا ددجأ9191أ
وا ب أث ةتأر شأ9111أعغ شأال وثأات،خأا لحق زأا ل اش .أ
لضخأةو أضحععأزتموة زأصلخ،شأولُضخزأقغ وت أ أضلظو وة زأوزتحزأ
ةت،ت .أي ثأةؾوا،أعهأحو ز ،أجملمعأا ضلخأ أ خة أولد اأةد وذ أرةغد حأن د أ
عددو،أوة د وذ أل ع د ثأأو رددكاأةواأ و غ د ت أا غ و ددشأوة د وذ أةثْأغددوةو ،أ وضددلخ.أ
ضعارأضاقأصلخابأ خة أعنيأ9118أو .9111أ
ثو أر شأ9111أ أح ،ضمولت،أ خة
( )5أة أامللرتل  .أ
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ا أاا ثه :أ
ضاتابأا وث،أ.9181
ص لتواأا جأضدا ث،أ.9111
ضثكئأطعغ أرىلأا"ور ،أ.9111
اَل ا حأاطة ه،أ .9111أ






أ
قضية ويتمان
ضاقي

أ

عورل أضثأضةبخأعغوزأ ،وقأعوزأوا أو ،م ث،أضاقي  ،أ
ث بخشُأع غوحأض والكهأارتو لش،أو ا ثكهأا خو،شأاحملو ش ،أ
ضحاؽ كهأا ذحاة شاأا"نظظشأا" أل ئش ،أ
ثضك وشاأا ةخيهأا كاق  ،أ
ةؾحزأا زواةتأا" و شأ خة كهأادتاو نيأا حوا ،أ
ا وكهأا غ شأا" ب ة،ش أ
يا زأا"بخة ثأا"ذ ،زأع اب حإ ،أ
ةوق زأعخاعقِأ وكهأثخ اةةُأعخ،خو أةوظأةحوعكهأا خ ،ش ،أ
ا ظخقأا زخ،لشاأث ؾ باُألب  ،ثب أرثأثل ُأا

ةقأا خ غشأوستظ زأا وقوة ،أ

َ شاأا وثِأا جلأ ،ذبأة تأا غزق،أثضق أ
رىلأصواطئأاحمل أأا"ذةوخ

أ

ضوأاتثأا غا يأوقمهأضعخاةب أا بأثظ واأا اوأ أ
ومتزكأعشوىلأ وربأا ؾوب .أ
ضةخبأضثأا ضواح أ أاخايذأاتلكهأثُ خُ أ
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ن خأا و ا .أ
ضةخبأياَّأ ظ  ،يهأوةثخاثكه ،أ
ا بأا أضةوب أعك هأوثؾخاة هأوة ل هأا كاه أ
وَأد هأثت لوث .أ
ضةوهأةم أار ح كهأا"ك عخ ،أ
ط ا كهأا ظخ،ش،أة ةيه ،أ
اغ ح كهأاذت وشأع ملص حازأوا"ل ل  .أ
ميك ينأضثأضثيخأا"ذ،تأوا"ذ،ت ،أ
ٍّأةوظأا ظخ،ق ،أ
اثاأاغ
ضلاظخيهأمبت،رأض وا كهأا لت،ت  ،أ
ضاوذا،أضةاةُ،أضوث حأمتا تيهأةوظأع صتوأقو ،.أ
ضلط ِّخأقاوشأا أ،تلأ اواكهأا خ اشأوا ظو ش .أ

***
أ
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد أ
لورانس جوزيف
ووأ تأةت ،أي عو ك نيأاد أردوح ،أ
و ا ث،أصد ةخأوعخو زدوحأ أاذت دوق.أو دتأ أ
ة،رتو،دددددد أوةحشأ أة الددددددشأا ضدددددد غ ثأعددددددهأ
يددددد ا ةإ.أضحملددددد أقغددددد وت أا"اكددددددخ أرىلأ
ا ل غخ،شأوا ل أا جلأصبت أ أط و ده،أمبد أ
أث ددكأةغ د ثأة،رتو ،د أر د شأ9111أوست و ددشأ
ا زظوأا"زورأا ر شأةوظأا اخأوا ت أر شأ .9111أ
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اد د أضةمد د اأ دددوحالسأةود،د د :أ دددش ،أضتد د أرثا،أ أ)9191أوألدددواا سأوثلد د هأ
ولذةد زأوستخاد ز:أقغد وتأ9111- 9111أ رد شأا ضدخأ.)9119ألد اأاا ه دهأا ددجلأ
ظبخأ ومخ أاطوىلأا غخاخأ أوةهأَأض تأ )9181أةد وذ أAgnes Lynch Starrettأ
وةدد وذ أا قددتأل كددوَشأغدد ،و أ طأةدد أي عددهأInto Itأ )9119أا ددجلأعددوحأ
ض تاثأ99أض،ووا .أ
ةحاشأا ك عددددشأاملعتاة ددددشأوا دد د لوثأ أة الددددشأعخ ،زدد د وث.أو ،دد د هأا ثأ أ
ا لب ث  .أ

***
ع الثمن
أدف ُ

ث ذ قأا جيخ ،زأضيثخأوضيثخ ،أ
يااأا أرو أا أض ،أأ أ،لتأ أا ا ا .أ
أ

سأاطاخأضلينأا وةاك .أ
أ
ا اضأ،11أ،11أق اأ
أ

رلهأا أا أص بأميؾ .أ ك أض ا ح أ
ا ا ح شأي ل أحت اأع و ز ،أ
أ

ق اوشأاا ةئأا ح،خ أ
ا ويأ وقأا ظ و ش أ
أ

ةوظأثلخ ،أا وةتاث ،أ
ا وأأض عأستوو أاطرواقأا" ش أ
أ

ع ل حأ ؾوحأن خ أ
ا"امتخازأعضشثأاَؽظخاب .أ
أ

أ

قااأعوح أاضبتأا بخأا ضخق
ا أا ج ،أ ل ُأعوزأا لزش أ
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ل وا ثأ–أو أثغخاأةوظأا ةاثب أ
عددأنلزشأ–أوو أثضخيأا بواب أادتم  .أ
أ

وج أا"ت ،ش،أا اأا خ ع! أ
ي اأا أ وَثأوؽوب أ
أ

ط و أة ثأا زم ب،أالاذ أ
ثش أا أامللز ثأواملصت د .أ
أ

وج أا"ت ،شأات ،ب،أ ؤو أ
اوشأوع و ش،أوحة،ش،أع خاب،أدوخ،شأاؾااش .أ
أ

ضةينأا أضقوا.أضةحكأضل
أا غتأقتأضلزظ أ

أ

أ

ا خةاأا جلأحض ،هأا و وشا أ
ةوظأص ح أعقاأحت أادتزخ أ
أ

ا جلأعتاأ ووووشأاطوىلأضلهأعحأحضش .أ
أ
طو،أاينأضثأض
أ

ا أوو،أضثأضعحاه،أ ظ  ،أ
رىلأا ضخطش.أرلهأاخ،ض ،أ
أ

شأا ل و ش.أَأ،ز ظ عأا حكه أ
ا أا
مبث ل هأضوأضال وه .أ
أ

وغتاأ أ،وأأاضبوةأ،
ذتم ،شأاغ ذت  .أ
أ

خل

أ

وحغهأضلينأَأضا وكأارتظ ع زأا"حومش أ
ك أضعاأ ثأضع غ  ،أ
أ

12

شعراء عرب  -أميركيون

رَأضثأث تاا أ،ز مخ .أ
ضلشلأع ز أةينأي أضحلأل ز

أ

أ

وضقواأ ز أ ظأقاا أ
ضثأضغوقأا ث ،أ ض ،اأث ك! أ
أ

ا أص بأا بأثظااأةوظأاضبتأمج ا أ
وازخأثاثه،أضص وتُ أ
أ

ة احأ ،أةوظأا خع أا احخل،أ ،ظوع أ
رىلأا ض طئأا" عاأا جلأ ،لظ أع و أ
أ

ا"ؾ وق،أ،تا أاؾمتث ث ،أ
ؽح شأ ةثأةما أ
أ

َأ،لخبأا ثاأ ،خح أ
ضوأا ثاأ ،لاأوَأميوكأا أ،ك

أ

أ

ا أا" اأ ك أ،ضرتلأ زهأا أ،بتئأع ه .أ
وو ُأ أغخبأص ب أ
أ

وضل أضعوغأاخا لشأؽم أة ة
ةطْأضوأا ْأضا أأا"خن  ،أ

أ

أ

يم أ ،واأعوة ق،أوضل أثخثض أقبو أاملر ،زو أ
ةوظأل ع شأوتروثأوع حو .أ
أ

ض أ أا كوم زأ حإأةوتل أ
ك أضة عأا ثم  .أ
أ

ة تا أ،ز مخأا غاُّ أ
ضة عأا ثم  .أ
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نعومي شهاب ناي
و دددتزأللدددوا أصدددب بألد د لأ
 12ا حش  1952 -ود أصد ةخ أ
وي ثادددددددددأشأضغددددددددد ل أوحواو ددددددددددشأ
وزددددددظ ش.أو ددددددتزأ أ ردددد د ل أ
دددو،س،أا دددذوحل طبأ وزدددظ ينأ
وضأأضاخ،ك ددش.أوا ددتو أوددوأةذ،ددذأ
صدبأ بأعد ،أي د بأ  A Taste of Palestine: Menus and Memories.وود أ
ا ذوةشأا أا"غوحأا ن و األ ل.
ثلوم د أا ك عددشأ أر د أااكددخ ،أا ددشعخ أع ددخاب أوا ددتثب أ د .أو ددنيأعوغ د أ
ا خاعلددشأةضددخ أثوا د أ وزددظني،أوا د أتددتثب أو د ك،أوة ص د أ ددرت أقغددق أ
حاأأاهلل وا تش ثأثو أةذباأاد أثلو مبد أا ثد لول.أعدهأةد ةزأرىلأا وَ،د زأ
ا" حت أوضيمو أثلو مب أا ثد لأولأ أرد ثأضلظول دوأعوَ،دشأ ثكزد شأ دثأثلد طأ
رىلأا ث.أ غو أ م أعلتأةوظأةحةشأا اك وح،وشأ أا وغشأامللكو ذ،شأواطة،د ثأ
ا ل " شأا أة الشأثخ ،ب.أوقتأثخي أد ،حثب أ وزدظنيأ ضعدخاأيداقاأ أل زدب ،أ
اللكسأةوظأي ع ثب أ م أعلت.
ثخيذأللوا أ أضةم أةوظأاوؽوة زأثضد عهأوثاد  ،أا ث د ز،أوقدتأعدخدأ
ث دكأا دجأزتموة بد أا ضدلخ،شأاطوىلأ(  Different Ways to Prayطدخقأشت و دشأ
وغددح )أا ددبألضددخزأة د أأ.9181أوومددعأقغ د وتو أيم د أ ،ددواأا ض د ةخأو دد أأ
رددد وحة "،عدددنيأاذت و،دددشأا" زددد ا هأواط دددقأرىلأة لددد،أا دددتببأوةمدددقأا خؤ،دددشأ
امللز ل ش " .أ
ا أاا

ثب أض،ؾ أاجملموة زأا ضلخ،ش:

) Different Ways to Prayطخقأشت و شأ وغح
) Hugging the Jukeboxال ل شأا غ توقأا"ور
) Yellow Gloveا
11
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)Red Suitcaseاذت

اشأاذتمخاب)أ9119

) Fuelا وقوة)أ9118

)  Habibiا ).أ
91

حوا،ش)أ9111

أ

غ وشأشت و شأ وغذَث:أقغ وتأا

ضخقأاطورأ)أ9119

 varieties of gazelle: poems of the Middle East91أ
) Never in a Hurryزتموةشأا َز)
Field Trip
A Maze Me

وقددتأ غددو أللددوا أةوددظأا لت،ددتأاد أادتددواوذ.أا بد أةد وذ أر،ددذاع حأغد حةلخأ
وضلخأة أة،والب أ ضل أوا أووأ ك أا جلأعتحأ أ )6(9119أ

اللغة العربية
ا خةاأثوأا ل نيأا ظ ح نيأع خيأثوق أة أا ازاه أ
وا،أ ا أ أث حتثأا لخع ش أ
أثتحكأال ظأاط  .أ
أ

مثشأضاخأاخثاأأمبا خ أا خضش ،أ
ا لخع أ،ض اأاطرظأ أاا خ أا خضش ،أ
ث كأضثأا وغشأو تو أث خقع،أيم أالبم ح أ
أ

اط ا حأوعخ ،أا" غاأ أعواعشأ ت،ت،شأة ش .أ
ا ظأثلوم ب  ،أق اأو از ،أ ر كوثأعورلكأة واأا غخ ش أ
ا ظأصئ .أا"ور أا بأث و أر كأا أا ال ت ،أ
أ

()6أا" تاشأاش وث أا أو،ك ا ت . ،أ
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ا خأةوظأا ظااأ أد بأغخ ،ٍ،،أ
أ

ر ضأةا اأةوتك،أةا اأا"ظخ،أض

ز ثأل عضأع ذت .أعهأو أقتأثا ات أض وا ك .أ
أ

أارت حإ،أثوق أا ثو أيو ا أة أا ز قأ .أ
أضح أ ،تحأثز قأأا ثووإأ ب  ،أ
ط " أصلخل أضثأض ،ا أثذةاةأع ؽ أوركول  .أ
أ

ي أضظ اأضثأَأ غشأ أل .أضوأضثأيااأا وغ ز أ
،غخعوب أ أاذت اأارتةهأح ع.أضةرتب أ
عل حل.أضل أضة طأةوظأ

شأا لخع ش،أضةخةخُ أ

أ

وطب أا ثخا اأةوثأضثأضةخب أ
ي أضلز أا از رب...أَأاوواشأ تلا .أ
مثشأا غوز،أ ك أةوثأوة أا"ل ظ .أ
أ

ُأضل خأا أ وقأي هأ ث أة ام

ع

أ

ضحتتثأر ه،أوضل أضر ل تأثيخلأعت ،بأا خا وش أ
ا بأاي

ْأخبخعضشأرخ،لش أ

ث واأرل أَأضر ظ عأا ك عش.أا ثاأي ل أر ات،ب
أ

قواةتأا وغشأ

ب ؟أ"ز ُأثحاةه،أثضااث ُأعب  ،أ

ث كأا أَأثز ظ عأ لوهأض

ل أ أا ضخقأاطورأ ،أ

وقو ُ،أرشثك اأع طاخ،أ،غمخل أاذتذث أ
أ

11

أ

شعراء عرب  -أميركيون

واهأا ظ ا،أا" اض،أ ك أعلتأث كأ أا ض ح أا ذ ق أ
ار وق أر ح أضةخ أع وح :أض ادهْ!أ وق ْ أ
عكااأا وغ زأو ح ْأضعواعب  .أ
أ

العرب في فنلندة
أ

ث ازألأ غ به أ
راا ة أح اشأضا ابه .أ
 ،مضاوثأحت أاطصا ح ،أ
حة اأع مغ ثأع ؾ ب أ
وض ذاشأورخاو،اأ ؾ ؽش ،أ
لزو أ،ل مخثأضوصحش ،أ
زأثا أثواضأ أغاطأا"ز ب .أ
ا أا جلأ او و أوحابوهأ ك أ،كولواأو ،أ أعحةأع حة  ،أ
ثأ،توأأا ض بأ ألعت ،أ
ثزك بهأ أا و اأثوكأا"زحشأا جوا ش أ
وزُّوقِأحت أؽوبأا ضمس ،أ
 ،أ

ثوكأا" ةا أا ظ اشأ أا ضواح أث وا،أ ،أض

اةوسأال أ الضأا وق ،أةوظأا" لتأا غغق أ
وخب حأا ض لأ،غض أا ذة إ.أاةوسأال  .أ
كحل أ ،م أ آل خ .أ

***

أ
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سام حمود
ص ةخأضاقي أا أضعواأ ا ل ش.أ
و ددتأوثخةددخ أ أا وَ ،د زأا" حددت .أل د اأ
ةحةشأا تي وحا أا أسترتبأا ك اد بأ
ا ضددددددبقأ أة الددددددشأض،ددددددوا،أوةحاشأ أ
ة الد د زأعخ ،زد د وثأوا ضد د غ ثأوض،دددواأ
وو،زك زددددوثأوودد د واحةأو ا ح،زددددوأ
ورلت ،ل .أيم أ ؽخأ أا ضخقأاطورأأوض خ ،د أونرد .أعدتضأرد أألدوةأا ضدخأ
يددشواأةخعد أدددددأضاقيد أازددوهأاد أا"ل عددخ ،أةد أأ9119أعددددأ غددظأا كزددخ أ
ثضاهأا"جيخاز ،أعهأثو هأي اهأا بأ دزأع لت،دتأاد أادتدواوذ:أ ميوثدوثأع ردهٍأ
ظش أو قغ وتأ ،أ كأو تك .أحصحهأا خواو أا"كز ك أي ح وشأ و ،سأ
اأة وذ ألوعاأ آلةاب،أوحُصرأاخثنيأدت وذ أعو ذحأ أا ضلخ.أوعج كأُ،لدأ ُّتأرد أأ
لوةأا أضةع أع حداأ أاطةبأاطاقي  .أ
ر د أألددوةأوددوأا"ددت،خأا ز د عقأ ومخيددذأاملرددحا أ أواص د ظ أا ل عددمش،أ
ثأةماأع ملؽ شأرىلأث كأاز ض حاأ تلأارت حة شأاطاقي ش.أوووأا ثأحو سأ
سترتبأعخ ،ز وثأ وك ا ب.أ ؽخأو،و أقغ وت أ أضا ي أةت أا أضاقي  .أ
أ
ا أادتواوذأا بأثو و  :أ
National Endowment for the Arts,
The National Endowment for the Humanities,
The DC Commission on the Arts and Humanities Award in Poetry,
A Larry Neal Award in Poetry,
The Friends of Literature Ferguson Award
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إلى أوالدنا
" ثاأا أا زباأةتا أ
ضثأ،ز حواأةأ أ
ط اأع يز ل أضوأا أود،خر ث ،أ
ةوثأةاع،أعا أ
ع نخ،أع م

أ

،جح وثأرن َّأا تاع،أويوم زأاطرظأوا غؾ ،أ
ظ اأقل اأ أل وث وث،أضاقي ؟ أ
أ

" ثاأضعحأجي،أضثأُ،ز رأةأُ أ
ضلِّأط ا أ
ابم أي ثأا زا ،أ
ٍّأي ث أ
ا أقااأضل
أضلأدا ث؟ أ
أ

" ثاأرُحقأضط ا أ
ا ووةشأا لخاق وث أ
أضرخاثبه أ
عاأاذت حقشأوا غواح،خ أ

ع

وا ث زأوا تع ع ز؟ أ
أ

" ثاأ،ك عتأضط اأغذ
ا غ حازأا بأَأث ب

أ
أ
11
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ا أا ظ وخازأاملرخاو و ش،أو خق أ
ذتوابه،أو وحاثأةا وبه أ
ووهأُ،زوموثأا خوي،أضوأا

عاأا ل وة،ش أ

ا اقشأا بأ،رتيب أاملرخاو و وثأوحابوه أ
أادت وبأا وا ل ،أ

أاطوَة أ

ضلبهأوةتواأص ئ أ،ولاوثأعه أ
عهأث اخأ أض،ت،به؟ أ
أ

وا ثاأة أ حزأاطةخاش أ
أض غ لز ث،أحة اأولز ب أ
وضوَةأقلغ واأ ظ ،خزأضصحؤوه أ
طثأصنغ أا أقتأثو ظأاطاخ،أ

أ أ

عواةاهأَأضيثخ،أع م أمت عأضوع ا أوعوظ أ
ع ظ ا زأا أذتهأا لااأوارت ذ،خأاطاقي ني،أعا أ
وؽلواألغ،أضة بهأا رأق وشأاطدحاحأامل كرتول شأواَب أ
ضو شأا"لخيش ،أ
أ

يوم زأةوظأع حش أ
ضوأ ظأائ زأاط وبأا أاحمل اني أ
َأةتولأا ب

أ

رثاأي ثأاطاخُأوق أةوظأقغ أاطط ا ،أ
َر ام أوضلبهأ زواأا أعحةيه ،أ
ةوظأاطقاأ سأ أضثو ث أ
11
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ضوأقووبأعوظأوضوع ا أوثخوا ثأوثضخصا ،أ
ت،بهأةاو ،أاثاأا"ح،نيأ أضاقي

أ

ورلكورتاأ أأ نيأ ،لوقأاطاخأعشوَةوه -أعظخ ،شأا

أ

ث رظأااخؤأضثأ،جيخأ ه أ
ضثأاطط اأمج ل ،أوهأضط

أمج ل

أ

وضثأةمخأعخابثبه أ
ثبهأجي،أضثأُ،غ ث،أَأضث أ

و

،بضَّه،أَأضثأُ،حخقأ ظأا"وز أ
يم أ تثأ هأ أةحرتثأويو ول  ،أ
أل غ داي أووقوص م ،أود،خر ثأضوأا ة،ضو ،أ
ا ووةشأضوأا اغخ أ–أةوثأة اأ،ت ،به أ
ع حثك بأةخاوهأ خب ،أ
ةوثأست يم ز،أوَأ ظأةاو أا أضةنيأحؤر و  ،أ
ووهأ ،تاوثأا" تا زأدت خاَثبه،أوحغهأضلبهأ،غ اوثأا ا ي أ
أق اأاطط ا،أرَأضلبهأ ،ضووثأ ألحثبهأاَل ن ع ش،أ ك

أ

ث كأَأ،به،أ حأ،ذا وثأ ،لاوث أ
اثاأغخع ثأا"وزأادتا لشأو ،ااحوثأي

أ

ضةبذواأةوظأةتوِّوه،أع اأياأط ا .أ
أ

ك أ أضاقي أصتباأياأص بأة به أ
بهأعل توثأ وغ ،شأاك ل أودا ل
ولزمعأضيثخأع ز م
ضوأع اوأأا غ بأو

أ

أ

ثبهأا ل ط ش ،أ
11
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غقأضثأاطط اأَأا اأ هأوَأل وث أ
أ

ض

زأا ا يخ  ،أ

ل ،أ أا غا

ضثز با أ
رثأي ل أر ضكاأي و،أا أاطوَةأاطصا ي أ
 ،حتعوثأعلضخازأا وغ ز أ
 ،احتوثأعش،ت،به أ
وضحوا به أ
و ،ؾاوثأةوظ أ
ضوع ا أوعوظأويو وثأوص حوثأوثخوا ثأوثضخصا ،أ
وياِّأة خاَثبهأ أا اأوادتو ،أ
و،زوقولبهأعل تا،أرىلأاطر ا أ
رىلأةحكٍأضةلظ أ
أ

ضوأواأر كوثأط و أضوع ا
ا أر تحي ثأ،وا أا
ا أة أوا توم
قأاطط اأا

أ

أ

أ
خ، ،أع م أ

و أ

ةوظأاع هأا" لم نيأع غحشأواذت ،أ أا وق

أ

ا جلأ،غتحأ هأضاخاأعغ ح أةت،ت ،أعهأغ ح  ،أ
عهأغ ح أض خل،أعهأض خل أ
ةوثأة ا،أةوثأست يمش،أووأ ،انجأقخاحاثهأو ز ،أ
مبك زشأصكويهأاَة ة،ش،أ ث أ
يم أا ؾا ،أَأ،ز ظ عأا"خبأا ا َّأ أضلهأستضأؽا
12
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ضوأضلهألو أةت،تأا أا خاح أ
ص بأا أاةاة بأا"ور ،أمت ا أيم أضغ ل

أ

ا جاو أواطد،ذأثبتوتأا ش أ
ع و،هأا"غ ط ز أاثوم أ لو أامل شأيوع و ( ،)7أ
ضتوأعنوحأاوثبه ،أ
ثأر
أاخن

خوثأثازأ،وأ أ
أ

ةوثأضثأ،غتقوا أ
ا واأا جلأة هأض،ت،به .أ

***
ليزا سهير مجج
ي ثادددشأوصددد ةخ أوع ثدددشأ
ضاقي ددشأاد أضعدداأ وزددظ ين.أ
ي اددد ْأولضددددخزْأةوددددظألظددد قأ
وارددددددعأ أضاقيدددد د أوضوحوعدددد د أ
وا ضخقأاطورأ.أولُضخأصلخو أ
أزتدددحزأوةخاودددتأالخو دددش،أ
اثاأزتوشأاطةبأا لد " أا دوأ،أ
أأا ظواأ،19أزتوشأع ل ا اأ دألةبأا لخعد أا"ل عدخ،أ غدو شأرد وثأضثحل دك،أ
ا خؤلأا ل " ش،أي ة ،زسأا ع ش،أوا تشأث ميذأورواو .أيم أضلبد أضرد ث أ
ةخ ،شأ ألةبأا لخع أدددأاطاقي .أ ت،ب أي ع ثأصلخ ،ث،أوي ،أا َزأضةع ش:أ
ادت تحأواطاشأواجمل معأ أا خوا،شأا زدو،شأا لخع دش،أر ،داأةدتل ث:أا د َزأل ت،دشأ
أا ك عشأوا أاطاقي أدددأا لخع ،أوغقو  .أ
()7أCybele
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التدرّب على الكياسة

ع حِكأا"مزوش أ

،ظولأعزخة هأا ض ح أثاأاَو أا وا ت أ
ا أادتبشأارتظش .أ
وا جلأ،ووايأع اؾ هأة تا أضطو ُأعوقأر حث  .أ
نااُأ هأضثأ،ل طأا أ،ك أا أا لمخ أ
ك أ،ش جأةحور أ أا ز قش .أ
أ

ع حِكْأر ة أا ،ت أ
هأحت أَ شأ ا و أا ت ني  .أ

 ،ثأة ثأ

نيأضثجاخأا أثت
عخ،تلأاَ

ه،أ،كوثأاغق أ

ب أ

طصبخ).أع حكْأضو ئك أ
ا ج ،أ،ل ثوثأ أاذت  :أ
اطأأوو أثظوقأة ثأثاغب

أ

وقأةخعشأط وب  .أ
ع حكأا خةاأا جلأضع بأة ُ،أر ا حثهأا"ض لوش أ
وةهأااخض أ اا .أ
نااُأ هأضثأ ،زواأي أ ،ثوث .أ
أ

ع حكأا ز ر ني أ
ا ج ،أ،خْصوث أ
و،خثضوث .أ
ع حكأا
11
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ا ا ثنيأة أاك ر،أصنغ ش .أ
غ عني .أ
ا وغوؼ،أا" ني،أا ا
وع حكأا"غ وني أ
ا ج ،أجيلووثأا ز ةأربح .أ
نااُأ هأضثأ،تا خوا أ
ٍّأرواب .أ
ا ثخو اأوا ضرَّأةوظأ ت
أ

ط أ

ع حكأا لز يخأخي خوثأل ربأا
ثأ،شث أا"ن ُأا زو اأو،وتث أ
ةوظأا رتاب.أع حكأا"ز وط ني أ
ووهأ،زتةوثأوخاواثبهأرىلأوةو أا لني .أ
وع ْا ُبهأُ،ظو وثأا خع ؼأةوظأع ْا شأا خ ،أ
ع اشأا ا،أحة ابهأ ،وةوثأا اوتودحاز أ
 .أ
ا بأثزوالأ وازأا خ ،أع طح أاعأاطل
نااأ هأضثأ ،واأا أ وهأرظوثبه ،أ
ااوونيأع لخقأا ا حة أ
وقتأضةحيواأ تا شأ لوبه.أنااأ هأضثأجيخعوا أ
ؽل أادتزتأا اضخل،أواثاز أا خوي .أ
أ

ع حكْأاتاِّخلأا ووةش .أ
و ةا اأع عا .أ
ةب عج اأا لج،،أ أ ضعوأغخ ،،أ
و و أغوال ل او .أ
نااأ هأضثأ ،بمواأي أثكوثأا و ضشا ،أ
و،لواأا و شأا شش .أ
أ
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ع حكأع لل اأا زحأ .أ
ا"لوِّمني،أوا"ض غونيأع كومش :أ
ا"ووا نيأع خا ،ز أ
واُغ ِّل أا ظ وخازأا" ثوش .أ
لو ألتحكأةواق،أ ل  ،أ
وور وو .أنااُأضثألغ ِّع أ
ا أ،خاِّهُ،أضثألل تأا ا ب .أ
أ

ع حكأا كوي،،أا"ثن أ وغ ،ش ،أ
ا زن اأ وغ ،ش:أا غ ع زأا"ظاخ،ش ،أ
وربوبأا ولتحاأوطا شأاطودوث .أ
نااأ أضثأثز مخأ أاذت

أ

حغم أة أاحثك ع ث أا اضخ،ش.أنااُأ أع ملدو ح .أ
أ

()8

ع حكأا ددأ ر ك اش .أع حكأاطاا .أ
ع حكأاطع ععأا بأث خأةوظأ و شأا" ث ر ،أ
ا كما وثخأا جلأ ،وأأع "ل دتش ،أ
ا ظ علشاأا بأثظاع .أ
ع حكأا ،تأامل كرتول أوا ،تأا ل ةل .أ
ع حكأي ،أا ضِّلخأا بأثل أاحمل ظ ز أ
أا ح ،أع ش ،أ
اوشأض ز شاأ ،أعغق أا أيوم ز .أ

***
()8أ Cynicismأدأا كوا اشأدأزت حا أا ظا لشأةوثأاا َ أع طةخاب .أ
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الروائي األلوبني هبينرش ثول
هئة عبم على هيالده

العالم ،لما له من خبرات وتجارب تأثيرية واجتماعية
وفلسفية في محيط المشهد السردي الحديث .وقد
ظهرت أكثر األعمال األدبية الحديثة في األدب األلماني
بين مرحلتين هامتين هما مرحلة ما بعد الحرب العالمية
الثانية ،ثم مرحلة االزدهار الذي حققته الماكينة األلمانية
في مجال االقتصاد والصناعة خالل عشر سنوات عقب
انتهاء الحرب .وقد حظى السرد األلماني الحديث خالل
تلك الفترة بأهمية حققت له الحضور والتميز وسرعة

االنتشار .كما حظى أيضا بنجاحات عدة أوصلت عددا

Heinrich Böll

من كتابه إلى الحصول على أرفع الجوائز واألوسمة
والنجاحات الواسعة.
كبتت وهترجن هن هصر *
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يحتل السرد األلماني الحديث مكانة متميزة بين سرديات

شوقي بدر يوسف

ٜٚضمِاألدب األدملمنْٞااألحلممث ٜاعمثبألااَممٔاأليهابمن األيمكٜٔاننْم ا مِابصممُ١ا
قٜٛمم١اعًمم٢األيةٚألٜمم١اٚأليكصمم١األيكص م ٠اايفاأليعممن أاربممةهِٖآٖٝممة ٜاَممنٕأاؾةألْ م ا
ننؾهمنأاٖاةَمنٕاٖاٝسم٘أاوَٛمن ااَمنٕأاٜٛهٜمـات ٚأابةوٛيم ابةخيم أا مااؿنٕا
هؾممن ٜأانةٜسمماناٚٚيممـأارٜممة ٜاَنتٜممنات،ممنتىأاجممْٛجاجممةأل أاٖ وممناَممٛيًةأا
ٖممنٜٓة ٜابممٍٛاُٜٚعممثُّاألدخ م اَممٔاألداممن٤األدبب ٝم١ااألي م اوةبع م اعًمم٢اعممةداأليسممةبا
ألدملنْٞابنَاٝنهايفاأليؿج٠األي ارعكب األحلة األيعنمل١ٝاأليثنْ .١ٝا
اُٜعثُّاأليهنوباٖنٜٓة ٜابٍٛاHeinrich Ballاألدنثةاشمٗة٠اَمٔاربٓمن٤اجًٝم٘ا
َمٔاأليهابمن األدملمنٕااخملٍاؾمج٠اَمنابعمثاألحلمة األيعنملٝم١األيثنْٝم١ااأليم اانمنٕاألدب ا
ألدملنْٞاٜاسًٌاؾٗٝناخنتجنأَاٜٚل اَناؾعًا٘األيٓنه١ٜأَابَنتاطنٍاأليعن ابأ ةٙأا
ٚقثاجن٤اٖنٜٓة ٜابٍٛايٝعم اعمٔاَةةًم١اَُٗم١اَمأاَةألةمٌاألحلٝمن٠األالجاُنعٝم١ايفا
رملنْٝممنأاٚنممنٕاألدب األيممكٟاظٗممةاَبنشممة٠ابعممثاْٗنٜمم١األحلممة اَاممأ ةألاابعُمملابٗممكٙا
ألياجةب١األملأ ١ٜٛاألملةٜة٠اٖٞٚاػةب١األحلمة أاٚحانٚيم١األياعمب اعٓٗمنااَمٔاجٛألْبٗمناا
ننؾ.١اظٗة اخملٍاوًمواأليؿمج٠ااؾم٢ارملنْٝمناألالؼنبٜم١امجنعم١ارببٝم١ارطًكم اعًم٢ا
ْؿسممٗناأل ممِامجنعمم١ا 74اْسممب١ا ىاأليسممٓ١األي م اوشممهً اؾٗٝممنأاٚقممثايعب م اٖممكٙا
ألجلُنع١ابٚتألاَُٗنايفارب اَنابعثاألحلمة اٚةام٢األيسماٝٓٝن اَمٔاأليكمةٕاألملن م٢اأا
ٚننْ اٖمكٙاألجلُنعم١انمث ألااَمناػاُملايكمةألا٠٤ارعُمنٍارعضمناٗ٥نأا ٚبمثأل٤األيمةراٟا
بشممأْٗنأاٚألةمماؿ انممٌاَممِٓٗابؿةبٜامم٘اػممنٙآَج م ٙاأل بممثألعٞاخمملٍاوًممواأليؿممج.٠ا
ننٕآٖٝة ٜابٍٛارةثارعضن٤اٖكٙاألجلُنع١األدبب١ٝاألي اٚوةَٞايفاوٛجٗنوٗنا ىا
بًٛت٠األدب األدملنْٞاٚألخلةٚجاب٘اَمأا من٥ك١اَمنانمنٕا من٥ثألااقبمٌاٚر ٓمن٤األحلمة أا
ٚقثا ُ اٖكٙاألجلُنع١اعثبألأَاربةهاأليهابن اٚألدببمن٤اخملٍاواًمواأليؿمج٠اَمِٓٗا
أليعن٥ممثاَممٔاألخلممنتجأاَٚممِٓٗاأليعن٥ممثاَ مٔااأليممثألخٌأاَٚممِٓٗاَممٔاٖممٛاَسمماجثاعًمم٢ا
ألحلةن١األدبب١ٝاألدملنْ١ٝأار ُٗٛألامجٝعنايفاصٝنغ١اَساكبٌاألدب األدملنْٞاخملٍا
وًواأليؿج٠ارَثنٍا ي ٠األشبًٓجةأاٚرجنبمٛتجارامنٕأاؾمنيجايٓٝم أاٚجمْٛجاجمةأل أا
َٚنتونياؾني تأاٖٚنٜٓة ٜابٍٛاٚغ ِٖ.اٚأليلؾ ايًٓظةارٕاٖكٙاألجلُنع١ا اوهٔا
متثممٌاأليا ألَممنا ٝن ممٝنارٚاؾٓٝممناذلممثبألأابممٌانممنٕانممٌاربٜممباَممٔارعضممن٤اٖممكٙا
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ألجلُنع١اي٘اوٛجٗم٘األخلمنواٚؾةبٜام٘ااأليم امتٝم ٙاٚوسمِارعُنيم٘اابسمُنوٗناألخلنصم١ا.ا
ممممنانممنٕاملٓج م اٖممكٙاألجلُنعمم١ار ممةٙااأليممكٟاػممنٚهاأليًٝمم١ا ىاأليعنملٝمم١أا اوممةجِا
نث أَارعُنٍارعضن٤األجلُنع١أاخنص١ايفادلنٍاأليةٚألٜم١اٚألياكصم١األيكصم ٠ا ىا
مجٝمملاأليًػممن اٚقممثاةصممٌاأل ٓممنٕاَممٔارعضممن٤األجلُنعمم١اعًمم٢اجممن٠ ٥اْٛبممٌايم بأل أا
ٖممنٜٓة ٜابممٍٛا2:83اعممٔاتٚألٜمم١ا صممٛت٠امجنعٝمم١اَ ملااأليسممٝث ٠األي م اصممثت اعممنّا
2:82أاٚجممْٛجاجممةأل اعممنّا2:::اعممٔا ل ٝمم١ابألٜٓاسممٝؼا طبممٌاأليصممؿ ٝا2:6:أا
أليكطاٚأليؿنت ا2:72أا ٓٛأل األيهل ا .2:74ا
اٚيممثاٖممنٜٓة ٜابممٍٛايفاألحلممنبٟاٚأليعشممةٜٔاَممٔابٜسممُ ا ممٓ١ا2:28ايفاَثٜٓمم١ا
نٛيْٝٛنأاٖٛٚاألالبٔاأليسنب ادب٘ٝاؾٝهاٛتابٍٛاأليكٟاننٕاٜعٌُايفاَٗٓ١اجنمنت٠ا
ألملٛبًٝٝنأاٚرَ٘اَنتٜناأليم اننْم األي ٚجم١األيثنْٝم١ادبٝم٘أااريااملابنملثت م١األيشمعب١ٝا
أليهن ٛيٝهٝممم١ابمممنياعمممنَاٞا2:35ا2:39ٚأا مممِاأليااممملاحثت م م١ااأليكٝصمممةاؾًٝمممًِٗا
أليثنْ١ٜٛاألحله١َٝٛاٚةصٌآَٗناعً٢األيثنْ١ٜٛاأليعنَ١اعنّا2:48ا ِابثرابثتأل ١اعًِا
ألملهابممن ايفابممٕٛاٚخمملٍاوًممواأليؿممج٠ابممثرايفانانبمم١ارٚىاذلنٚالومم٘األدببٝمم.١اٚقممثا
قضمم٢اٖممنٜٓة ٜابممٍٛاَعظممِاَةةًمم١اشممبنب٘ار ٓممن٤األدهَمم١األالقاصممنب١ٜاٚأليسٝن مم١ٝا
ألخلنْكمم١أانُممناعنصممةاصممعٛباجنممِاٖاًممةا ىاأليسممًر.١اتؾمملارٕاًٜاامملابنيشممبن ا
أليٓنهٟاٚيهٓ٘ارت ٌاعكباػٓٝثٙايٝامنت اعًم٢األجلبٗماانياأليشمةق١ٝاٚأليػةبٝم١اعمنّا
2:49أاٚيٝعنْٞأَاَص اجٓثٟاٜآُ٢ارٕاوٓاٗٞاألحلة اٚيٛابن ١،أاٜصن ابٍٛا
رتبلاَةأل ايفا منة١األيكامنٍأاٜٚسمكطار م ألاايفاٜمثاأليكمٛأل األدَةٜهٝم١اايفاربةٜمٌا
2:56أا ِاٜعٛبا ىاَسكطاتر م٘انٛيْٝٛمناايفا مباُ ا2:56أاٚبم٘اتغبم١اقٜٛم١اايفا
أليهانبمم١اٚألياعممب اعممٔاَص م األ ْسممنٕاايفاٖممكٙاأليظممةٚفاألملأ مم١ٜٛاأليصممعب.١ااو م ٚجا
ٖممنٜٓة ٜابممٍٛارْممناَنتٜممناوشمم ٝايفا ةممث٣ا جنهألومم٘اَممٔاألجلمم ٝاعممنّا2:53أاَممن ا
طؿًممُٗناألدٍٚانةٜسمماٛؾةاعممنّا2:56ا ٚاٜهُممٌاعنَمم٘األدٍٚأا ممِارجنابممنا ل مم١ا
رٚالب .ا
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أعماله اإلبداعية:
اَممٔارٖممِارعُنيمم٘األيةٚألٝ٥مم ١ا صممًٝبابمملاة مبا ا2:57أاٚنممنٕاٖممنٜٓة ٜاقممثا
نابٗنايٝشجىابٗمناايفا ةمث٣األملسمنبكن أا مِابمثراايفاعمنّا2:58ايفاْشمةاقصصم٘ا
أليكصم ٠ا–األيم انممنٕاَاممأ ةألاؾٗٝممنابهانبممن ا تْسم آُٖٝػممٛألٟامممممايفاأليممثٚتٜن ا
ٚأليصاـاألدملنْ١ٝاٚألي ا،هٔارٕاْثتجٗنا ُٔا رب اَمنابعمثاألحلمة أارٚا رب ا
ألدْكنض اَٚثً اػنت األيهانب١اعمٔاألحلمة اأاٚألحلٝمن٠األالجاُنعٝم١األملضمرةب١اايفا
وًممواأليؿممج٠األمل ٛممٛعن األد ن مم١ٝاايفاٖممكٙاألدعُممنٍأاٚقممثامجع م اٖممكٙاأليكص م ا
ْٚشة ايفادلُٛع١اقصصم١ٝابعٓمٛألٕاا رٜٗمناألجلمٛألٍأاٖمٌاومأواٞا ىار مب....ااٚقمثا
ر س اٖكٙاألجملُٛعم١األيكصصم١ٝابمثألٜن األيشمٗة٠ا ٓٝمة ٜابمٍٛانهنومباقصم.١ا
ٚنًُمم١اسر بممممم...تاألخاصممنتايهًُمم١ار م ط١اٖٚممكألاأليعٓممٛألٕاَكاممب اَممٔاقصممٝث٠ا
َشممٗٛت٠ايًشممنعةاأل غةٜك ماٞا ممُْٝٛٝث اٚوسممجٌاأليكصممٝث٠ا ةممث٣األملعممنتىااألي م ا
قنبٖناًَوار ط٘ا ثاأليؿة أاٚوكٍٛانًُن األيكصٝث ٠ا رٜٗناأليعنبة..ا ٕاج٦م اا
َٜٛنا ىار ط..١اؾكٌادًٖٓنآٖنى..ا ْٓناْةقثآٖناٚؾن٤ايعٗثْن .اٚوعثاٖكٙاأليكص١ا
َممٔارشممٗةاقص م اوًممواأليؿممج٠أاٚؾٗٝممناْكممةراعممٔاؾامم٢ادلٓممثارصممٝباايفاألحلممة أا
ؾٓكًٙٛا ىاَساشؿ٢ارقِٝاعً٢اعجٌايفا ةث٣األملثألت األيثنْٜٛم١أاٖٚمٛابمنيا غُمن٠٤ا
 ٚؾنق١أا ًُٜاألجلٓثٟار ٓن٤اْكً٘ايٛة١اؾٓ١ٝاَعًك١اعًم٢ا ةمث٣األجلمثتألٕاٖمٛاٜعمةفا
ٖممكٙاأليًٛةم١أا ممِاٜممة٣اصممٛت٠األيكٝصممةاأليعجممٛهاؾممةٜا أآٜانبمم٘األيشممو ارٖممكٙاٖمم٢ا
َثت ا٘األيكث١،؟ارّاَساشمؿ٢األملٝمثألٕ؟انثمة األيشمٛألٖثاعًم٢ارْم٘اايفاَثت ما٘أا
ٚيهٓممم٘ا اٜاأنمممثا الاعٓمممثَناتر٣امجًم م١اا رٜٗمممناألملاجمممٍٛأا ألاٚصمممً ار م م ط١ا
ؾد ِٖآٖنىارْواترٜآناصةع ٢ايكثاننٕاٖٛأَاناباٖكٙاألجلًُ١اغمطاٜمثٙا
عًم٢ا مبٛت٠األيؿصمٌأايهٓمم٘انابٗمناغمطانمب اجممثألاأاؾًمِاٜاسملاأليسممرةاألدٍٚا
يًجًُ١انًٗن.اٖٚهكألاألْاٗ٢األيسرةاعٓمثآَاصمـانًُم١ار م ط ١األجلًُم١ااأليم ا
نابٗناننٕاٜعم ابٗمنانةَم اجلٝمٌابأنًُم٘أاجٝمٌابمج اةٝنوم٘اٚتحمناجسمثٙأا
ٚألْا عأَاةٝنو٘األيرؿٛي١ٝايًٝك٢اب٘ايفاآوٕٛاألحلة .انُناْشةاٖمنٜٓة ٜاقصصم٘ا
أليكص ٠األي انابٗنايفاأليسٓٛأل األدٚىأَاألحلة ايفادلُٛع١اقصص١ٝاصمثت ا
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عنّا2:94اؼ اعٓٛألٕا ألجلةح اس ِانابابعثٖنادلُٛع١ا جن٤األيكرنتايفاَٛعث ٙا
2:58أانُناصثت ا نادلُٛع١اَمٔاألدعُمنٍاأليةٚألٝ٥م١آَٗمنا رٜمٔانٓم اٜمناآبّاا
2:62أا  ٚاٜكٌانًُ١اٚألةث ٠ا2:64أا بٝم ابملاةمةأل اا2:65أا ةام٢األدعمٛألّا
أليسنبع ١ا2:66أا بًٝمنتبٚاايفا أليسمنع١األيان مع١اٚأليٓصمـاا2:6:أا ومأَل اَٗمةجا ا
2:74أا صٛت٠امجنع١ٝاَلاأليسٝث ٠ا2:82أا شةفاننوةٜٔابًّٛاأليضن٥ل ا2:85أا
ألحلصنتأَاقبٌٝاأليةعن ٠ا2:8:أا ْسن٤ارَنّآَظةاطبٝعٞايفاأليٓٗة ا .2:96ا
ٚوُع ُّثارعُمنٍاٖمنٜٓة ٜابمٍٛاأليسمةب١ٜاَمٔاألي ٛمن٥لاأليسمةب١ٜاألملُٗم١ااأليم اعم ا
متنَناعٔاَةةً١اٚألقلاٚٚقن٥لاألحلمة أاَٚمناةمث اؾٗٝمناَمٔاأليٓنةٝم١األيسمةب١ٜأا الاا
رْ٘احةٚتاألي َٔابٗا ارعُنٍابٍٛابعملاأليشما٤ٞاٚعمثهٖنااأليٓكمنباحثنبم١ا ٚمن٥لارببٝم١ا
عمٔارب األدْكمنضارٚارب األحلمة .اا الارْم٘اَممنهألٍاألدبٜمبااأليماكٟاعم ارعُنيم٘اعممٔا
ؾج٠اَُٗ١أَاؾجأل األحلٝن٠ايفارملنْٝن.اٚقثاقنٍاعٓ٘اننوبا و٘األيكألوٝم١أاأليٓنقمثا
ألدملنْٞاًُٖ ٛاؾَٛؿ ٝا ا اٜؤ ةارٟاربٜبارملنْٞابٗكٙاأليصٛت٠ايفاألدب األدملمنْٞاأا
خنص١ارب اَنابعثاألحلة األيعنمل١ٝاأليثنْ١ٝانُناؾعٌاٖمنٜٓة ٜابمٍٛأاانُمنارْم٘ا ا
ٜؿِٗاأليعن ار٣اربٜبارملنْٞاٚرةب٘اَثًُناةث اَلاٖنٜٓة ٜاب . ٍٛا
ةصٌاٖمنٜٓة ٜابمٍٛاخملٍاَسمنتٙاألدببم٢األيرٜٛمٌاعًم٢األيعثٜمثاَمٔاألجلمٛأل ٥ا
ٚألدٚا١ارُٖٗناٚرتؾعٗن اجن٠ ٥ادلُٛع١ا58األدبب١ٝاعٔاتٚألٜا٘ا ألخلةألفاأليسمٛبأل ٤ا
عنّا2:62أاجن٠ ٥ا بٚألتاؾمٕٛابٜمةاٖنٜم األيثكنؾٝم١اَمٔااَثٜٓم١اؾٛبةومنٍاعمنّا2:69أا
جن٠ ٥اجٛتجابٛشٓةاعٔادلٌُارعُني٘اعنّا2:78أاجن٠ ٥اْٛبٌاي بأل اعنّا2:83أا
َٝثألي١ٝاننتٍاؾٕٛارٝ ٚاسهٞاعنّا2:85أانُنايكم٢اٖمنٜٓة ٜابمٍٛاألياهمةِٜا
ٚألالٖاُنّاأليل٥كنياب٘أاةا٢ا ْ٘اعٓثَناتةمٌاايفا27اٜٛيٝمٛا2:96ابعمثاَمةضاالهَم٘ا
ملث٠اشٗة.ٜٔاْهَّس ارملنْٝناألالؼنبٜم١ارعلَٗمناة ْمنااعًم٢اٖمكألاأليهنومباأليهمب ا
ٚشٝلاجثُنْ٘اتاٝنابنةاؿنٍا نِٖاؾ٘ٝانبنتاتجنٍاأليثٚي١أاٚقثاعةفاٖنٜٓة ٜا
بٍٛابةٚألٜنو٘األي ابألؾلابٗناعٔاأليثٛ،قةألطٝم١اٚأل ْسمنْ١ٝأاشمنٖةألااؾٗٝمناقًُم٘اعًم٢ا
أليؿنش١ٝاٚآ نتٖن.اٚربرني٘ايفاٖكٙاأليةٚألٜن اٚيفاقصص٘األيكص ٠األيم ااوةمجم ا ىا
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أليعةب١ٝاٖمِاَمٔاأليبسمرن٤أاٖٚمٛاٜؿدمةابمإٔاٜسمُاٞاْؿسم٘اننومباألملُٗشمنيأااباليم١ا
عً٢ارْ٘اخيانتانانبنو٘اٛ َٛٚعنو٘اَمٔاألجلٛألْمباأل ْسمنْ١ٝاأليٛألقعٝم١ااأليم آٜامثتا
َٓٗناأليعنٌَاأليبسمٝطاٚأل ْسمنٕاألملُٗم األيكمنبّاَمٔاقمنعاألجملاُمل.آٜامثتاٖمنٜٓة ٜا
بٍٛاَمٔاعنً٥م١اَاٛأل مع١اؾٛأليمثٙانمنٕاٜاعُمٌاجنمنتألااٚحننومناايًدشمب.اٚقمثاوةنم ا
ألياجمممنت األديُٝممم١األيم م اعنْنٖمممناؼم م األحلهمممِاأليٓمممنهاٟار مممةألانمممب ألايفارعُنيممم٘ا
أل بثألعٝمم.١اؾكممثاٚيممثاٖممنٜٓة ٜابممٍٛاٚألحلممة األيعنملٝمم١األدٚىاَشمماعً١أاٚبمملبٙاوممٔ٦ا
ؼ األحلهِاأليكٝصة ٟأا ٚاٜهثاٜماِاأليسنب م١اَمٔاعُمةٙاةام٢ارطمٌاألياضمدِا
ألملنيٞابةر ٘اعً٢األالقاصنباألدملنْٞاؾثَةاأليربك١األي ٛر٢أا ٚاٜهثاٜبًؼاأليثنْ١ٝا
عشة٠اةا٢اٖب اعٛألصـاألدهَ١األيعنمل١ٝأاٚعٓثَناٚصٌا ىا مٔاأليسنب م١اعشمةا٠ا
ننٕاٖاًةاقثاقبلاعً٢اهَنّاأليسًر١اٚبخمٌابألتاألملساشمنت.١ٜاَٚمٔا مِابمثر اْمكتا
ألحلة اوكج أَاأليشعباألدملنْٞابهٌاطٛأل٥ؿ٘ .ا
اواسممِارعُممنٍاٖممنٜٓة ٜابممٍٛابسممٗٛي١األيًػمم١اٚج ألياٗممناٚأل ممادثألَ٘ايًهًُممن ا
أليبسٝر١األيم اٜسمارٝلاأليكمنت األيعمنباٟاؾُٗٗمناَمٔابٕٚاوعكٝمثاَبااعمثألااعُمناٜسمُ٢ا
بنالػنٙاألجلثٜثايًاجةٜباأليًػٟٛأاٚوعُ١ٝاأليهًُن ا ٚجينهاأليعبمنتأل .اَٗٓٚجم٘اايفا
أليهانب١اٖمٛاألملمٓٗ األيمٛألقعاٞاألدقمة ا ىاأليٓسملاأليهل مٝهاٞاٚيم٘اقمثت٠اَاُٝم ٠اا
عً٢األيٛصـاْٚكٌاأليكنت ا ىاَهنٕاٚهَنٕاألحلث ايفا ٗٛي١اٜٚسة.ا الارٕابعملا
رؾهنتٙاننْ اواسِايفابعلاألدةٝنٕابنياشنؤَ١ٝاٚيهٓٗناؼا٣ٛاعًم٢ااَضمُٕٛا
ْسنْٞابسبباَناعنْنٙاهَٔاألحلة .ا ا
اوثٚتارعُنٍاٖنٜٓة ٜابماٍٛايفاَضمنَٗٓٝنا َٛٚمٛعنوٗناةمٍٛاٜٚمل األحلمة ا
ٚآ نتٖناألملثَة٠األي ا نب ارملنْٝناٚرٚتٚبمناايفا يمواأليٛقم اأامممنارعرم٢اارببم٘ابعماثألا
تٚةٝممناْ ٚسممنْٝناٚرخلقٝممنأاٚنممنٕاٜممة٣ارٕاأليهانبمم١األيٛألقعٝمم١اعممٔاألحلممة اٚاعممٔا
أليؿمممج٠األيانيٝممم١ا مممناٖمماٞاأليام م ألّارخلقم مٞايألبٜمممبأاجيمممبارٕاجيسمممثاؾٝممم٘األيٛألقممملا
ٚألْعهن نو٘اعً٢األيؿةباٚألجملاُلا ٛأل٤ابسٛأل.٤اٚواض اٖكٙاأليٛألقع١ٝاألي ا بلابٗمنا
نث ألأَانابن اعصةٙأايفاقصصم٘األيكصم ٠ااأليم اظٗمة اايفاأليؿمج٠اَمٔا2:58ا
2:61ٚا الارٕاٖكٙاأليكص اننْ اذلًُ١ابهث أَاألملعمنْاٞاألخلنؾٝم١ااأليم اعمنْ٢ا
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َٓٗممناٖممنٜٓة ٜاْؿسمم٘ار ٓممن٤اؾممج٠اػٓٝممثٙاايفاجمم ٝارملنْٝممناأليٓنهٜمم.١اٚانممنٕاٜك م ا
ٜٚسةبارعُني٘األيكصص١ٝاٚأليةٚأل١ٝ٥ابشمهٌاةٝمنباٟأاٚٚألقعماٞأاَٚمٔابٕٚاوؿنصمٌٝا
عٔاػنت األحلة األي اعنشٗنأاٚعنشمٗناَعم٘ا أليٓمن األيبسمرن ٤اراٟاٖمؤال٤األيٓمن ا
أليكٜٔاننٕاعًِٗٝارٕاخيضعٛألايكثتِٖاأليكٟامتثً٘اٜٚل األحلة اَٚناعمنْٙٛآَٗمناا
َٔاقاٌاٚبَنتاٚوشةٜثأاٚقثاع اٖنٜٓة ٜابٍٛاعٔاػنتب٘األيكألو١ٝايفاؾج٠اَنابعمثا
ألحلة ايفاقصص٘األيم ااظٗمة اخملٍاوًمواأليؿمج.٠اْمكنةآَٗمناا  ٚاٜكمٌانًُم١ا
ٚألةث ٠اعنّا2:64األي ا ةباؾٗٝناعٔاألآل نتاأل ْسنْ١ٝاألي اْاج اعمٔاألحلمة اَثمٌا
رهَ١األيسهٔاٚأليؿكةاٚأليٝمأ أاٚانمكيواايفا بٝم ابملاةمةأل اا2:65اٜصمٛتاؾٗٝمنا
ٖن ٜٓدابٍٛاقثتاألدطؿنٍاأليكٜٔاؾكثٚألاآبنِٖ٤ار ٓن٤األحلة أاٚقثتاأليٓسن٤األيل٥ماٞا
وةًَٔاَبهةألأاٚؾكثٕارهٚألجٗٔ.اٚواضم اةبهم١اٖمكٙاأليةٚألٜم١اَمٔاخملٍاٚجاٗمن ا
ْظةاا اشدصٝن اتأل.١ٜٚاٜٚثٚتاألحلث اؾٗٝناةٍٛاٚيثٜٔاحينٚالٕاٜن٥سنياؾٗمِا
 ٚبتألىاَعٓم٢اةٝنوُٗمناَمٔارقممٛألٍاٚأليمثوُٗن.اانمكيواوصممٛتاقصما٘األيكصم ٠ا جممن٤ا
أليكرنتايفاَٛعث ٙاألي اوعثأَارؾضٌاألدعُنٍاألدبب١ٝاألحلثٜثم١ااأليم انابٗمنابمٍٛا.ا
ٖٞٚاوصٛتارةثاألجلٓٛباأليعن٥ثٜٔأَا جنه٠ا ىاجبٗ١األيكامنٍاٚألملم ٛأاٖٚمٛاوصمٜٛةا
يعبم م األملممم ٛايفاألحلمممة ٚاٚيًبمممؤ األجلسم مثاٟاٚألملعٓممم٢األيمممكٟاوكمممّٛابممم٘األحلمممة أا
ٚألْعهممن ا يممواعًمم٢اممنت ممن األجملاُممل.اانممكيواقصمم١ا عٓممثَناألْاٗ م األحلممة ا
ٚؾٗٝممناٜممة٣ٚاألجلٓممثٟاألدملممنْٞاأليعن٥ممثاَممٔاألد ممةاَممناعنٜشمم٘اٜممّٛا ممه ٛاألملممثألؾل.ا
بعثَنارؾةج اعٓ٘اقٛأل األحلًؿمن٤أاجيمثاٖمكألاألجلٓمثاٟاْؿسم٘اَملاهَل٥م٘اايفاقرمنتا
ٜعٛبابِٗا ىاَثٜٓام٘انٛيْٝٛمنأآٖٚمنىاٜةنمباشمنةٓ١اوهما ابمنجلٓٛباٚوٓرًملا
بِٗاع األملث.١ٜٓاٜة ٌاألجلٓثٟابصةٙا ىارشمل٤األملثٜٓم١اٜٚسماعٝثا نةٜمن اصمبنٙا
ؾٗٝنأا ِامتةاأليشمانةٓ١ارَمناّابٝم اعنً٥ام٘أاٜٚمة٣ابعم ٝااتر م٘اشدصمنياٜكًبمنٕاايفا
ذلاٜٛن األملٓ ٍاأليكٟاوٗثَ اٚألجٗا٘أاُٖٚناًٜاكرنٕاألدشٝن٤األيصنحل١اٜٚعرٝنْٗمنا
يشد ا ني اننٕآٜاظةار ؿٌاألملٓ ٍ.ا ا
ايكثاننْ األحلة اٖٞاأليؿٝصٌأاٚخطاألياُمن األيمة ٝ٥اايفاةٝمن٠اٖمنٜٓة ٜا
بٍٛأاؾعٓثَنابثر األحلة اٚألْض٣ٛاؼ ايٛألٗ٥نانمنٕاشمنبنااصمػ ألااؾمةؽايامٙٛاَمٔا
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بتأل ا٘األيثنْ١ٜٛأاٚعٓثَناألْاٗ اننْ اٖ٢اْكر١األيبثأل١ٜاي٘انهنوبأاألناسمبا
َٓٗناخ ونٕاتٝ٥سانٕ األدٚىاٖٞاألدهَم١األالقاصمنب١ٜاأليعنملٝم١اايفاعشمةٜٝٓن األيكمةٕا
ألملن ٞاألي اشٗث اؾٗٝنارملنْٝمناوضمدُنااتٖٝبمنااتألحا ماٝا٘األيهمث اَمٔارصمان ا
ألدعُنٍاٚألحلةفأاَِٗٓٚاربٙٛاأليكٟاننٕاٜعٌُاجننتأل.األخل ٠األيثنْٝم١ااأليم اةؿمة ا
عُٝكممنايفاْؿ م األيصممب٢اٖممنٜٓة ٜامتثً م اايفاؾممج٠األحلهممِاأليٓممنهٟابكٝممنب٠اٖاًممةأا
ٚعُٓٗممناٜكمم ٍٛابعممثاألخل م ٠ااألي م اعنٜشمماٗنايفاألدهَمم١األالقاصممنب١ٜاممممماخ م ٠األيعج م ا
ألالقاصنبٟاممماجن ٤اخ ٠األيعج األيسٝن ٞأاألي اننْ ار ٛرأاؾؿماٞاألدٚىانمنٕا
بن ارنع١األ ْسنٕارٕاٜةوبارَٛتٙأاٚرٕاٜسنعثاْؿس٘اعً٢احنٛاَنأارَنايفاأليثنْٝم١ا
ؾًممِاٜهممٔاامم١اَممنا،هممٔاؾعًمم٘ .اٖممكألاأليشممعٛتابممنيعج اٚقًمم١األحلًٝمم١ارَممنّابشممنع١ا
أليرػٝممنٕأا ممِاألحلممة اٖممٛاَممناٜصممٛتٙاٖممنٜٓة ٜاايفارٚىاقصصمم٘ابعممثاعٛبومم٘اَممٔا
ألجلبٗمم١أاؾؿ مٞاقصمم١ا َمم ٛا ي م ٙابن مهٛال ٜاٜصممـاةممنٍاأليبكممنٍاأليممكألٌٖااأليممكٟا
وٛقـاألي َٔايثٜ٘اعٓثا ةث٣األيػنتأل األجل١ٜٛاألي اؾكمثار ٓنٖ٤مناألبٓام٘األيشمنب١اا يم ٙا.ا
نُناوٓنٍٚابٍٛاأليهث أَاألملٛ ٛعن األيٛألقع١ٝاألي اننٕاحياؿٞابٗمناايفآَجم ٙا
أليسةبٟاخنص١األملعج ٠األالقاصنب١ٜاألدملنْ١ٝاعٓثَناؼٛي ارملنْٝمناايفاغضمٕٛاعشمةا
مٓٛأل ابؿضممٌاصممُٛباربٓنٗ٥ممناٚعكًٝمماِٗاألملثٖشمم١اَممٔابٚيمم١اَممثَة٠أاَاسممٛي١ا ىا
ٚألةث٠أَارق٣ٛاألدَِاأليصٓنع١ٝايفاأليعن األيػةبماٞأاَٚمٔا مِاألْاشمةاأليةخمن٤األملمنبٟاا
ٚأليةؾنٖ١ٝايفاأليبًثاأليكٟاعنْ٢اطٜٛلاألجلٛعاٚأليعٛهاٜٚٚل األحلة اٚبَنتٖن.ا ا
اٚؾ٢ارةثاأليًكن٤أل األي ارق ُٝاةٍٛا نةألٙايفاجنَع١اؾٛبةومنٍاةٝم اٜٛجمثا
َةن اع ٛاحيٌُار ِا ٖمنٜٓة ٜابمٍٛااحيمٛاٟانُمناانمب ألااَمٔاأليبام ٛااأليم ا
متثٌاوةن١ا دُ١ا كألاأليهنومباأليعُملم.اٚؾم٢اٖمكألاألملةنم اٜعهمـاأليبمنةثٕٛا
عًمم٢ابتأل مم١اوًممواأليجنمم١اٚؼكٝكٗممناٚوبٜٛبٗممناٚؾٗة مماٗنابػممةضا صممثألتاسأليربعمم١ا
أليٓكث١ٜايهانبن اٖنٜٓة ٜابٍٛتاألي اٜكثتارٕاوبًؼا ل ١اٚعشمةٜٔادلًمثألا.اٚنمنٕا
َٔارٚىااةأل األجلٗٛباأليعًُ١ٝاألي ابك ناٖكألاألملةنم اْشمةاتٚألٜم١اا مه األململاا
يفاَرًمملاعممنّا2::3أاٖٚمم٢اتٚألٜمم١انابٗممناٖممنٜٓة ٜاايفاألخلُسممٝٓٝن اٚيهٓمم٘ا ا
ٜٓشةٖنابسبباخلفاألةاثّاب٘ٓٝاٚبنياأليٓنشةأاٚقثارةث اْشةاٖمكٙاأليةٚألٜم١ابعمثا
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َناٜةبٛاعً٢ااس١ا ٚل نياعنَنأَانانباٗمنا مجا١انمب ٠اايفاألد ٚمن األدببٝم١ا
ألدملنْ.١ٝاة ٝار ن ٤اجٗٛباَةن ا ٖمنٜٓة ٜابم ٍٛا منؾ١ا ىا صمثألتاعمثباَمٔا
أليةٚألٜن أاجٛألْبارخة٣ادلٗٛي١أَاورٛتاأليهنوباأليؿهةٟاٚأليؿم اأاٚر ٚما ا
ألملؤ ةأل األيً١ٝاٚألدجٓب١ٝاألي األ ماٛعبٗناأليهنومباٚألْعهسم ابصمٛت٠ارٚاابمأخة٣ا
عًممم٢آَجمم ٙاألدببممم.٢اٚةمممٍٛاأليعٓمممـاأليمممكٟا مممنباألجملاُممملاخنصممم١اَمممٔاْنةٝممم١ابٚتا
ألحلُل األي١ُٝٓٝٝاٚصانؾاٗناأليةخٝص١ايفاوأج ٝاٖكألاأليعٓـ.اٚةٍٛاٖكألاألمل ٛمٛعا
ناباٖنٜٓة ٜابٍٛاتٚألٜا٘األيشٗ ٠ا شةفاننوةٜٓنابًّٛاأليضمن٥ل اٖٚماٞاَمٔارٖمِا
رعُني٘األيةٚأل١ٝ٥اٚوةمج ا ىانث أَايػن األيعن .أَٚاٚةٞاسألخلةٜـاألدملمنْٞاتا
ناباتٚأل١ٜا ألحلصنتأَاقبٌٝاأليةعن ١ٜاألي اصٛتاؾٗٝمناةٝمن٠اتجمٌارعُمنٍانمب ا
ٜع ٝاٖنج األ تٖن اٚحيمٝطاْؿسم٘اعةأل م١ارَٓٝم١اؼٛيم اايفاةكٝكم١األدَمةا ىا
ةصنتاطػ٢اعً٢اةٝنو٘انًٗناٚةب ٛنا ىاجاِٝاالاٜرنم.انُناْشةارٜضناتٚألٜام٘ا
ب ٝابلاةنت اعنّا2:65اٚومثٚتاقصما٘اةمٍٛاألدبٓمن٤األيمكٜٔاؾكمثٚألاآبمناِٖ٤ار ٓمن٤ا
ؾج٠األحلة اؾشبٛألاٚنأِْٗاقش١ايفاَٗباألية ٜارٚاب ٛٝابلاةةأل  .ا
اٚؾمم٢اتٚألٜامم٘ا شممةفاننوةٜٓممنابًممّٛاأليضممن٥ل اٜآممنٍٚاٖممنٜٓة ٜابممٍٛار ممنيٝبا
أليصممانؾ١األي م اوعاُممثٖنايًاشممٗ ابممنآلخةٜٔأاٚب األدنن ٜممباٚقًممباألحلكممن٥لأا
ة ٝاوعةضاأليةٚأل١ٜاَص األيشنب١اننوةٜٓمنابًمّٛأاٚنٝمـابؾعاٗمناأليصمٛتاألمل ٜؿم١ا
يًصماؿٝنيااأليم ايؿكم ا ممناألقممجألفاجة،مم١اقامٌأابُٓٝممناأليؿاممن٠آَممكاصممػةٖناواسممِا
بمنيًرـاٚأليم أل٠٤اٚأليةقم١آَممكاةثأل مم١اعٗمثٖنأاأل ممرة ايًعُممٌاٖٚم٢اصممػ ٠اةامم٢ا
وكِٝارٚباْؿسٗناٚر ةوٗناَٚانبعم١ابتأل ماٗنادْٗمناَمٔار مة٠اؾكم ٠اعُمٌاٚأليمث اٖنايفا
َٓجِاؾاِاْٚاٝج١ايكيواوٛيفايفا ٔاَبهة٠أاٚننْ األدّاوعٌُايفاَٗٓ١اَاثْ١ٝا
ٖمٞاألدخممة.٣اواممنبلاننوةٜٓممنابتأل مماٗنايفادلممنٍاألياممثب األملٓ يمٞاٚوعُممٌانُممثٜة٠ا
َٓ م ٍاَكُٝمم١ايفابٚتاةضممنْ١أا ممِاَسممنعث٠آَ يٝمم١اعٓممثاطبٝممباٜممثع٢انًممٛونيأا
يهٓٗناوجىاأليعٌُابسبباَضنٜك١األيربٝبا ن.اٚواعةفا ىاصثٜلارخٗٝناألدنم ا
ٚوا ٚج٘أا ِا ةعنٕاَناوٓؿصٌاعٓ٘اٚوةةٌاملانبعم١ابتأل ماٗناأليادصصم١ٝاٚوسماكةا
رخ ألايث٣ار ة٠انُثٜة٠ايًُٓم ٍأاٚوسمنعثٖناتبم١األملٓم ٍااأليم اوعُمٌاَٗٓث م١اايفا
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ألَالىاشك١اخنص١ابٗن.اٖهكألاوس األحلٝن٠ابهنوةٜٓنانشنب١اَهنؾا١اَساكً١ا
ٚٚألع.١ٝا ىارٕاوًاكٞابنيشن اجٛونيايفاةؿً١اتألقص.١اٜٚشعةاألال ٓنٕابنجنكأل اقٟٛا
ٚريؿمم.١ا ممِاٜهُمملٕاأليسممٗة٠ايفاشممك١اننوةٜٓممناٚؾمم٢األيصممبنحاٜالشمم٢األيؿممةحاةممنيا
وثألُُٖٗناأليشةط١اٚوؿا اشكاٗناعثناعٔاجٛونياألملرً ٛايًعثألي١ابسبباٖةب٘أَا
ألخلثَمم١األيعسممهة١ٜاٚألملشمماب٘ابنتوهنبمم٘اجة،مم١اقاممٌ.اٚومماِٗاننوةٜٓممناباٗةٜبمم٘ا
َٚشنتنا٘ايفاجةأل .ُ٘٥ا
ا ٖهممكألاوبممثراتةًمم١األملعنْممن٠اٚألملهنبممث٠ايهنوةٜٓممناةممنياوكاممنبا ىاَةنمم ا
أليشممممةط١ايًااكٝمممملاَعٗممممن.اٜٚعممممةضاأليهنوممممباألد ممممنيٝباألخلنصمممم١ابممممنيككنيا
 ٚممػٛطنوِٗاٚر ممً٦اِٗاألياؿصمم١ًٝٝاٚأليٛقامم١ااأليمم اورممنٍاربماألياؿنصمم.ٌٝاٚوسممنْثا
أليصانؾ١األيشةط١ايفاأليآثٜمثابٗمكٙاأليؿامن٠اؾآشمةاصمٛتااننوةٜٓمناعًم٢األيصمؿان ا
ألدٚىاَكًٜممم١اباعًٝممملارْٗمممناةبٝبممم١األجملمممةّاجمممٛونياٚشمممةٜها٘اايفانمممٌارعُنيممم٘ا
أل جةألَ١ٝأابٌاٖٞٚارٜضناألي اٖةبا٘أَاٜثاأليعثألي .١ا
اٚوبثراْشنطن األيصاؿٞاوٛػ األيمكٟااٜبام اعمٔاأل منت٠األيصماؿ١ٝاخنصم١اا
يفاٖكٙاأليكض١ٝاأليشن٥ه١أاؾٝكّٛاظُلاألملعًَٛن اعٔاننوةٜٓناٚوكصماٞارخبنتٖمنا
ٚعلقنوٗممناٚطبٝعمم١اةٝنوٗمناأليسممنبك.١اٜسممنتعابنالياكممن٤ابأقنتبٗممنايٝاصممٌاعًمم٢اَممنب٠ا
ٜصٛؽآَٗناألدخبنتاأليهن ب١اًٜٚؿلأَاخل ناَنب٠اصاؿ١ٝاجلةٜثو٘.ابٌاٜٚآهماةا
يفاهٟابٖبنٕايٝاُهٔأَابخٍٛاألملساشؿ٢األي اوعنجلاؾٗٝنارَٗنأاٜٚرًعٗناعً٢اَنا
ةممث االبٓاٗممنأا ممِاٜم بٚتاَممناقنيامم٘األدّايٝجسممِاَممٔارنكٚبامم٘اَممناٜسممارٝلآَمم٘ارٕا
حيكلا بكناصاؿٝنايٓؿس٘اٚجلةٜثو٘.اٚواسبباٖمكٙاألدنن ٜمباايفاٚؾمن٠األدّاةمنيا
ورًّلاعً٢األدنن ٜباألي اْشةٖناأليصاؿٞاومٛػ أاٜٚامنبلاأليصماؿاٞاألدَمةابعمثا
رٕارصبا اننوةٜٓناشدص١ٝاأليعصةأآٜٚشةاعً٢ايسنٕار كـاأليكة١ٜارٕاٚأليثٖنا
ننٕاشٛٝعٝناٚرٕارَٗناننْ األَمةر٠االٖٝم١أاٚوامٛألىاأليااكٝكمن األيصماؿ١ٝاةمٍٛا
ٖكألاألملٛ ٛعاحنآٜرٟٛاعًم٢األياشمٗ اٚألا ٖنْم١أاٜٚصمٌاألدَمةا ىاؼةٜمـارقمٛألٍا
أليممنَٞابًٛتْممناأليممكٟا وعُممٌاننوةٜٓممنانُممثٜةٙاملٓ يمم٘أاٜٚبممثراوممأ اَممناوٓشممةٙا
أليصانؾ١اعً٢األيٓن اٚتبٚبارؾعن ناػنٙاةنب ١األيعصمة.اؾاؿنجماأاننوةٜٓمنابة منٌ٥اا
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يفابةٜممثٖناَممٔادلٗممٛينيابعضممِٗاٜشمماُٗنأاندٓ ٜممة٠اشممٛٝع١ٝأاٚألآلخممةاٜعممةضا
عًٗٝناخثَن اجٓس١ٝاحناٜٛة٢ابأْٗناَاٗاه١ا١ًٗ ٚاألملٓنٍ.ا نؾ١ا ىاألملهنملن ا
أل نوؿ١ٝاألخلنتج١األي اواعةضاحلٝنوٗناٚشدصٝنوٗناٚاعاٗمن.انمكيواورمنٍاٖمكٙا
ألملُنت ممن األيممنَٞاأليممكٟاننْ م اوعُممٌايثٜمم٘اٚصممثٜكاٗنا ي م ٠ااألي م اواعممةضاٖ مٞا
ألدخة٣ايًااكٝلاٚألياشٗ ابأَٗناٚربٗٝناممناٚيّثاَشنعةاعثأل١ٝ٥اَا ألٜث٠احنٛا ألوٗمنا
ٚألجملاُل.اٖهكألاوع األيةٚأل١ٜاعٔآَنخاأليسدطاٚأليػضباٚألد أاٚؼٍٛا يموا ىا
أليعٓـاأليكٟاطنٍاننونتٜٓن.اْٚاٝج١ا كٙاأليضػ ٛاألي اطني اننوةٜٓناٚأليمٝرنيا
بٗناَٚنا بب٘ا ناٖكألاأليصاؿٞأَاَانعباْؿس١ٝا ٚػ ٛارجاُنعٝم١أا اوسمارلا
ؼًُٗنأاٚبادرٝطاَسببلاوسُ اننوةٜٓمنايًصماؿ٢اب ٜنتوٗمنا جمةأل٤اةمٛألتاَعٗمنا
ةٍٛاٖكألاألملٛ ٛعأأَٚابٕٚاوةبباوكّٛاةنياوساكبً٘ايفاشكاٗنابإؾةألؽاتصنصمن ا
َسث ٗنايفاصثت.ٙأَٚابٕٚار اٚبٕٚا ةسن ابنيكْبارٚاأليٓمثاّأاوكمّٛاننوةٜٓمنا
باكممثِٜاْؿسممٗنا ىاَةن م األيشممةط١اةامم٢اٜكَٛممٛألابممإجةألا٤ألوِٗاحنممٛاةبسممٗناْٚكممٌا
ألجلث١األملٛجٛب٠ايفاشكاٗنا ىاَهنْٗناأليكٟاوسااك٘ .ا
َٔاٖمكألاألملٓرًملاجنمثاايفاتٚألٜمن اٖمنٜٓة ٜابمٍٛاظملاالاالاوُٓاماٞامتثمٌاَمةآ٠ا
وعه اطبٝع١األجملاُلاألدملمنْٞايفاَةةًم١اَمٔارٖمِاَةألةًم٘األملعٝشم١ٝااٖٚماٞاَةةًم١ا
ألحلة اَٚنارعكبٗمناَمٔاخٝبمن اٖٚم ألِ٥أايمكيواٚصمـاٖمنٜٓة ٜابمٍٛابأْم٘األملمؤتخا
أليةاٞاجلُٗٛت١ٜارملنْٝناألالؼنب١ٜايفاؾج٠اَنابعثاألحلمة اأاَثًُمناقٝمٌاعمٔابًم ألىا
ْمم٘ات ممِادلاُمملاألجلشمملايفاممًهمم١األي جٛألهٜمم١ايفاؾةْسممن أاَٚثممٌاَممناقٝممٌاعممٔا
جنٝممباذلؿممٛظابعممثا يمموا ْمم٘ا رتخايًُجاُمملاألملصممةٟاَممٔاخمملٍاؾٓمم٘األيةٚأل٥م.ٞايممكألا
ننٕاٖنٜٓة ٜابٍٛاحثنب١األيهنوباأليكٟاع اعٔارملنْٝناٚدلاُعٗناوأتخيناٚوٝ ٛكنا
يفاةبه١ا ًس١اٚع ا ةباٜاٌ ٛاألياكن األيؿهة٠أاٚننْ اَعظِارعُني٘اوش ا
ىارٕاأليةٚألٞ٥آٜاصةابألُ٥نايفاتٚألٜنو٘أابٌارٕاَعظِارعُني٘ايُٓن جابسٝر١آَس١ٝا
ؾٗٛاالاٜصٛتاةٝن٠األمل ٛةٜٔاٚػنتاألحلة ٚأابٌاٜػٛوايفاقنعاألجملاُلايٝعثمةاعًم٢ا
ربرني٘األملُٗشنياٚألملعكبنياأليكٜٔاٜعنْٕٛأَاألملصنعباٚألملانعبأاٚحيًُٕٛابأبسمطا
َساً َن األملعٝش .١ا
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ترمجه إىل الفرنسية :مارثين ديزورمان

بعد خمس وعشرين سنة من ظهور رواية ( Gruner
كتابة روايتو؛ لقد تعاون مع الناشر من أجل جمع النسخ غير
المبيعة من الطبعة األولى واستخدمها في تدفئة غرفتو ،ألنو كان
يع ّد ىذا العمل األول فاشالً" .لقد قال :لتجف ىذه اليد التي
قدمتها إلى العالم .ولكن ،وعلى الرغم من ىذه اللعنة ،لم يكن
مستعداً ليبارك النسخة الجديدة .إذا تتبعنا بريده في ربيع عام
1881م ،وىو تاريخ ظهور حواراتو األولى ،فإننا نراه يشك

دائماً ،وبقوة ،بعملو ولهذا فقد رفض المدح ،من دون أن يكون

Johann von Goethe
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ٚيهننٔوعٚىًنن٢عميننشهِعَننٔعٖننزٙعميً ٓنن١وعًعٜهننٔعَظ ن ذمعيٝبننكسىعميٓظ ن ١ع
مزبذٜذ.٠عإرمعت ب ٓنكعرشٜنذٙعرعسرٝناعىنكّع1881وعٖٚنٛعتنكسٜظعوٗنٛسعرٛمسمتن٘عم٭ ٚوع
فإْٓكعْشمٙعٜؼوعدمُ٥كعٚرك٠ٛعر ًُ٘عٚهلزمعفكذعسفضعمملذحوعدٕٚعإٔعٜهٕٛعريوعَنٔع
رننكاعمي ٛمكنناوعَ ننزسىكع رٓكننكاعميل ن وعميؼننهً١ٝعٚميذمهًٝنن١عرعإْ ك نن٘ وعٖٚننٞع
ْككاعكن وع ؼبنععرٗنكعركن. ٠ٛع ٜٚطنشمعرعَكطناعرهنشعإ ع ٚنٛدع أنش٠عأطكطن١ٝوع
 ٜٚبّنننشعىنننٔعمملؼنننهً١عمينننًعتكًكننن٘عننن م ع إٕعمملهكْننن١عمملشَٛقننن١عمينننًعت طْٗٛنننكع
يه كرٞعَظ ح١ًٝعٚريوعرظنب عإٔعميؼنهٌعميظن ٟعمينزمتٞعهن عػن شٟعنن موع
ٜٚظ ب ذعميؼفكف١ٝعٚمملٛكٛى١ٝعمملطًٛرنيعرعميًأ١عميؼن ش١ٜعمسبكٝكٝن١وعٚهلنزموعفنإٕع
رك ٝك١عإٔعٖنزمعميؼنهٌعٖنٛعمينزٟعفنشهعْفظن٘وعٖنٞعمينذيٌٝعميٛمكندعىًن٢ع ٚنٛدع
ى ٝعأطكط . ٞع
م٭َننشعً ٜننلوعإرٕوعةؼنننهً١عرعميؼننهٌ.عإْٓنننكعْ ننزنشعإٔعميطب ننن١عم٭ ٚع
رنننذأكوعنحهكٜننن١عرلنننُ عمملفنننشدعميأك٥ن ن وعكنننُٔع َٛكنننٛى١ٝعميًأننن١عميؼن ن ش١ٜع
ٟعيننٛف وع
مسبكٝكٝنن ١عَنناعدهٛينن٘عَٝننْٝٛظ.عأىطكْننكعميننشمٟٚعَ ًُننكعأىطنن٢عإ عٖٓننش ع
ميفشؿنن١عيكننشم٠٤عقـنن١عػننبكر٘عٖٚننٛعٜشٜٗٚننكعرٓفظنن٘.عَٚننٔعميطب ٝننٞعإٔعٖننزٙعميكـنن١ع
نكْتعتٓ ظشعميه كر١عٚمْ ٗتعرإٔعػأًتعصبًذٜٔعْٚـوعمجملًذع(َٔعأؿنٌعأسر ن١ع
صبًذمك)عقبٌعإٔعٛ ٜدعميشمٟٚعإ عميهّ٬عَش٠ع كْ .١ٝع
ت طً عٖزٙعم٫صدٚم ١ٝعىٓذعميشمٟٚوعٚرعمملٓظٛسوعٖٛٚعَٓظنٛسعٚمطناوعْظنعش٠ع
ػننكًَ١وعٚقننذس٠عنًٝنن١عَٛٚكننٛى١ٝوعٖننزمعَننٔع ٗنن١وعَٚننٔعمزبٗنن١عم٭هننش٣عت طً ن ع
َٓظننٛسمعكننٝككعرعمسبكينن١عمي كْٝنن١وعرمتٝننكعدمُ٥ننكوعٜٚك ـننشعىًنن٢عدبننكساعفننشدعَ نننيع
ٚرنشٜكت٘عنننع ٚنًن عٜنش٣عرعٖنزمعىٝبنكعرعٚرنذ٠عمي ُنٌ.عٚمطن ذسىعٖنزمعم٭َنشعرع
ميطب ١عمي كْ١ٝعىٓذَكعٚكاعمسبهك١ٜعنًٗكعرلُ عممل هًِ .ع
ٚيهٓنن٘عرننذأوعىٓذ٥نزلوعرعمي ؼننهٝوعركه ٝننكسٙوعٚتظننكٍ٤عإرمعًعٜهننٔعىٓننذع
ربً٘ٝعىٔعمط ك٬ي١ٝعميظنشدعمينًعتفشكنٗكعمسبهكٜن١عرلنُ عمملن هًِوعقنذعربًن٢ع
أٜلنكعىنٔع م٫طن ك٬ي١ٝعمٯْٝن ١عيًؼننكىشعٚيًؼن شعمسبكٝكن.ٞعرعٖننزمعميٛقنتوعنننكٕع
نًٝشع ٜٓظشعَٔعر ضعممل كسفوعٚمحملبنيوعٚميٓككدعم٭درٝنيوعَ٬رظنككعأٚيٝن.١عرع
ميٛمقنناوعيكننذعى ن ٚمعىننٔعرسمٗ٥ننِوعٚقننكسْٛمعرنننيعميطب ن ني.عٚيهننِٓٗعًع ٜشفننٛمعإ٫ع
َننٓٗ:ني عمملننٓٗسعميظ ن ٟعميننزٟعؼبٝننٌعمي عُننٌعم٭درننٞعإ عدبننكساعممل٪يننوعٚرسم٥نن٘وع
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ٚمملٓٗسعميفكٗٞعميًأٟٛعميزٟعٜبحثعىنٔعمي نذ٬ٜكعرعممللنُٕٛعم٭درنٞوعٚؼبهنِع
ىًٗٝك.عٚيهٔعأٟعَٓٗسعَٔعمملٓٗ:نيعًعٜظُدعهلِعر حذٜذعمملؼه٬كعمينًعٜشمٖنكع
نًٝشعركمس .١ع
ٚمْف:شعهلب٘وعهكؿ١وعكُٔعسطكي١عأسطًٗكعإ عط ٛسّعرع11عْٝظكٕع.1881ع
ْٚكنشعأعرعٖننزٙعميشطننكي١عإٔعرننشمِٖعٖٚننٛعتًُٝنزعيؼن ٜش(ع)1ع مطن ذّعمملننٓٗسعميفكٗننٞع
ميًأننٟٛعكننُٔعَ ٓنن٢عَلننكد...عَظ ن ب ذمعرـننٛس٠عنكًَنن١عمملظننأي١عم٭طكطنن١ٝعٖٚننٞع
َظأي١عميؼهٌ عرعميظ ٠عميزمت١ٝعأٚعه ٖك  .ع
ر ذعريووعٜطشحعنًٝشوعَٔع ذٜذوعمملؼهً١عرعنٌعأر كدٖنك ع رعميٛمقناوع
ت ًلعٖزٙعمملظأي١عأٜلكعرهٌعم٭ػهكٍعمملًحُٝن١عم٭هنش٣عهن عميككْْٝٛن١عمملٓكطنب١ع
أطًٛرٝك عَ ٌعميظشدعميرتمطًٞوعٚميَٝٛٝككعمشبكؿن١وعٚمملنضٜسعَنٔعميٓنٛىنيوعٚمينزٟع
٫عٜهننٕٛعفٝنن٘عميؼننكىشعأٚعميننشمٟٚعمملٛكننٛىٝكٕعُٖننكعَننٔعٜن هًِوعٚعيهننٔعصبُنن ٛع
ميؼ ـٝككوعِ ٜٚعٖزمعرٛطكط١عضب ٠عٚقًِ .ع
ٖننزٙعٖننٞعميٓكطنن١عميننًعػب نع عإٔعٓ ٜكٚهلننكعميٓكننذ...عٖننزمعمي حًٝننٌعيننٝععىُنن٬ع
ي أيٝوعميٓـٛقوعٚيهٓ٘عَظأي١عمجكي١ٝعهكيـ . ١ع
ُ ٜنذععنًٝنشعإٔعْكننذعممل نكسفعفكػننٌعرـنٛس٠عنكًَن.١عًٚعٜهننٔعميٛرٝنذعميننزٟع
ٜشفضعطشمعميٓكذعم٭درٞوعه عمملٓكطنب١وعٚمينًعنكْنتعرعطشٜكٗنكعإ عإٔعتـنبدع
ىًُ.١ٝعٚقبٌعريوعرظنٓ١عرع1881/4/14وعن ن عف ْٛنكٕعٖنزٙعميظنطٛسعمينًععبنعع
فٗٝننكعف حننكع ذٜننذمع٫ع ننعرتمحعدبشرنن١عػ ـنن ١ٝع إٕعرهننِعميأشٜنن عممل ُ نناعرذقنن١ع
ممل٬رظ١عي٘عدمُ٥كعمثٔوعٚرهِعممل فعرعىًِعمزبُكٍعيٝععي٘عرـنٛس٠عىكَن١عأٟع
ق.١ُٝعإُْٗكعؼبكرٜكٕعمهلذفعدمُ٥كوعٚػبٕٗ٬عميؼ٤ٞعمهلكّعركٝك.١عرعنٌعمسبك٫كع
ميًعً ٜلع فٗٝنكعم٭َنشعر ٓظنِٝعمي ُنٌوعٜنشٟٚعميف٬طنف١عنَ٬نكعفكسهنك.عٜٓكـنِٗوع
رـٛس٠عنكًَ١وعىلٛعيإلرظنكغعركيؼن٤ٞعم٭طكطن.ٞع ٫عْظن ٢عإ عإوٗنكسعميظنُ١ع
ميؼ ش١ٜعيشٚم١ٜعٖٓشٟعم٭هلنشوعَناعمي نأه عمي كًٝنذٟعرعَٗٓ ٓنك.عطاشرنتعمملظنأي١ع
َٓزعٚقتعط.ٌٜٛعن عتَٛكغعَكٕعإٔع(م٭يف١عم٫ه ٝكس)١ٜعيأٛت٘وعٖٓٚنشٟعم٭هلنشع
يهًٝشوعEffi Briestٚعيف ْٛكٕعنكْتعميشٚمٜككعم٭ملكْٝن١عمين ٬يفعرعميكنشٕعمي كطناع
ىؼشعميًعنكْتعتٓ ُٞعإ عم٭داعمي كملٞوعَ معرزيوعىٔعتكِٜٛعَكبٍٛعمجكىٝك.ع
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ئعتك ـنشعفكنععىًن٢عَؼنهً١عنًٝنشوعَٚظنأي١عَ شفن١عإرمعننكٕعميظنشدعرلنُ ع
ممل هًِوعَاعَٓظٛسٙعميلٝلعٚميزمتٞوعٖنٛوعرعمي ُنلوعػنه٬عَلنكدمعيًؼن ش.١ٜع
ئععبـنٌعىًن٢عمزبنٛماعإ٫ذعإرمعٚطن ٓكعأفكٓنكعىن عطنشحعمملظنأي١عمي كَن١عيًظنكسدعرع
ميشٚم.١ٜعْأٌَعَٔعهٍ٬عريوعمإلطٗكّعرعمي شٜوعمزبٝذعرٗزمعميؼنهٌعمينزٟعٜبكن٢ع
ه عضبًٌعةنكعفٝن٘عميهفكٜن١وعٚمينزٟعٖنٛعميشٚمٜن١وعٚطنٓ:ذعأْفظنٓكوعكنُٔعسمٖنٔع
أنٝننذوعرـننٛس٠عَفك ٦نن١وع٭ٕعٖٓننكىعٚمق ننكعَ ٓٝننكعٜن صعإ عميٛم ٗنن١وعركيٓظننب١عإ ع
قكس٨عميشٚمٜككعرعميكشٕعمي ؼنش ٜٔعٖٚنزمعميٛمقناعً ٜنلعركيطب ٝن١عميأشٜبن١عيًظنكسدوع
ٚيًظشدعميشٚمٝ٥ني.عقذّعَ٪سخعيًشٚم١ٜعمإلْهًٝضٜن١وعَٓنزععمخنععٚىؼنشٜٔعطنٓ(١ع)2وع
ممل٬رظنن١عمٯتٝنن ١ع إرمعمط شكننٓكعطننش ٜكعصبعُنن ٛعميشٚمٜننككعمإلْهًٝضٜنن١عَٓننزعأٜننكّع
فًٝذٜٓغوعٚر ٢عٚق ٓكعمسبككشوعفإْٓكعطٓفك أعرأٝكاعممل٪ينووعقبنٌعأٟعػن٤ٞعرهنش.ع
ٜبذٚعإٔعنٌعػ٤ٞعِ ٜوعنُنكعينٛعإٔعطنًِعميكنِٝعقنذعمْكًن ع كَنكوعٚنُعنكعينٛعإٔع
ميشٚمٝ٥نيعمحملذ نيع ُٜذٕٚعميشمٟٚعمملٛكٛىٞعتكًٝذمعدبكٚصٙعميضَٔوعٚهن عؿنحٝدوع
َٚلكد معيًؼ ش١ٜوعٚتأن ٝمعرعمملٓظنٛسوعأَنكعمسبنٌعمسبكٝكنٞعٚميؼن شٟعفٗنٛعميظنشدع
رلننُ عمملن هًِوعأٚعَننٔعٗ ٚنن١عْظننشعػ ـنن.١ٝعىبّننشعٖننزمعمي حننٍٛعىننٔعْفظنن٘عَٓننزع
ميكشٕعمي كطاعىؼشوعَ ًُكعْ شفعمٯٕوعٚريوعىٓذَكعأٚؿن٢عٖٓنشٟع نُٝععر ٜٓٛناع
ٗ ٚككعميٓظش عأككفعَ٪سهٛعميشٚم١ٜعم٭ملكْٝن١عإٔعميشَٚكْظنٝنيعوعهكؿن١عرش ٜٓنكْٛوع
نننكْٛمعقننذع شرننٛموعرعَٓكطننبككعىذٜننذ٠وعتننأ مكعتأنن ٝعٗ ٚنن١عميٓظننش.عإٕعٚرننذ٠ع
مملٓظٛسعم٭ٚمليبع(ممل كي)ٞعميزٟعنكٕعٖذفكعرعمملككنٞعيكظنِعَنٔعميشٚمٜنككعفكنعوع
متعمي ًٞعىٓٗكعرعأٜكَٓكعٖزٙعرـنٛس٠عنكًَن.١عأٟعذنٛرنعَنٔعميظنشدعميأشٜن عىٓنذع
ٜٛعوعٚرشٚطتوعأٚعىٓنذعنٓنٛكععٖكَظن..ٕٛعأٟعصبكًَن١عرعأىُنكٍعتَٛنكغعَنكٕع
م٭هن ن ٠عَنننٔعأ نننٌعتكنننذِٜعسٚم٠عَ ُٝنننضٜٔعَظنننبكك عَ نننٌعطن ن ٜٛٓغعصٜنننتعرًنننّٛعرع
ميننذن ٛسعفكٚطننت وعٚسمٖ ن عأيُٝننكْٞعرع(ع)L'éluع مملٓ ن وعأٚعنننشٍٚعمي :ننٛصع
ٖٛٚعٜشٟٚعَأكَشمت٘عرعػبكر٘..عأٟعذٛرنعهش ٜعَٔعميظشدعنزيوعرع ميطكى ٕٛوع
أٚع ميظكٛا وع٭يب عنكَ.ٛعٚإرمعنكٕعميبطٌعرعميكظِعم٭ٍٚعَٔع طن ًٝشعStilerوع
ملكنععفشٜؽعٖٛعميزٟع ٜهًِع ٭ٕعأرنذعأؿنذقك٘٥عٖنٛعمينزٟعؼبهنٞعرعميكظنِع
مي نننكْ ٞوعفإْٓنننكعْف كنننذٙعرعننننٌعفـنننٌعَنننٔعفـنننًني عٖٓنننكعٜٓكنننٌعمحملهٝنننككعإ ع
ػ ـنننٝككعأهنننش٣وع٫ٚعٜنننشٟٚعَنننٔعَٓظنننٛسعمينننزٟعٜظنننُاوع٫ٚعَنننٔعَٓظنننٛسعمينننزٟع
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ؼبهننٞوعٚيهٓنن٘ع ٜحننٍٛعإ عَشمقن عصبٗننٍٛعَننٔعميـن عمإلَظننكىعرنن٘.عيكننذعرننذأع
ميٓكذعم٭درٞوعَٓزعر ضعميٛقتوعِ ٜٗعرٗزٙعميظكٖش٠عىٔعقشا.عٖزمعمجملكٍعمزبذٜذع
رعميذسمطنن١عأطن ذعر ننضعميبننكر نيعميننزٜٔعرننكٚيٛموعرننذ ٜكوعتأطننٝععىًننِعتـننٓٝوع
يًشٚم١ٜعرك٫ط ٓكدعإ عطب ًوعذنكرنعميظنشدوعٜعكنّٛعىًن٢ع  ٬ن١عذنكرنعأطكطن(١ٝع)3وع
َ ًُكعؼبـٌعرعنٌعتـٓٝوع نكد.ع ّنٌعٖنزٙعميُٓنكرنعضبنك٫ٚكعرذ ٜن١وعتٛطّناوع
ىً٢عم٭قٌوعَٔعتـٛسْكعيًؼهٌعميشٚم.ٞ٥عميهٔعإٔعٜرتددعر لِٗعرعإىطنك٤عَ نٌع
ٖنزٙعم٭ُٖٝن١عيهنٌعَنكعين٘عى٬قنن١عركلن١ٝعميؼنهٌ.عٚيهنٔعم٭َنشع٫عٜنشتبععفكننعع
ركل١ٝعميؼهٌ.عفظّشكعف ٓٝكعٚٚيووعَٓنزعأسر ننيعىكَنكعتكشٜبنكوعهٝنكاعمينشمٟٚع
مملٛكٛىٞعٚم٭ٚمليبوعى عىشهعوًُ١عمسبٝنك٠عمينًع٫عميهنٔعمهرتمقٗنكوعٚمينًع٫ع
تظُدوعَ ًُكعتكٍٛوعركملشمقب١عمهلكد١٥عٚميهكًَ١وع٫ٚعركمل شف١عمي كَن١عيهنٌعػن٤ٞوع
تهٕٛعَُٗن١عميشٚم٥نٞعىٓنذٖكعإىنكد٠عتؼنهٌٝعمسبٝنك٠وعٚر:ن عميظنرتعىنٔعم عمل فنٞع
فٗٝكوعٚدبُٝاعأ ضمٗ٥كعمملب ش.٠عىٓنذَكعْشنذنضعىًن٢عميظنشدعٚىًن٢عميظنكسدوعْٛم ن٘ع
َؼه٬كعتب ذْكعىٔعميٛقتع مسبنكي.ٞعقًٓنكعإٕعميُٓنكرنعتٛطناعأفكٓنكعرنٍٛعميؼنهٌع
ميشٚمٞ٥وعٚقبٌعإٔعْ حذيفعىٓٗكعركي فـٌٝع٫ركنكوعطنًٓكٞوعَنٔع ذٜنذوعْظنش٠عإ ع
ميٛسم.٤عَكعٖٞوعر ٢عمٯٕوعضبك٫ٚكعت شٜوعميؼهٌعميشٚمٞ٥وعٚتفظ ٙ؟عت ٛدعأٍٚع
ػ ن ش١ٜعيًشٚمٜنن١عتظ ن حلعميننزنشعإ عم٭اعٖٜٛنن٘عHuetوعميننزٟعن ن عىننكّع 1671ع
ميشٚمٜننككعقـننفعَـننطٓ ١عت ٓننكٍٚعَأننكَشمكعهضيٝنن. ١عر ننذعم٭اعٖٜٛنن٘وعقننذَتع
ضبك٫ٚكعىذٜذ٠عي شٜوعميشٚمٜن١وعٚمربنزكعمشبنععْفظن٘وعأٟعأْٗنكعمى ُنذكعىًن٢ع
مملٛك ٛعرعريو عَ ٌعميشٚم١ٜعميأضيٝن١وعٚميشٚمٜن١عمي كًٝ٥ن١وعٚمُ ٫كىٝن١وعٚميفٓٝن١وع
ٚرهك١ٜعميشرً١وعٚميشٚم١ٜعمإلقً١ُٝٝوعٚميشٚم١ٜعمي كسؽب١ٝوعإٕعمجٝاعٖنزٙعم٭ؿنٓكفع
َأيٛف١عىٓذْكوع٫ٚعميهنٔعم٫طن أٓك٤عىٓٗنكوعَناعرينووع٫ع نععٖنزٙعم٭ؿنٓكفعإ ذ٫ع
ميؼ٤ٞعمي كْٟٛوعَٔعدٕٚعإٔعتؼهذٌعىًِعتـٓٝوعركٝكٝكوعٚقذعٜهٕٛعٖزمعرظب ع
إٔعَشمنضٖكع٫عتظ ب ذعر لٗكعر لكعرـٛس٠عَ بكدين.١عرعميٛمقناوعملنكرمع٫عميهنٔع
إٔعتـبدعميشٚم١ٜعميفٓ١ٝعسٚم١ٜعإقً١ُٝٝوعأٚعتكسؽب١ٝعرعميٛقنتعْفظن٘وعٖٚنٞعت لنُٔع
قـننن١عرنن وعَـنننكدف١؟عىًٓٝنننكوعإرٕوعأ٫ذعْظنن ًفعَنننٔعمملٛكننن ٛعأٟعػننن٤ٞعهنن ع
مي ـٓٝوعمشبنكس .ٞعَناعرينووعَنٔعمملظنُٛحعرن٘عميعن فه عرنإٔعميشٚمٜن١ع ًنووعرع
صبُٛىٗكوعَكد٠عت ٓكط عَناعطبٗ ٝنكوعٝ ٚضٖنكعَنٔعمملًحُن١وعَن .٬عت لنُٔعٖنزٙع
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مملٛكٛىكت١ٝعنٌعَكعي٘عطب١ ٝعفشد١ٜعٚػ ـن١ٝعرعمإلْظنكٕ عىٓنذَكعٜٓظنشعإيٝن٘عرع
مزبكْ عميفشد ٟعٖزٙعٖٞعمملكد٠عمشبكؿ١عركيشٚمٜن.١ععبنٔعينٔعْٓنكقؽعٖٓنكعمٯسم٤عمينًع
ت ٛذعى٬قككع نكًَ١عرننيعٖنزمعميؼنهٌعَنٔعميفنٔوعٚرننيعسٚحعمي ككفنككعممل ًفن.١ع
ْكشأعأرٝكْكعإٔعمصدٖكسعميشٚم١ٜعٖٛعديٌٝعىً٢عىـشعمعبطكاعٚتشم اوعأٚعإٔعميشٚم١ٜع
٫ع ًننوعميٝننّٛعمسبننلعرعمي ٛننٛد.ع٪ٜنننذعإسٜننؽعنننكًٖ عErich Kah Lerعإٔع
مزبٓععمملًحُٞعصب عىً٢عمي ًٞعىنٔعٖنزٙعميكـن١عمي كطفٝن١عٚميفشعدٜن١عمينًعٖنٞع
ميشٚمٜن ١عٖٚنٛعرننزيوعٜظنٛءعْب٤ٛتنن٘ ع َٓنزعوٗننٛسعمي نٛس٠عميـننٓكى١ٝوعٚمي طنٛسعمين ك ع
ميهب عرعمي كًوعًعت ذعميظكٖش٠عمسبكمس١عرعٖزمعمي نكًعٖنٞعمسبكد ن١عميفشدٜن١ع
ٚيهٔعمسبكد ١عمي كٓ١ٝعٚمزبُكى.١ٝعٚأؿبدعَكعػبشٟعرنيعنكٓ٥نككعرؼنش١ٜعهكؿنكوع
أٟع٫عميهٓ٘عإٔعمي ٌعرعميفٔعمسبكد ١عميًعٖنٞعأطكطن١ٝعرعمينضَٔ(ع.)4ع َٚنٔعدٕٚع
َٓكقؼ١عٖزمعمملٛقوعميزٟعطنٝكٛدْكعإ عتكنذِٜعتؼن ٝفعي ـنشْكوعْظن ًفعَٓن٘ع
فكععمي حفظعىً٢عميظُ١عمشبٝكي١ٝعأٚعمي١ُٖٝٛعيًشٚمٜن.١عتٓطًنلعٖنزٙعمزبُكيٝن١عمينًع
ٚم ٗ ٗننكعف ٓٝننكعٚٚيننوعَننٔعقبننٌوعَننٔعمملبننذأععمٯتنن ٞعىًنن٢عميشٚم٥ننٞعأ٫ذعٜب ننذعىنعٔع
مسبٝك٠وعٚيهٔعىً٘ٝعإٔعٜٓظ ٗكعرأَكْ١وعٚىٓذعميظكسدعميشٚمٞ٥عَكعٜكٛي٘عرٍٛعٖنزٙع
ميٓكط١عر ذعإٔعْ شفعىً٘ٝع ٝذم.عيٓبك٢عٖٓنكعىًن٢عَٛقفٓنكعمملككنٟٛوعٚيٓبن ٗسعأْٓنكع
سحبٓكوعىٓنذعذبًٝنٌعَٛكنٛىكت١ٝعميشٚمٜن١عمشبكؿن١وعتفظن عمصدٖكسٖنكعمملفنك ٧وعرع
ميكشٕعمي نكَٔعىؼنشعإ ع كْن عمزبنٓعععمملظنعٝطش.ع٭ٕعٖنزمعمي ـنشعمينزٟعمعن ؼنوع
رـٛس٠عنكًَ١عقذس٠عميشٚم١ٜعىً٢عتكذِٜعمسبٝنك٠عميفشدٜن١وعمن ؼنوعأٜلنكعميطب ٝن١ع
مإلهل١ٝعيًهكٔ٥عرعمسبٝك٠عميفشد.١ٜعٜشتهضعظبكحعسٚم١ٜع(ف تش)وعرعميظنكٖشوعىًن٢ع
طب١ ٝعميؼهٌعميشٚمٞ٥وعٖٞٚعطب١ ٝعقكرً١عيً شٜنوعرك٫ى ُنكدعىًن٢عَلنُٕٛعٖنزمع
ميؼهٌعميزٟعٜبذٚعفٗٝكعركيطشٜك١عم٭ن شعطحشم.عٜؼرتىعقنكس٨عميشطنكٌ٥عرطشٜكن١ع
َبكػش٠عرعمسبٝك٠عميذمهً١ٝعيف تش.عَٔعمملفٝذعدمُ٥نكعإىنكد٠عقنشم٠٤عم٭ىُنكٍعممل شٚفن١ع
ٝذم.عإٕعَكعظبذٙعرعرذم١ٜعسٚم١ٜع(ف تش)عيٝععميؼ ـ١ٝعٚيهٔعميؼن فعمي كينثع
ميزٟعٜكٍٛعيٓك ع نٌعَكعمط ط تعإٔعأ ذٙعرعقـ١عميفك عف تشوعمج ٘عركٖ ُنكّع
ػننذٜذ....ع ٖٓننكىعػ ن فوعإرٕوعُٛ ٜكنناعرنننيعميؼ ـنن١ٝعٚرٓٓٝننكوعػ ن فعمجنناع
ميشطننكٌ٥عٚمملننزنشمكعمشبكؿنن١عيف تننشوعٚىشكننٗكعىًٓٝننكع٭ْنن٘ع ٜننشفعأْٗننكعتؼننهٌع
ٚرذ٠عَ هكًَ١عٚقـ.١عٖٚزمعَكعٜلاعسطكٌ٥عف تنشوعَٓنزعميظنطٛسعم٭ ٚوعكنُٔع
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َٓظٛسعضبذدع ٝذم.عٖٚزمع ٜعأٜلكعإٔعميشٚم١ٜع٫عت ُٝنضعفكنععةكدتٗنكوعٚيهٓٗنكع
ت ُٝضعأٜلكعخبـٛؿنٗ ٝكعم٭طكطن١ٝعٖٚنٞعأْٗنكع ًنوعػنه٬وعأٟعرذمٜن١عٚٚطنطكع
ْٗٚك.١ٜعيٝععىًٓٝكعمي ظكٍ٩عٖٓكعىٔعميؼهٌعمينزٟعذبٝنٌعإيٝن٘عنًُن١ع(قـن)١عمينًع
ىكدكعإ عميظٗٛسعهكيبكعرعسٚمٜككعميكشٕعمي كَٔعىؼشوعأٚعمي ظكٍ٩عإرمعننكٕعٜنذٍع
دمُ٥كعىً٢عميؼهٌعْفظ٘.عٖٚهزمعن عفْ٬ٝذع .Wielandع
(قـ١عأهك )ٕٛوع ِع(قـ١عأرنذٜش ٜكٕ)وعٚعبنٔعْ ًنِعإٔع(دٕٚعطنًٝف)ٛٝعنكْنتع
(قـ.)١عيٓ ٘ ٛعإ عإْهًنرتموعٚطنٓ:ذعميهًُن١عْفظنٗك ع(قـن١عَأنكَشمكع ٛصٜنوع
أْننذس)ٜٛعيفًٝننذٜٓغوعأٚعأٜلننكع(قـنن١عفْٛننذيٓٝغ)عي ننّٛع ننْٛض.عإرمعنكْننتعميشٚمٜنن١عقننذع
ُى َّذكعسبكب١عط١ًٜٛعميفٔعم٭ن شعنُنك٫وعفنإٕعر نضعميبنكر نيعمإلْهًٝنضعٚم٭ملنكٕع
قننذعرننذأعَٓننزعر ننضعميٛقننتعرعميهؼننوعىننٔعأطننشمسوعميؼننهٌعميشٚم٥ننٞوعَننٔعدٕٚع
إرـك٤عمجٝاعمحملك٫ٚكعإلقكَ١عتـٓٝوعيًشٚم١ٜعرك٫ى ُكدعىً٢عٖزمعم٭طكغ.عسٚمٜن١ع
تٗز ٜوعسٚم١ٜعػ ـٝككوعسٚم١ٜعف نٌعأٚعأرنذميفوعسٚمٜن١عفلنك١ٝ٥وعٚهن عرينوعَنٔع
مي ب مكعميًعتٗذفعإ عميكنبضعىًن٢عميبٓن٢وعأٚعىًن٢عم٭قنٌوعمملظن ٜٛككعميبٜٓٛٝن١ع
ميُٓٛر  .١ٝع
إٕعميؼ ـ١ٝعميًعت ٘ ٛعإيٓٝكعرع ٗٝذعسٚم١ٜع(ف تش)عسأكع ٝذمعَٝض٠عميكـ١ع
رعصبُٛىٗك.عٚتذيٓكعأٜلكعىً٢عىٓـشعرهشعيًؼهٌعميشٚمٞ٥وعٚت صٙعأَكّعىْٓٛٝكوع
إْ٘عيككس.٨عرعٖزٙعمإلػكس٠عَكعٜذٖؽ.عرعميٛمقاوعأيٝععميككس٨عٖٛععبٔعَاعٖٓ ٜٛكع
ممل ب نن١عَننٔعدم٥ننش٠عم٭رننٛمٍعمملذْٝنن١؟عنٝننوعْظ ن طٝاععبننٔوعٚنننٌعٖنن٤٫٪عميكننشم٤وع
ممل نن ًفنيعإٔعْؼننهٌععىٓكؿننشعرعميؼننهٌعميشٚم٥ننٞ؟عيٓ ننكراعإرٕعَكبننٛغع ٗٝننذع
ف تننننش ع مج نننن٘عركٖ ُننننكّعػننننذٜذوعٚطننننأقذَ٘عيهننننِعٖٓننننكعَنننناعىًُننننٞعأْهننننِع
ط ؼنننهش ْٚعىًٝننن٘.ع٫عميهنننٓهِعإ٫ذعإٔعت :بنننٛمعرشٚرننن٘عٚطب ننن٘وعٚإٔعتنننزسفٛمع
ميننذَ ٛعىًنن٢عَـنن .ٙعٚأْننتعأٗ ٜننكعميننشٚحعميطٝبنن١عميننًعذبننععر ٛمطفنن٘عْفظننٗكوع
ط :ذٜٔعْٛىكعَٔعمي ضم٤عرعرَ٘٫وعفك ًٞعَٔعٖنزمعميه نكاعميـنأ عؿنذٜكو...ع
ت ٘ ٛعٖزٙعميهًُككعإ عميككس.٨عٚيهٔعَٔعٖٛعٖزمعميككس٨؟عإْٓكعْش٣عَظبككعإٔع
م٭َشع٫عً ٜلعرٓكعرٛؿنفٓكعأفنشمدمعطبن ًفنيعٚذ ًنوعٖٜٛن١عَذْٝن.١عرعميٛمقناوععبنٔع
ْ شفوعرٛؿفٓكعٖهزموعإٔعف تشوعٚتّٛع ْٛضوعأٚعدٕٚعنٝؼٛكوعه عَٛ ٛدٜٔع
رـٛس٠عركٝك١ٝوعٚيهِٓٗعػ ـٝككعهٝكي١ٝعهًكٗكعممل٪يو.عىًن٢عميكنكس٨عْفظن٘عإٔع
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ٜضٜننٌعٖننزمعمي كٝٝننذ.عف تننشوعركيٓظننب١عإيٝنن٘وعسٚحوعٚؿننف١وعٚقننذسوعٚرٝننك٠عَٚننٛك.ع
ميككس٨عطبًٛمعُٖٞٚوعٚدٚسعميهٓٓكعميذهٍٛعإي٘ٝعيٓٓظشعإ عأْفظٓك .ع
تبكنن٢عرذمٜنن١عٖننزمعمي حننٍٛعصبٗٛين١عركيٓظننب١عإيٓٝننكعىننكد ٠عٚتبننذأعىٓننذَكعْكننشأعرع
مي ٓٛمٕعميفشىٞعيه كاعنًُ١ع(سٚم )١ٜعأٚعسةكعَٓزعٜبذأعطحشعميأن٬ف ع٫ع ًنوع
ميشٚمٜككعميؼهٌعْفظ٘وعٚيٝععهلكعنزيوعَظٗشعىكّعٚمرذوعَ ًُكعؼبـنٌعىنكد٠ع
رعم٭ىُكٍعمي ًُ١ٝعأٚعميذىك .١ٝ٥ع
ذبذدعَكذَ١ع(ف تش)عرٛكٛحعمملٛقوعميزٟعػب عإٔع ٜبٓكٙعميككس.٨عإْٗكعَ١ٗ ٛع
إ عسٚحوعٚإ عسٚحعفشد١ٜعركي حذٜذ.عٖٚزٙعوكٖش٠عٖكَ١عَٔع١ٗ ٚعْظشعىًِعم ُك ع
م٭دا.عنكْنننتعميشٚمٜننن١عت طًنن عرعمي ـنننشعميٛطنننٝعوعٚر ننن٢عرعميكنننشٕعميظنننكدغع
ىؼشوعإٔعتُكشأعأَكّعمجٗٛسعَ :كْعوعَ ًُنكعتؼنٗذعىًن٢عرينوعَكنذَككع(ف تنش)وع
ٚت طً عميشٚمٜن١عمزبذٜنذ٠عرعميكنشٕعمي نكَٔعىؼنشعميكنكعس٨عميفنشد.ٟعٚقنكس٨ع(ف تنش)ع
يٝععأٟعسٚحعفشد١ٜعأٜلك.عػب عإٔعذبععٖزٙعميشٚحعر كطف ٘عْفظٗكوعٚعإٔعتكشأٖنكع
حبُننكغعٖننزمعميكً ن وعٚإٔعتهننٕٛعسٚرننكعَننٔعٖننزٙعم٭سٚمحعميننًعٜظننُٗٝكعهٛتنن٘عرع
َكطنناعرهننش(ع) 5ع سٚرننكعضبظٛطنن ١وع ٚقًبننكعْبنن. ٬ٝعَيننٔنعٜظنن طٝاعإٔعٜكننشأوعرٗننزمع
ميؼهٌوعن كركعًعُٜه عين٘.عأَنكعركيٓظنب١عإ عميكنشم٤عمسبكٝكنٝنيوعفنإٕعميظنكسدع
ط٘ ٛ ٝعإيِٗٝعَبكػش٠وعَٔع ذٜنذوعٚطٝلنُِٗعإ عدم٥نش٠عمي كً٥ن١عىٓنذَكعٜظن أْوع
ميهّ٬عي كٍٛعٜكعأؿذقك.ٞ٥عٚرعنٌعَش٠عٜأهزعفٗٝكعَ ٌعٖزمعميٛطٝععميهنّ٬وع
ميهٓٓننكعإٔعْٓ ظننشعس ٜ٩نن٘عٖٚننٛع ٛ ٜنن٘عإيٓٝننكوعٖٚننزمعٚم ن عىًٓٝننكوعأٟع ٛ ٜنن٘عإ عع
ميكننكس٨عميننزٟعهًكنن٘عٖننٛوعٜٚؼننكسىعرعمي ننكًعميؼ ن ش.ٟعٖٓٚننكعت حننذدعميٓ ن ٠عميننًع
ٜظنن ذَٗك.عسةنننكعًع ٜنننشعميٓكنننذوعرعذبً٬ٝتننن٘عم٭طنننًٛر١ٝوعر ننن٢عمٯٕوعمٖ ُكَنننكع
نب معي ٬ق١عميشمٟٚعركيكنكس٨وعأٚعيًنذٚسعمملظنٓذعإ عميكنكس.٨عأػنكسعأرنذعميؼن شم٤ع
ٚميزٟعنكٕعْكقذمعأدرٝكعَ ُٝضموعإ عٖزٙعميظكٖش٠عَٓزعرذم١ٜعميكشٕ.عٚمملكـٛدعٖنٛع
ٖٛفُكْظن ن كٍعHofmannsthalوعٚمينننزٟعن ن ن عرعدسمطن ن ٘ع(رنننٍٛعأمجنننٌعميٓ نننش)ع
(أىُكٍعرعميٓ شوعمجملًذعميشمرا) ع إٕعميب ذعمينزٟع ٜنشفعممل٪ينوعأهنزٙعركيٓظنب١عإ ع
َٛكنٛى٘وعٚإ عمي ننكًوعٚإ عميكننكس٨عهكؿنن١عٚمي ٛمؿنٌعميننذمِ٥عَنناعٖننزمعممل ًكنن...ٞع
ت ب م كعت طً عْٛىكعَٔعمملٛم ٗ١عمي ٓك١ٝ٥عميـ ب١وعٖٞٚعنٓكٜن١عىنٔعٖنزمعمي ٓـنشع
مملل٤ٞعيًُ:كى١عميشٚر١ٝعميًعت طٞعإ عمي ب عميٓ شٟعؿف ٘عميظنُك...١ٜٚعٚنًنٗكع
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تطشحعرعميٓٗك١ٜعمي ٛمؿٌعَاعَ ًنلعَ نكي.ٞعٖنزمعممل ًكنٞعٖنٛعإل نٌعمإلْظنكْ١ٝوعفنإرمع
مط ط ٓكعهًك٘عركإلككف١عإ عميبكقٞوعٚركفظٓكعىً٢عمإلرظكغعر ٛنٛدٙعرٝنكوعفإْن٘ع
سةكعْهٕٛعقذعرككٓكعرذس ١عىكي١ٝعَٔعميذقن١عٚمي ُنلوعإَهكْٝن١عميكن٠ٛعمإلرذمىٝن١ع
يًٓك ش .ع ٜحذيفعٖٛفُكْظ كٍعٖٓكعىٔعميٓ شعرـٛس٠عىكَ١وعٚيهٓٓنكعْنش٣عرظنٗٛي١عإٔع
فٔعميظشدوعٚميشٚم١ٜعإرٕوعٜبزٍع ٗٛدمعهكؿن١عرعتؼنهٌٝعدٚسعميكنكس٨وعٚميهنٔع
مي هٗٔعَٔعدٕٚعؿ ٛر١عأْ٘عؼبـٌعىً٢عْ ك٥سعٖكَ١عَٔعهنٍ٬عٖنزمعم٭َنش.عطنٝبنيع
َ كٍعَ نيعإَهكْٝككعٖزٙعمي ٬ق١عميكك١ُ٥عرنيعميككس٨عٚعميٛطنٝععمملهًذنوعرشٚمٜن١ع
ميشٚمٜنن.١عت حننذيفعرذمٜنن١ع(أفلننٌعمي ننٛمً)عهلٛنظننًٞعىننٔعرٓننك٤عأرننٝضعٚرننكسدعظبننٛاع
إلشمت٘عركًلعَ ـكىذوعيٓٓ ٗٞعإ عيكك٤عمملذٜش.ع ٜكنٍٛعمينشمٚع ٟعين٘عرقنٔعَظن ط١ًٝوع
ٚأطنننٓكٕعقٜٛننن١وعرنننكسص٠عقًننن٬ٝوع٫عٜظنن طٝاعرظنننٗٛي١عإهفكٖ٤نننكعىٓنننذَكعٛ ٜقنننوعىنننٔع
ميهّ٬وعػف كٙعإل ً ٦كٕ.عٌٖعٖنٛعى:نٛصعأّعػنكا؟عىُنشٙع  ٬نٕٛعطنٓ١؟عمخظنٕٛ؟ع
مخننععٚمخظننٕٛ؟عَننٔعميـ ن عميكنن.ٍٛعركإلكننكف١عإ عإٔعمملظننأي١عه ن عَطشٚرنن١وع
ٚيٝععرعفهشعأرذعطشرٗكعرعٖزٙعميظنٓ١عمملظنع كش٠وعطنٓ١ع.ٕ632ف .عٚيهنٔعَنٔع
ميزٟعطٝأتٞعيٝكطاعف:أ٠عميٛؿنوعيهنٞعٜظنأٍعىنٔعىُنشعمملنذٜش؟عَنٔعميٛمكندعإٔع
ميشمٟٚعٖٛعميزٟعطٝكّٛعرٗزم.عٚيهنٔعملنكرم؟ع٭ْن٘عقنشأعٖنزمعميظن٪مٍعىًن٢عػنفكٖٓكوع
ًِ ٜٚعأْٓنكعْ ُٓن٢وعىٓنذعوٗنٛسعػ ـن١ٝوعَ شفن١عىُنشٙوعً ٜٚنِعإٔعٖنزٙعممل ًَٛنككع
تؼهٌع ض٤معَٔعتـٛسْكعىٔعمإلْظكْ١ٝوعٚتظُدعيٓكعركي  ٛن٘عرعمي نكً.ع٫ع ٜطٓٝنكع
أ ٛر١عْٗك.١ٝ٥عٖٚنٛعىٓنذَكعُٜظٗنشعَ شف ن٘عرٓنكوعٚرطشٜكن١عتفه ْنكوعفإْن٘ع ٜن عىنٔع
ٖذفنن٘عرننإٔعٜأهننزعٖننزمعر نننيعم٫ى بننكسوعٜٚهظن عرننزيوع ك ٓننك.عىًنن٢عميننشهِعَننٔعإٔع
ىكًعطنٓ١ع632ع ر نذعفنٛسدعرنكسدوعٚهن عإْظنكْٞوعَٚكًنلوعفإْٓنكعطٓظن ُاعإيٝن٘.ع٭ٕع
مينننشمٟٚعطنننٝهٕٛعإْظنننكْكعَنننكعصمٍع ٜنننٞعَنننكعت ٓٝننن٘عنًُنننككوعمسبنننشمس٠وعٚمينننشٚحوع
ٚميطب١ ٝعميبؼش.١ٜعقكدتٓكعٖنزٙعم٫ى بنكسمكعرنٍٛعميكنكس٨وعرٛؿنفٗكعَبنذأعتأطٝظنٝكع
يٮطًٛاعميشٚمٞ٥وعإ عقً عَٛكٛىٓكوع٭ٕعميككس٨عٚميشمٟٚعنًُٗٝكعىٓـشمٕعَٔع
مي كًعميؼ شٟعُٖٚكعَ ٬صَكٕعرك.٠ٛعإُْٗكعَظه كٕعيبكاعٚمرنذوعىًٓٝنكعأ٫ذعُْٗنٌع
م٭ٍٚعيُٓظنننوع ٝنننذمعركي نننكْٞعَنننٔعأ نننٌعَككسرننن١عَظنننأي١عميظنننكسدعميشٚم٥ننن.ٞعتؼنن ٌُع
م٭ىُكٍعميفٓ١ٝعميظشد١ٜعنًٗكعىًن٢عطنكسدوعمملًحُن١عَ نٌعمسبهكٜن١وعٚميكـن١عَ نٌع
ميطشفنن.١عً ٜننِعمجٝنناعمٯرننك٤عٚم٭َٗننككعإٔعىًننِٗٝعإٔعٜن أ ٚمعىٓننذَكعؼبهننٕٛعقـنن١ع
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٭طفكهلِ.عىًِٗٝعمي ًنٞعىنٔعمملٛقنوعمي كْ٬نٞعيًعشمػنذٜٔوعٚمي حنٍٛعإ عنكٓ٥نككع
تُ ذعمي كًعميؼ شٟعٚسٚم٘ ٥عٚمق ك .ع
ميظكسدع ٜكذعةكعٜشٟٚعر ٢عٚإٕعنكٕعٜشٟٚعرهكٜن١ع ًن٧عرك٭نكرٜن ع٫ع
ميهٓنن٘عإٔعٜهنزّاعيننٛعًعٜهننٔع ٜكننذعةننكعٜننش.ٟٚعممل٪يننوع٫عٜظن طٝاعميهننزاوع
ٚيهٓ٘وعرعمملككرٌوعٜظ طٝاعإٔعٜه عىٔعمشبن عأٚعىنٔعميؼنش.عإٕعأاعمي كً٥ن١عأٚع
م٭ّعميًزٜٔعؼبهٝكٕعرذٚسُٖكعقـ١ع ٜشككٕعيً حٍّٛعْفظ٘عمينزٟعىًن٢ععممل٪ينوعإٔع
ؼبذ ٘عرعْفظ٘عىٓنذَكعٜبنذأعرهك ٜن٘.عٖنزمع ٜن عإٔعميظنكسدوعرعفنٔعمسبهكٜن١وع
يٝععٖٛعممل٪يوعممل شٚفعَظبككعأٚعه عممل شٚفوعٚيهٓ٘عدٚسعهًك٘عممل٪يوعٚتبٓك .ٙع
إٕعف تشوعٚدٕٚعنٝؼٛكعَٚذمّعرٛفكسٟعٖٞعركيٓظب١عإي٘ٝعػ ـٝككعَٛ ٛد٠ع
إ عرنذعَنكعٖٚنٛعَٓظنِ:عَناعمي نكًعميؼن ش.ٟعٚيهنٔعَٛقنوعميظنكسدعرعمملًحُن١وع
ٚمسبهك١ٜوعٚميكـن١وعؽبلناعيكٛمىنذعضبنذد٠عرذقن.١عرعمملككرنٌوعٜبنذٚعإٔعميشٚمٜن١ع
مسبذ١ ٜعميًعوٗشكعرعميكشٕعمي كَٔعىؼنشوعت ُٝنضعرأْٗنكعته نشعَنٔععم٫ر ُنك٫ك ع
ٖزمعميظكسدعرظٝعوعٚريوعميظكسدعوشٜووعٚطكسدعرهشعٜرتىعْفظ٘عت٪هزعركيظشدوع
ٜٚبذٟعطكسدعسمراعميظ ش.١ٜعٚهكَععرشٚد٠عرعْ ت٘...عإخل.عإٕعٖزمعمي ٓ ٛعرعميظشدع
سةكعٜهٕٛعم٭ن شعأُٖ١ٝعَٔعرنيعميظُككعمملُٝنض٠عيًشٚمٜن١عمجٗ ٝنكوعإرمعنٓنكعقنذع
ركٚيٓكعتفظ عق١ُٝعسٚم١ٜعميكشٕعمي كَٔعىؼشعى عَكدتٗنكعنننعرٝنك٠عميبطنٌعميذمهًٝن١عنننع
فإْ٘عػب عىًٓٝنكعمٯٕعإٔعْهُنٌعٖنزمعمسبهنِ.عت نٛدع كررٝن١عميشٚمٜن١عأٜلنكعإ عَنكع
نننكٕعىًٝنن٘عطننشدعَ ن هًذِعفننشدٟعأٚعػ ـنن.ٞعٜكننذّعهٛتنن٘عرعَهننكٕعَننكعت شٜفننكع
طب ـشمعٚضبذدمعيطب١ ٝعميشٚمٜن١وع ميشٚمٜن١عًَحُن١عرمتٝن١عٜطًن عفٗٝنكعممل٪ينوععم٭رٕع
ي ٝكجلعمي كًعىًن٢عطشٜك ن٘وعميظن٪مٍعميٛرٝنذوعإرٕوعٖنٛعإرمعننكٕع ٜٛنذعطشٜكن١وع
أَننكعميبننكقٞعفظننٝهٕٛعصٜننكد. ٠عإٕعميظننشدعميؼ ـننٞوعركيٓظننب١عإيٝنن٘وعٖننٛعمملٝننض٠ع
مسبكٝك ١ٝعأَكعميبكقٞعفظٝكذّعنإككف ....١ع
رـًٓكعرزيوعىً٢عْ ١:ٝعطًب ١ٝعميظكسدعرعميشٚم١ٜعيٝععٖٛعممل٪يو.عٜٚبذٚعأْٓكع
رـننًٓكعىًنن٢عْ :ٝنن١عإػبكرٝنن١وعميظننكسدعػ ـنن١ٝعهٝكيٝنن١عتكُـّننٗكعممل٪يننووعٚتبننذٚع
ميهًُككعْفظٗكعت بتعٖزٙعميٓ .١:ٝعرعميٛمقاوعذبذدعيٓنكعنًُن١عميظنكسدع(ىُن)٬ٝع
َ ًُننكعٜفٝننذْكعىًننِعفكنن٘عميًأنن١وعإٕعمإلكننكف١عميٓحٜٛنن١عEurوعميننًعظبننذٖكعرعر ننضع
ميهًُككعَ ٌع(فكىنٌوعإل نٌوع)Acteurع(ٚطنك٥لع)Conducteurع(ٚىكَنٌعمملطب ن١ع
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)Imprimeurعإخل...عتؼ عإ عإٔعم٭َشعً ٜلعرؼ ـن١ٝعٚوٝف ٗنكعميف نٌعأٚعمي ُ ٝنٌع
أٚعميظٛمق١عأٚعميطبكى١وعٖٓٚكعميظشد.عت٪نذعمي :شرن١عميَٝٛٝن١عٖنزم عىٓنذَكعْظن ُاع
إ عؿذٜلعىك٥ذعَٔعسرً١عٜٚبذأعرإهبكسْكعىٓٗكوعفُٔعميٛمكدعأْ٘عٜكذّعػه٬عَٔع
ذٛرنعميظكسدعميشٚم.ٞ٥عٚميهٓٓكعإٔعْكشأعأٜلنكعرعرذمٜن١عػن ش١ٜعرذ ٜن١عطبــن١ع
يفننٔعميظننشد ع رعمسبٝننك٠عمي كدٜنن١وعْظننُٞعميٓكننٌعمملٓظننِ:ع٭رننذميفعَككنن١ٝعطننشدموع
ىٓذّعٜهٕٛعي٘عتأ عمجكي...ٞعٚيٝععٖٓكىعإ٫عهط٠ٛعرنيعٖزٙعم٭ػهكٍعمملظبك١وع
ٚأػهكٍعميفنٔعم٭ٚيٝن ١ع(رٝن ؽ).عٚرعمملككرنٌععبنٔعْ٪ننذوعَنٔعٗ ٚن١عْظشْعنكوعإٔع
ٖٓكىعهطٛمكع٫عَ ٓكٖ١ٝعأٚعإٔعأٟعهط٠ٛع٫عتظُدعرك ْ٫كنكٍعَنٔعصبنكٍعإ عصبنكٍع
رهشوعٚيهٓٓكععب كنعفكععإ عقفض.٠عرعمسبكٝك١وعإٕعميظكسدعمينزٟعوٗنشعػ ـنٝكع
إ عرذعَكعرعميكشٕعمي كَٔعىؼشعمه ف٢عهكيبكعر ذعريو.ع٫ع ٜنٛدعركطن طكى ٓكعرنذ٤مع
َٔعميفـٌعمي كْٞعَٔع(َذمّعرٛفكس)ٟعمإلَظكىعركيظكسدعميؼ ـ.ٞع ٛ ٜٚعميهّ٬ع
طننكسدع٫عػ ـننكْٞعإرمعؿنندعميكنن.ٍٛعٖننزمع٫ع ٜنن عر ُننكعإٔعْك ـننشعىًنن٢عمسننك ع
نًُنننننككعميؼ ـنننننٝككعفكنننننعوعٚىًننننن٢عميننن ن فه عرأفهنننننكسِٖوعٚمإلرظنننننكغع
رأركطٝظِٗ.عٖٓكىعٚطٝععٜكٍٛعيٓكعَكعتف ً٘عإميكعرٛفكسٟوعَٚكعميزٟع٫عتفهشعف٘ٝع
٫ٚعذبظ٘.عٚيهٔعًع ٜذعرإَهكْٓكعمإلَظنكىعرؼ ـن١ٝعميظنكسدوعٚرنذأْكعمي ظنكٍ٩ع
إرمعنكٕع٫ع ٜٛذعٚسم٤عميظكسدعميؼ ـٞعيشٚمٜككعْ٬ٜٚذعٚفًٝذٜٓغوعَكعٖنٛعأن نشع
إلكعمفرتكٓكٙعرعميبذم.١ٜعٜبذٚعإٔعقٝكطٓكعٜٓطبنلعدٕٚعؿن ٛر١عىًن٢عسٚمٜن١عميؼن فع
م٭ٍٚع(ممل هًِ).عىٓذَكعٜشٟٚعطكَبًٝظُٛٝغعأٚعفًٝٝهععننشٍٚعرٝكتُٗنكوعَنٔع
ميٛمكنندعإٔعٖٓننكىعتؼننكرٗكعنننب معَنناعم٭اعأٚعمزبننذعميننزٟعٜننشٟٚعػننبكر٘ع٭طفكينن٘ع
ميـننأكس.عَنناعريننوعْ٬رننظعر ننضعمي فـننن٬ٝكعميأشٜبنن.١عىٓننذَكعٜننشٟٚع ننذعرٗنننزمع
ميؼهٌوعفإْٓكعْشمٙعٖٛٚع كيععىً٢عنشط٘ٝوعٚرككشعرٓٓٝكوعَاعإٔعػنبكر٘ع ٜنٛدع
إ عصَٔعرعمملككٞعميب ٝذعىٓذعطكَبًٝظُٛٝغععبٔعتكشٜبكعركيؼبكاعمملشٟٚعنأْ٘ع
رككشوعْ ٛعَنٔعمسبككنشعمينزٟع ٜؼنهٌع ٜٚطنٛسوعَناعإٔعٚكناعميظنكسدعٜبكن٢عرع
ميظننٌ.عيننذٜٓكعمْطبننك عأْنن٘عَننٔعه ن عمي٥٬ننلعإٔعْظننأٍعىننٔعىُننشٙعمٯٕوعٚىننٔعىًُنن٘وع
ٚنٝنننوعٜنننَٔ٪عَ ٝؼننن١عأفنننشمدعأطنننشت٘.عإْٓنننكعْ ُٓننن٢عإٔعٜبكننن٢عرعميظنننٌعيٝحنننذ ٓكوع
ْٓٚننذٖؽعىٓننذَكعْننش٣عقذستنن٘عىًنن٢ع ًٓننكعًُْننععرأؿننكر عٓكعم٭رننذميفعميننًعٜشٜٗٚننك.ع
ىٓننذَكعؼبننععميؼننكاعطننكَبًٝهععركط نن١عميًحننِعمملؼننٟٛوعٜهننٕٛعمملننك٤عرعفننِع
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طكَبًٝظنننٛٝغعميظنننكسد.عٜٚظنن طٝاوعرعميٛقنننتعْفظننن٘وعإٔع ٜنننٛدعإ عمينننٛسم٤عقًننن٬ٝع
يٝؼهٛعٖشٚاعمينضَٔعٚىب ٝن١عننٌعم٭ػنٝك٤عميذْٜٛٝن١وعٚطن:ٝذعْفظن٘وعر نذعرينوع
َبكػش٠وعرعقً عميظشدوعٜشمقن عمي فـن٬ٝعكعميذقٝكن١ع نذموعنُنكعينٛعأْٗنكعذبنتع
ْكوش.ٜ٘عَُٓٛٝصٜٔعنكٔ٥عمجٌٝعٖٞٚعأّعسرككعميفنٔوعَنٔعهن عمملكبنٍٛعتفظن عٖنزٙع
ميكذس٠عممل طك٠عيًظكسدعرعإٔعػب ٌعميؼ٤ٞعرْٝنكعىن عمي حًٝنٌعميٓفظنٞوعحبٝنثعْنش٣ع
فٗٝنكعت نب معىنٔعرمننش٠ع ٝنذ٠عرـننٛس٠عهكؿن.١عؿنحٝدعإٔعفًٝنٝهععننشٍٚعقننكٍع
رٛكٛحعيهٞعٜلُٔعم٭ َكْ١عم٭درٝن١عسبهكٜن١عضبكد ن٘عَناعم٭طن كرعنٛنن ٛعإْن٘ع
قكدسعىً٢عْكٌعميهًُككعممل بكدي١وعنًُ١عنًُ١وعٚريوع٭ٕعَٛك ٛعٖزمعمسبذٜثع
نكٕعي٘عأُٖ١ٝعهكؿ١عىٓنذ.ٙعٚيهنٔعأ٫عٜؼنهٌعٖنزمعْٛىنكعَنٔعمي ٬ىن عركيٛكناع
مشبننكقعيًظننشدعمسبكٝكننٞ؟عٖننٌعْظ ن طٝاعَ ن ٬عمي ؼننهٝوعةـننذمق١ٝعمسبننٛمسمكع
م٭هش٣وعأٚعأٟعنًُ١عَٔعميهًُككعمحملذد٠عملؼٗذعميطب ٝعمي كّوعيهٞعْنش٣عرع
ٖزمعإىنكد٠عرٓنك٤عتكشٜبٝن١عملنكهعقنذِٜع ٜنٛدعإ عىؼنشمكعميظنٓني؟عرعميٛمقناوعػبن ع
قشم٠٤عنٌعنًُ١عرٛؿفٗكعميشمرععم٭َنيعملكعنكٕعقذعق.ٌٝعميظكسدع٫عٜشٟٚعرفلنٌع
رمنش٠ع ٝذ٠وعإْ٘عٜش٣عمملككٞعرككشمعرفلٌعقنذس٠عفنٛمعإْظنكعْ١ٝوعإْٓنكعْ نشفعإٔع
تَٛكغعَكٕعٜٓظسعسٚمرععٝ ٚك١عرنيعنشٍٚعرٛؿف٘عطكسدمعٚنشٍٚعرٛؿف٘عَٛك ٛع
ميظننشد...عإٕعْٛىٝنن١عميكُننكؾعٚسمسنن٘عُٖننكعميًننزمٕعٜـننٓ كٕعطب ًننوعم٭طننًٛرٝككعرنننيع
طب ًوعميشٚمٜككعرلُ عممل هًِعٚيهٔعر ٢عرعٖزٙعميٓكطن١ع٫عْفهنشعر نب مكع
مي طننٛسعميفننشدٟعرـننشموع٫ٚعْلنناعميؼ ـنن١ٝعميؼننكر١عٚفًٝننٝهععنننشٍٚعمي :ننٛصع
ىًنن٢عمملظن ٣ٛعْفظنن٘.عىٓننذَكععبننعوعرعرذمٜنن١عميظننشدوعأْنن٘عٜظن عت ننب مكعهٛتنن٘ع
ٚؿننٛسٙوعٚؼبننكنٞعْ ن ٠عميؼن شعٚميٛمقنناوعفإْٓننكعظبكْن عممل ٓنن٢عىٓننذَكعْكننرتهعإٔع
فًٝٝهععنشٍٚعقشأعرعّٜٛعَٔعم٭ٜكّعهٛت٘وعٚسةكعط ٝحذيفعىٓ٘.ع ع
َكعميزٟعٜككٍعىٔعميظشدعميزٟعوٗشعرعٖزٙعميشٚم١ٜعميهب ٠عرعميكشٕعمي كطاع
ىؼننشوعَننٛرٞعدٜننوعملًٝفٝننٌعميننزٟعًع ٜننرتفعةهكْ نن٘عرعم٭داعمي ننكملٞعإ٫عَٓننزع
ىؼشمكعَٔعميظٓني؟عتكٍٛعمزبًُ١عم٭ ٚع مسْٞٛعإمسكى. ٌٝعٜأهنزْكعػنوعهشٜن .ع
أ٫عٜـننبدعميظننكسدوعإرٕوعٖننٛعإمسكىٝننٌعٖننزمعميننزٟعٜننشٟٚعمسبٝننك٠؟عتٓ ننكاعميكننكس٨ع
مملذقلعميؼنهٛىوعٚتنضدمدعركطن ُشمس.عرعميٛمقناوعإٕعإمسكىٝنٌوعرطنٌعمسبهكٜن١وع
ٖننٛعصبننشدعحبننكسعرظننٝعوعٚإْظننكٕعرننذم.ٞ٥عأَننكعميظننكسدعفٗننٛعإْظننكٕعَ كننوع كَننكوع
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ٚىشّفعىٔعْفظ٘عى عمي ًّٛعميذقٝك١عٚمي كسٜظوعيكذعقنشأعسمرًٝن٘وعٚينٛىوعٚنكْنتوع
ٜٚك بععَكبٛطككعَٔع(رٛمسمكعهٛت٘عَاعإٜهشَكٕ).ع ِعإْن٘عٜنشٟٚعأن نشعرهن ع
إلكعىكػ٘عٖٛعْفظ٘.عْٚشمٙعٜٓكٌعرٛمسمكعطش١ٜعًعٜظ طاعقععَ شف١عػن٤ٞعىٓٗنكوع
َٔعدٕٚعمْ ظكسعميهكس ١عميٓٗك.١ٝ٥عر ذعريوع ٜٓشاعَٔع ذٜذعكُٔعفشٜلعميضٚسموع
ًٚع ٜذع ٜنشفعَنكع ٜشفن٘عميبحنكس٠عمٯهنشٕٚعرعٖنزمعميٛقنتوعنُنكعينٛعأْن٘عًع ٜنذع
ميؼ فعميزٟعٜش٣عرعمملكك.ٞع ع
ِعٜبذأعرعْكٌعرٛمسمكعدمهً١ٝعٚأفهنكسعميكبطنكٕعمينًعًعٜـنشحعرٗنكعإ عأٟع
ػ فعَٔعقبٌ.عإٕعم٫ى ككدعرٛ ٛدعهطأعتك عرعٖزمعمي أ عيًُٓظٛسعه عؿنحٝدع
ر ُكوعهكؿ١عإرمعفاظِّشوعَ ًُكعركٍٚعر لِٗوعى عت كراعطبططنككعىُنٌعَٚشمرنٌع
ىذٜذ.٠عذبتعٖزمعميؼهٌعْؼشعًَٝفٌٝعىًُ٘وعٚنكٕعَ ٘عمسبلع كَكعرعٖنزم.عإٕع
ميظكسدعرلُ عممل هًِعرعٖزمعمي ٌُوعٚرعه ٙوعيٝععمَ نذمدمعهطٝنكعيًؼ ـن١ٝع
مملش.١ٜٚعإْ٘عأن شعَٔعٖزموعإٕعػ ـ٘ ٝوعٖٛٚعميبطنٌعمينزٟعأؿنبدعى:نٛصموعينٝعع
ميكٓك عمسبظكغعميزٟعؽبفٞعٚمق كعرهش.ع ع
ميهٓٓكعَٔعمٯٕعفـكىذمعمي كًٌٝعَٔعػنهعٛىعهنٛعتفشٜنذعنًٝنش.عإٕعميشٚمٜن١ع
رلُ عمملن هًِوعٚميشٚمٜن١عمملزنشمتٝن١وعأٚعميشطنك١ًٝ٥عيٝظنتعػنه٬عأقنٌعػن ش١ٜع
َٔعميشٚمٜككعم٭هش.٣عرعميٛمقاوعإٕعميظكسدعينٝععضبـنٛسمعكنُٔعمملٓظنٛسعميلنٝلع
يؼ ـ١ٝعضبذد٠وعًعٌ ٜعىٔعم٫ط كٍ٬عمٯْٞعيًؼكىش.عمين كُفعي بن١عَن ٠عإرمع
مط ظننًُٓكعهلننكوعٚظبننذعفٗٝننكعدمُ٥ننكوعإرمعسمقبٓكٖننكعىننٔعر ننذوعديٝننٌعؿننف ٗكعممل٪ق نن.١ع
طٝهٕٛعطٗ٬عإوٗكسعمه ٬فعميطب١ ٝوعم٫ه ٬فعمينزٟعميهنٔعمه ضمين٘عرنكمل ٓ٢ع
ميذقٝلعيًهًُ١وعٚميزٟعٜفـٌعطب١ ٝعهشْٚنضعٖٓنشٜؽعميظنكسدوعىنٔعطب ٝن١عميبطنٌع
ميزٟعػب ً٘عؼبه.ٞع ع
أرذُٖكعٖكٚعهكيذع ٜكذعرعْفظ٘عأْ٘عقكدسعىًن٢عننٌعػن٤ٞعٖٚنٛعهن عرينووع
٭ْ٘ع٫عػبذعَهكْ٘عكُٔعهطٛاعميك٠ٛعمل ًوعمملٓظَٛككوعٚمٯهنشعننكٔ٥ع ٜنشفع
ٜٚش٣عٜٓٚظِوعنكٔ٥عػب ًٓكعْه ؼووعٖٛٚعكُٔعٚؿنوعمملٓظنشوعميٓظنكّعمينذمِ٥ع
يً ننكًوعهلننزمعمي ننكًعميننزٟعٖننٛعىكملنن٘وعٚميننزٟعٜشٜٚنن٘وع٫ٚعٜننذسىعرطًنن٘عإ٫عرشٜكننكع
َـطٓ ك.عإٕعط٪مٍعميظكسدعميشٚم٥نع ٞعًعٜكنذّعيٓنكع ٛمرنكعأنٝنذموعٚيهٓن٘عقنذّعيٓنكع
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فكععْٛىكعَٔعميٜ٬كني.عإٕعميظكسدعَ ًُكعوٗشعنؼوعىٔعْفظ٘عأْن٘عقٓنك .عٚيهنٔع
َٔعميزٟعؼبٌُعٖزمعميكٓك ؟عَٔعممل٪نذعأْ٘عئعٜهٕٛعإ٫عرشٚتٞعٖزمعميزٟعوٗشكع
قذست٘عىً٢عمي كُفعرعتنكسٜظعميشٚمٜن.١عيكنذعصمٍعمسبنذعميفكؿنٌعرننيعميظنشدعرلنُ ع
ممل هًِوعٚميظشدعرلُ عمملفشدعميأك. ٥عميهٓٓكعإرٕعإٔعْأَنٌعميٛؿنٍٛعإ ع نٛماع
ْٗكٞ٥عى عمي ظًدعحبُكغع ذٜذوعٚطً عنؼوعرظكاعيًظكسدعرعميشٚمٜككعميًع
تظن ذّعكننُ عمملفنشدعميأك٥ن .عيكننذعسأٜٓنكعإٔعسٚمٜنن١عميكننشٕعمي نكَٔعىؼننشعتظننٓذعإ ع
ميظكسدعميؼ ـٞعدٚسمعضبذدمعَٚن أ م.عٖٚنٛعٖٓنكعأعٜلنكعينٝععَٓنكوع٫ٚعميهٓن٘عإٔع
ٜككغعةكٝكطٓك.عإٕعميظٗٛي١عمملذٖؼ١عمينًعمي ًهٗنكعميظنكسدعرلنُ عمملن هًِعَنٔع
أ ٌعم ْ٫ككٍعرننيعٗ ٚن١عْظنشٙعنعنننعهن عمحملنذد٠عنعنننعنظنكسدوعٚمي نكًعمينزٟعٜشٜٚن٘وع
نُنكعيننٛعإٔعيذٜنن٘عمسبنلعممل ننضمَٔعرعم٫ق بننكغعكنُٔعم٫دبننكٖنيع(ع)6وع ٝننضعأٜلننكع
ميظكسدعرلُ عممل فنشدعميأك٥ن وعٚمينزٟعً ٜن٢عىنكد٠عىنٔعأٟعتشم ناعصَن عٜٚبنذأعرع
مسبذٜثعىُكعٜظُ٢ع مسبككشعمي كسؽب ٞعأٟعى عمي ُٛكناعكنُٔعرككنشعمسبكد ن.١ع
تظٗننشعميٛوٝفنن١عميننًعٜؼننأًٗكعمسبككننشعمي ننكسؽبٞعٚميننًعتٗننذفعإ عتظننشٜاعوننكٖش٠ع
مي حننٝنيعميننضَ وعإٕعميننضَٔعمملككننٞوعميننزٟعٜظ ن ذّعرعَهننكٕعرهننشوعؼب ن فظع
رٛوٝف ٘عمإلطككط.١ٝع ع
إْٓننكعْننش٣عفٝنن٘عدينن٬ٝعقٜٛننكعكننذعميفشكنن١ٝعمسبذ ٜنن(١ع)7عٚميننًعتشٜننذعإٔعٜهننٕٛع
يًُككٞعق١ُٝعصَٓ١ٝوعٚيهٓٗكعتهٕٛعفكععق١ُٝعته١ٜٝٓٛعيً ٝكٍوعأٟعأْٗنكعتؼن ع
فكععإ عأْٓكعرعصبكٍعمي .ٌٝٝعإْٓكعْفِٗع كَكعأرذعأطنبكاعٖنزٙعميفشكن ١ٝعٖٚنٞع
ميكننذس٠عميهننب ٠عىًنن٢عمي حننٝنيعميننضَ عميننًعمي ًهٗننكعميظننكسد عٖٚننٞعقننذس٠عأىًٓننكع
طكرككعٚرٛكٛحعأْ٘ع٫عميهنٔعتفظن ٖكعرك٫طن ٓكدعإ عىًنِعمينٓفعوعأٟعَنٔعهنٍ٬ع
رمنش٠ع ٝذ٠عٚيهٔعٖزٙعميكذس٠عىً٢عمي حٝنيعميضَ عٖنٞعونكٖش٠عت :نكٚصعنن مع
رذٚدعميضَٔعميؼفٗٞعٚترتىعيًُظكععق٘ ُٝعميضَٓ.١ٝعإٕعمي فظن مكعمملظنبك١عٚف نٌع
مي أنٝذعرعرذم١ٜعميشٚم١ٜعىً٢عؿنف١ع قـن ١وعركإلكنكف١عإ عؿنفككعأهنش٣وعتؼن ع
نًنٗكعإ عإٔعميظننكسدعمي ًننووعىٓنذعميشٚمٜنن١وعَ شفنن١عَظنبك١عٖكَنن١عركيٓظننب١عإ عَننكع
ط ن ٜ٘ٚوعَُٗننكعتهننٔعميظننٗٛي١عميننًعمي ًهٗننكعيٝهننٕٛعرككننشمعر ُننك.عٚميهٓنن٘ع
أٜلكعإٔعٜهٕٛعرعٚقتعٚمرذعرعَهكْنيعطب ًفنيوع ٜٚنٝؽعرععْظنكَنيعصَنٓنيوع
٫ٚعٜظ طٝاعأٟعَ عىٔعميٛمقاعمَ ٬ىعٖزٙعمإلَهكْ.١ٝع ع
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ت طننٞعر ننضعميٓككػننككعمسبذ ٜنن١عرننٍٛعفننٔعميظننشدعدٚسمعٖكَننكعيُٓننٛرنعمزبًُنن١ع
ميننًعْأهننزٖكعرٛؿننفٗكعأقـننشعَ ننكٍوعمزبًُنن ١عهننذمعطننكفشعميكننكطش...عٖٚننزٙعمجًنن١ع
إلظننٛه.١عيننٔعغبننشنعَننٔعميذٖؼنن١عم٭. ٚعإلننكع٫عػننوعفٝنن٘عأْٓننكعْظن طٝاعميكننٍٛعرع
مسبٝك٠عميَٝٛٝن ١ع أسمدعأهنزعميكطنكسعهنذم .عرعٖنزٙعمزبًُن١عصَنٔعَنكهعػبنكٚسعأٜلنكع
وشفننكعٜؼ ن عإ عمملظ ن كبٌ.عٚيهٓٓننكع٫عذًننوعإ٫عْظكَننكعتكسؽبٝننكعٚمرننذم.عممل حننذيفع
 ٜحذيفعرعمسبككش.عٖٛٚع ٜٛذعرعميٓكط١عؿفشعَٔعميٓظكّ.عميكطنكسعطٝظنكفشعهنذمع
ركيٓظب١عإ عٖنزٙعميٓكطن١وععٚركيٓظنب١عإ عميٓكطن١عْفظنٗكوع ٜنٛدعَؼنش ٚعميظنفشعإ ع
مملككٞعميزٟع ٜشف٘عممل هًِعيظب عأٚعٯهش.عإٕعَككنٞعميف نٌوعَٚظن كبٌعميظنشفع
ٜؼ ن مٕعإ عػنن٦ٝنيعطب ن ًفني.عرعمملككرننٌوعيننذٜٓكوعرعَ كيٓننكوعٖننزمعمي ؼننٜ٘ٛعميننزٟع
ػب ننٌعَننٔعركد نن١عٚمرننذ٠وعسرٝننٌعميكطننكسوعتكننذّعرعسبظنن١عٚمرننذ٠وعٚرعمزبًُنن١ع
ْفظننٗكوعٚى ن عنًُ ن نيعَ :ننكٚستنيوعٚتبننذٚعرعمملننش٠عم٭ ٚعَظ ن كبً١ٝوعٚرعمملننش٠ع
مي كْٝنن١عَككنن ١ٝعطننكفشعميكطننكسعهننذم..عإٕعَننٔع ٜحننذيفع ٜننٝؽعرعْظننكَنيعتننكسؽبٝنيع
م ٓني عْظكّعػ ـٝكت٘وعٖٓٚكعٜهٕٛعسرٌٝعميكطكسعركد ١عَظ كبً١ٝوعٚيهٓن٘وعرع
ميٛقننتعْفظنن٘وع ٜننٝؽعَ كننذَكعنن معرعميننضَٔوعكننُٔعرككننشٙعرٛؿننف٘عطننكسدموع
ٚنٌعػ٤ٞعٛ ٜدعإ عمملكك)8(ٞوعَٔع١ٗ ٚعميٓظشعٖزٙوع٫عتظُدع مسبٝنك٠عميَٝٛٝن ١ع
رفٗننِعٖننزمعم٭َننش.ع٫ع ٜٛننذعإلننشعرنننيعٖننزٙعمسبٝننك٠عٚرنننيعصبننكٍعميفننٔعَنناعقٛمْٓٝنن٘ع
مشبكؿ١وعٚيهٔعٖٓكىع ٚب١عط.١ًٜٛعػب عمي ًٞع كَكعىٔعَككسْ١عميظكسدعميشٚمٞ٥ع
رـٛس٠عمزبذعٖٛٚع كيععىً٢عنشط.٘ٝعيٓزنشعرـنف١عهكؿن١عيًظنكسدعنكْنتعقنذع
ْظٝتعتكشٜبك عٖٞٚعأْ٘عنًٞعممل شف١عأٚعأْ٘عميهٔعإٔعٜهٕٛعنزيو.ع٫عٜظن طٝاع
أٟعػ فعإٔع ٜشفعَكعٖٛعَٛ ٛدعرعقً عمٯهش.عإٕعأفهكسعمٯهنشوعَٚؼنكىشٙع٫ع
ْ شفٗننكعإ٫عَننٔعهننٍ٬عميهًُننككوعٚمسبشنننككوعٚم٭ف ننكٍوعًعٜهننٔعيننذٜٓكعىٓنن٘وع
إرٕوعإ٫عَ شف١عَ كًب١عٚه عَبكػش.٠عمي ًوعميظكسدعقذسمكعهكؿ١عركيزمكعمإلهلٝن١وع
أٚعركٯهل.١عٚيوعَٛمصْ١وعر٠ٚ٬ع ٖنزٙعميٓكطن١وعَناعَٛمقنوعدْٜٛٝن١وع٫عَ ٓن٢عهلنك.عإرمع
نكٕعميككس٨عىً٢عمتـكٍعر ًِعميٓفععفإْ٘عط ٝشفعإٔعأٟعإػكس٠عسٚم١ٝ٥عَ نٌ ع يكنذع
نكٕعَشىٛركعَٔعميذمهٌوعٚيهٓ٘ع٫عٜظُدعهلزمعركيظٗٛسعىً٘ٝعرعميًحظ١عْفظٗكوع
أٚعر ذعريو عتكشأعأٚعػب عإٔعتكشأعىً٢عأْٗكعه عؿحٝدوعٚيٝععىً٢عأْٗنكعفشكن١ٝع
تكّٛعىً٢عضبكنُ١عىكً.١ٝعٚر ٢عىٓذَكعٜكذّعميظكسدعْفظ٘عرٛكٛحعنؼ ـن١ٝوع
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ٚنأرذعمشبكؿنيوعفإٕعميككس٨ع ٜنرتفعين٘عرـنٛس٠عطبٝ ٝن١عٚعَنٔعدٕٚعمين فه عرع
ٖزموعركسبـٍٛعىً٢عَ شف ٘عرٛطكٌ٥عأهش٣عه عٚطكًٓ٥ك.ع ع
متعمي ًٞوعهكيبكوعرعميكشْنيعمي كطاعىؼشعٚمي ؼشٜٔعىٔعميـٛس٠عمحملظٛط١ع
يًظكسدوعٚمتعمي ًٞوعركيطشٜك١عْفظٗكوعىٔعممل شفن١عميهًٝن١عيًظنكسدعَنٔعميشٚمٜن١وع
َ ًُننكعطًن عر لننِٗعْظشٜننكعٚرككنن٘عىًُٝننكوعٜنن٪دٟعإ عرشَننكٕعميشٚمٜنن١عَننٔعؿننف ٗكع
م٭طكط١ٝوعٚىٓذٖكعئعتظ طٝاعم٫صدٖنكس.ع نشاعٖنزمعم٫طن ب كدعيًظنكسدعرعميكنشٕع
مي كَٔعىؼش ع٫ع ٜٛذعػ٤ٞع ذٜذعرعتكسٜظعميشٚم١ٜعَ ًُنكع٫ع ٜٛنذعػن٤ٞع ذٜنذعرع
تكسٜظعه ٖك.عيٛعًعتظ ُشعأٟعَٔعميشٚمٜككعمي ذٜذ٠عميًعن بتعىً٢عػهٌعرٛمسع
مجٝناعٖننزع
رعرذمٜن١عميكنشٕعمي كطناعىؼننشوعرعمسبٝنك٠وعٚينٛعمتعمي ًنٞعرظننشى١عىنٔع ع
محملنك٫ٚكوعفإْن٘عننكٕعىًن٢عننٌعػن ش١ٜعيًشٚعمٜن١وعٚينٝععفكنععتنكسٜظعم٭داوعإٔع
ػبذعفٗٝكعَكد٠عيً أٌَ.ع ع
ٚيهٔعَٔعٖٛعطكسدعميشٚم١ٜوعٖنٌعٖنٛعمينزٟعٜلناعقٓنك عميظنكسدعميؼ ـنٞعأّع
أْنن٘عرننكي هعوعٜبكنن٢عرعميظننٌ؟عيكننذعمكننطشسْكعإ عدرننضعمي ؼننكر٘عرنننيعميظننكسدع
ميشٚم٥ننٞوعٚميظننكسدعمسبكٝكننٞعرعمسبٝنعك٠عميَٝٛٝنن.١عٚرننٌعضبًنن٘عتؼننكر٘عرهننش عميظننكسدع
ميشٚم٥ننٞعػننب٘ٝعركإلينن٘عأٚع(ركٯهلنن)١وعنًننٞعممل شفنن١وعٚنًننٞعمي ٛننٛد.عإٕعميظننكسدعرع
ميشٚم١ٜوعيٝععٖٛعممل٪يووع٫ٚعميؼ ـ١ٝعمشبٝكيٝن١عملٓطكن١عٖكَؼن١ٝعيُٝٝن١عهكيبنك.ع
ٚسم٤عٖزمعميكٓك وعٖٓكىعميشٚم١ٜعميًعتنشٟٚعْفظنٗكوعٚمينٓفععنًٝن١عمي ًنِعٚمي ٛنعٛدع
ميًعربًلعٖزمعمي كً.عإْ٘عٜؼنهٌعٖنزمعمي نكًعمزبذٜنذعٚميٛرٝنذعَنٔعهنٍ٬عأهنزٙع
ػه٬وعٚميبذ٤عركسبهٞوعٚتكذِٜعْفظ٘عَٔعهٍ٬عقٛين٘عمإلرنذمى.ٞعإْن٘عٖنٛعمينزٟع
ؽبًننلعٖننزمعمي ننكًوعٖٓٚننكوعميهٓنن٘عإٔعٜهننٕٛعنًننٞعممل شفنن١عٚمي ٛننٛد.عٚر بننكسمكع
ٚمكح١عٚقٝكط١ٝوعميظكسدعميشٚمٞ٥عٖٛعهنكيلعأطنطٛسٟعيًع نكً.عتبنذٚعٖنزٙعميفهنش٠ع
ميًعمط ًـٓكٖكعَٔعدسمطن١عمملؼنهً١عرذٜٝٗن١عرعرذمٜن١عسٚمٜن١عرذ ٜن.١عرعميٛمقناوع
تبذأعسٚم١ٜعتَٛكغعَكٕع""L,Eluعركش عأ شمغعسم٥ناعفنٛمعسَٚنك.عرعميـنفح١عمي كْٝن١ع
ٜكطاعممل٪يوعٚؿف٘عٜٚه عَٔعميزٟعٜكش عٖزٙعم٭ شمغ؟عٌٖعِٖعميككسىٕٛ؟ع.٫ع
يكذعمْذف ٛمعإ عميؼكس عَ ٌعمجٝاعميٓكغوعٚقش عم٭ شمغعسم٥ا.عمق ٓاع ٝنذمعرٗنزم ع
م٭ شمغعفكسه.١ع ع
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مسببننكٍعَ ًكنن١عه ن عَؼننذٚد٠وعَٚنناعريننوعمْطًكننتعم٭ ننشمغوعٜٚظننُاعؿننٛكع
قشىٗنك.عٖنٌعميهنٔعميكنٍٛعإٕعأرنذمع٫عٜكنش عم٭ نشمغ؟ع.٫عإٕعْفظنكعدبٗنٌعقٛمىنذع
ميًأ١وع٫ٚعت ُ اعركملٓطلعٖٞعٚرذٖكعَٔعٜظ طٝاعمدىك٤عٖزم.ع ع
م٭ ننشمغعتكننش وعٖننزمع ٜن عإٔعأرننذمعػب ًننٗكعتكننش وعٚإٕعنكْننتعم٭ ننشمغع
فكسه.١عَٔعٜكش عأ شمغعسَٚكوعإرٕ؟عإْٗكعسٚحعمسبهك١ٜوعفٌٗعتظن طٝاعإٔعتهنٕٛع
رككننش٠عرعنننٌعَهننكٕوعأٚعرعَ٦نن١عَهننكٕعطب ًننو؟عْ ننِوعَننٔعممل٪نننذعأْٗننكع
تظ طٝاعريو.عإْٗكعٖٛم١ٝ٥وعٚمسك١ٜٚوعٚنً١ٝعمسبلٛسوع٫عربلناعي٬هنع٬فعرننيع
ٖٓكعٖٓٚكى.عإْٗنكعٖنٞعمينًعتكن ٍٛع م٭ نشمغعنًنٗكعتكنش وعٚركيٓ :ٝن١وعفٗنٞعمينًع
دب ًٗكعتكنش .عإٕعٖنزٙعمينشٚحعهن عَكدٜن١وعٖٚنٞعصبنشد٠عإ عرنذعإٔعقٛمىنذعميًأن١ع٫ع
تظننُدعركسبننذٜثعىٓٗننكعإ٫عرلننُ عمملفننشدعميأك٥ن وع٫ٚعميهٓٓننكعإٔعْكننٍٛعىٓٗننكعإ ٫ع
إْنن٘عٖنن. ٛعىًنن٢عنننٌعرننكٍوعميهٓٗننكعإٔعت نع كًفعأٜلننكعإ عإٔعتـننبدعػ ـنن١ٝوع
ذبهٞعرٓفظٗكوعٚت :ظذعرعنكٔ٥ع ٜحذيفعرلنُ عمملن هًِعيٝكن ٍٛعإْن٘عأْنك.عأْنكع
سٚحعميظننشدوعمزبننكيععرعمملهننكٕعمسبككننشوعرعَه بنن١عدٜننشعميكننذٜععهننكينيعرع
أملكْٝكوعرعمملهكٕعميزٟعنكٕعػبًععفٝن٘عقنذميكعْنٛته عميشمٖن وعٚمينزٟعٜنشٟٚع
ٖننزٙعميكـنن١عَننٔعأ ننٌعإَ ننكىهعِوعٚفك٥ننذتهِوعٚريننوعَننٔعهننٍ٬عميبننذ٤عرٓٗكٗ ٜننكع
ميظ ٝذ٠عر ٓك١ٜعإهل١ٝوعٚقش عأ شمغعسَٚك.ع ٚيهٔع٫ع ٜٛنذع ذٜنذعأٜلنكعرعصبنكٍع
ْظش١ٜعميشٚم.١ٜعإٕعميفهش٠عميًعمط ًـٓكٖكعَٔعدسمطكتٓكوعٚميًعرنذكعرذٜٝٗن١عرع
رذمٜن١ع""L,Eluعقذمينن١ع نذم.عأنننذعأٚتٛيٛدفٝنغععOttoludwigعَٓننزعقنشٕعتكشٜبننكعإٔ ع
ميظكسدعطٝذعَطًلع ٜحهِعركيضَٔعٚميفلك.٤عإْ٘عٜظ طٝاعَنكعٜظن ط٘ ٝعميفهنشوع
 ٜٚننشهعَننكعٜشٜننذٙعَننٔعدٕٚعأٟعىننك٥لعَننٔعىٛم٥ننلعميٛمقنناوعٚدٕٚعإٔعٜهننٕٛعأَكَنن٘ع
مطن حكي١عَكدٜنن١وعإْنن٘عمي ًننوعنننٌعقنن٣ٛعميطب ٝنن١عٚميننشٚحعأٜلننك..عٖٚننٛعمي ًننوعأٜلننكع
َٛطٝك٢عتبذٚعنٌعَٛطٝك٢عركٝك١ٝعأَكَٗكع ك١ًٝعَٚشٖكنع١وعَ نٌعمزبظنذعركيٓظنب١ع
إ عميشٚح...ع يكذعَل٢عىً٢عوٗٛسعأٍٚعْظش١ٜعنب ٠عيًشٚمٜن١عقشْنكٕوعٖٚنٞعْظشٜن١ع
رْ٬هٓٝبٛسءعميزٟعنكٕعقذعأطًلعىً٢عميظكسدعيك ع هكيلعىنكً .عيكنذعمطن ذْكوع
ربظكط١وعَٛقفكعطشحعرعمملككٞوعٚيهٓ٘عَٗذدوعرعهلنِعميبحنٛيفعٚمي طبٝنلعرع
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مي ـننشعمسبننذٜثوعركْٝٗ٫ننكسعٚميٓظننٝكٕوعىًنن٢عميننشهِعَننٔعأْنن٘عميهننٔعتطننٜٛش.ٙعإْٓننكع
ْ كذعإٔعٖزمعمملٛقوعٖكّع٭ْ٘عٜظُدعركن ؼنكفعميؼنهٌعميشٚم٥ن.ٞعركإلكنكف١عإ ع
أْنن٘عٜفنن دعرفكقنننكعٚمطنن .١عرعميٛمقننناوعأيظننٓكعكننُٔعمإلرظنننكغعميظننحشٟعيإلرنننذم ع
ميؼن شٟعرـننٛس٠عىكَنن١عىٓننذَكعْه ؼننوعٖننزمعمي ٓننكقض عإرمعنننكٕعميؼننكىشعهكيكننكع
ي نكًعسٚمع ٜنن٘وعفُننٔعميـنحٝدعأٜلننكعإٔعٖننزمعمي نكًعؽبًننلعَننٔعه٬ين٘.عٖٚننٛعؼبٛينن٘ع
يًٝحلعر٘وعٚػب ٙعىً٢عي عي ب١عمي ح٫ٛكعيهٞعٜـبدعٚمق كعرعمسبكٝك١وعإٕعَنكع
ٜـنننذسعىنننٔعننننٌعسٚمٜننن١عَه ٛرننن١عرـنننٛس٠ع ٝنننذ٠عأن نننشعَنننٔعمسبنن وعٚمسبكنننذوع
ٚمي ٛمطوعميًعؼبًُٗكعميؼكىشعرعطب ٘وعٚأن شعأٜلكعَٔعم٭فهكسعميًعؼبًُٗكع
تـٛسٙعيً كً.عسةكعت ٛدعمشبكؿ١ٝعميظش١ٜعيًؼهٌعميشٚمٞ٥عإ عٖزمعم٫تـكٍعميزٟع
ؼبكىعرعهًف١ٝعي ب١عمي ح٫ٛكعميًع ٜنشهعهلنكعميكنكس٨عٚميظنكسدوع٫ٚعميهٓن٘عإٔع
ٜـننٓاعإ٫عىنن عمملنننشٚسعىًنن٢عٖنننزٙعميً بننن.١عٚيهننٔعٖنننٌعت ُٝنننضعميشٚمٜنن١عفكنننععرٗنننزٙع
مشبكؿ١ٝ؟عإٕعي ب١عمي ح٫ٛكعٖزٙعقكدتٓكعإ عَٛم ٗن١عونٛمٖشعىكَن١عرعننٌعْؼنكاع
ػ ش.ٟع ٜطكرلعدهٍٛعميككس٨عرعدٚسٙعنككس٨عَاعمي حٍٛعميأش ٜع(مي كُف)عميزٟع
 ٜشهعي٘عمملؼنكٖذعرعمملظنشحعىٓنذَكعٜظنُاع ن٬يفعكنشرككوعٚتطفنأعم٭ْنٛمس.عَٚنٔع
ٗننن١عأهنننش٣وعإٕعمي ٓكٝ٥ننن١عرننننيعميشٚمٜننن١عرلنننُ عمملنن هًِعٚميشٚمٜننن١عرلنننُ عمملفنننشدع
ميأك ٥وعهلنكعَنع كعٜؼنبٗٗكع كَنكعرعصبنكٍعميؼن شعميأٓنكٞ٥وعَناعمي ُٝٝنضعرننيعميأٓكٝ٥ن١ع
مملبكػننش٠ع(ميؼ ـنن)١ٝعٚميأٓكٝ٥نن١عه ن عمملبكػننش.٠عٖننزمعمي ُٝٝننضوعٖننٛعأٜلننكوع ٝٝننضع
َـننطٓاوعَننٔعؽبننكطشوعرعميٛمقنناوعرعميننذهٍٛعرعمي ُننلعٖٓننكوعٚم٫ذبننكدوعَ ن ٬وع
رننزمكعميؼننكىشعميننزٟعَٓح نن٘عميطب ٝنن١عأيكنن٘عم٭ن ننشعسٚىنن١وعأٚعرننكي هعوعرـننشع
نًُككعرشٛٝ َٝٚغعرؼ ـ١ٝعٚمرذ٠؟ع ع
ٖٓكىعَ٬رظ١عأه ٠عإلهٓ١عرك٫ط ٓكدعإ عمملٛقوعميزٟعمن ظبٓكٙوع ْٚكذع
أْٓننكعطٛسْننكٙوعإْٗننكعت ٓننكقضعَنناعٖننزٙعميفهننش٠عميننًعنننكٕعيننذٜٗكعميٛقننتعميهننكرع
يً ب عىٔعْفظٗكوعٚميًعتكٍٛعإٕعميشٚمٝ٥نيعًع ٜذعيذِٜٗعميكذس٠عىً٢عمي شفعإ ع
مي ننكًعميننزٟعؼبهننٕٛعىٓنن٘وع٫ٚعىًنن٢عهننشمعطننشٙوعنُننكعيننٛعإٔعَُٗن ِٗعميٛرٝننذ٠ع
نكْتعٖٞعْظظعميٛمقاعرأن عأَكْ١عإلهٓ.١عإْٓنكع٫عْشهن عرعمي نٛد٠عإ عممل شفن١ع
ميهًٝنن١عممل٬صَنن١عيًظننكسدعرعميكننشٕعمي كطنناعىؼننشوع٫ٚعإ عي ُٝٝنن٘عَنناعميكننكس٨ع
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مي ضٜض.عٖٚزمعٖٛعأرذعم٭ػهكٍعم٭طًٛر١ٝعي كسٜظعميظشد.عٚعبنٔع٫عْ نكسهعميشٚمٜن١ع
ميٛمق  ١ٝعفٗٞعأٜلكعػهٌعَٔعم٭ػهكٍعم٭طًٛر١ٝعي كسٜظعَ نني.عٚيهنٔعميشٚم٥نٞع
ؽبًوعىكملكعَٓزعميهًُ١عم٭ ٚعميًعٜه بٗك.ع ع
َُٗٚكعٜهنٔعٚؿنوعونكٖش٠عتكٓٝن١وعأٚعٚكناعم ُنكىٞوعٚعرشننككعدمهًٝن١ع
دقٝككوعفإْ٘عئعٜهٕٛوعرأٟعركٍعَٔعم٭رٛمٍوعإىنكد٠عإْ نكنوعٚيهٓنع٘عدمُ٥نكعهًنل.ع
٫ٚعٜهفننٞعمإلرظننكغعركْ٫ننذفك ععبننٛعٖننزمعميف ننٌوعٚيهننٔعػب ن عأٜلننكعمَ ن ٬ىع
ميؼ:كى١عيًكٝكّعرزيو.ع ع
ع
الهوامش:
*نننعَٔعن كاعػ ش١ٜعمحملهٞعPoétique du recitعوعرنكسٜععدمسعطنٟٛوع1977عننننع
وٗننشعٖننزمعميبحننثعرعم٭ؿننٌوعرعٚيفأننكْغعنٝننضسوع ٛينن١عضبككننشمكعر ن ٕوع
فشمْوعف ٫ءوع1958وعقع82عنننع.111عٚوٗشكعٖزٙعميٓظ ١عميفشْظن١ٝعرعصبًن١ع
ميؼ ش١ٜعىنن4وع.1971ع ع
1نننعَ٪سخعم٭داع).(NDTع ع
2نننعٛ ٜدعميٓفعم٭ؿًٞعإ عىكّع1955وعػب عإٔعتفِٗعمإلػنكسمكعمي كسؽبٝن١عنًنٗكوع
إرٕوعرذ٤معَٔعٖزمعمي كسٜظع).(NDTع ع
3نننعف.عط كْضٌٜوعمملٛمقوعميُٓٛر ١ٝعيًكفعرعميشٚم١ٜوعفٓٝٝكوع1955وعمْظشعأٜلنكع
ْٛسَكٕعفشٜذَكٕع(١ٗ ٚعْظشعرعمي )ٌٝٝعوٗشكعٖزٙعميذسمط١عرعمج ٝن١عميًأن١ع
مسبذ١ ٜوعى1وع.1955ع ع
4نننعصبً١ع(دٟعْٛسْٚذعػك)ٚوع.1955ع ع
5نننعقل ٝكٕعإظب ًٝٝكٕعٖكَ كٕعًعت كزبكعر ٢عمٯٕوعرعن كاوعّ.عَٛسٜعوعهٛتن٘ع
ميؼكاعمجملًذعمي كيثوعقع.129ع ع
6نننننع أػننكسعيننٞعرشٚتننٞعطننٌٓٝعةحبنن١عإ عرنننشعسرننككعميفننٔعرعميٓؼننٝذعمي ننكْٞعَننٔع
مإليٝكر٠وعرعرذم١ٜعإرـك٤عميظفٔ ع قًٔعيٞعٜكعسرككعميفٔوعَٔعأهنزعَهنكْهٔع
فٛمع بٌعم٭ٚمل وعإْهٔعرككشمكعرعنٌعَهكٕع٭ْهٔعرهلككوعً ٚهٔع
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نٌعػ٤ٞوععبٔع٫عْ شفعػ٦ٝكعإ٫عإٔعْكٍٛع(ْ ِ)وعقًٔعيٞعإرٕعَٔعم٭د٤٫عَٔٚع
ميش٩طننك٤عرنننيعميننذمْٝني .عَننٔعهننٍ٬عطننشحعممل شفنن١عٚمي ٛننٛدعميهًننٝنيعيًظننكسدع
مسبكٝكٞوعأٚكدعميظكسدعميظكٖش٠عَٛقوعميظكسدعميشٚمٞ٥عٚطًط ٘وعَُٗكعنكٕع
مملظٗشعميزٟع ٜط٘ٝعيٓفظ٘عػ ـٝك.ع ع
7نننعنككعٖكَبٛس شوعَٓطلعميؼ شوعػ ٛتأكسكوع1957وع).(NDTع ع
8نننعميهٓٓكعإٔعْشدعرأْٓكعْظ ؼٗذعة كٍعَكط ٛعىٔعطنٝكق٘وعٚمينزٟع٫عٜكنذّعػن٦ٝكع
إرٕعرٍٛعَ ٓ٢عميؼهٌعميكٛي.ٞعٚإيٝهِعَ كٍعَفـٌعَأهٛرعَٔع(رننيعميظنُك٤ع
ٚم٭سه)ع٭ٚتٛعيٛدفٝغ.عرعميفـٌعم٭ٍٚعٚؿٝوعأرٛيْٛٝٛغعْٝرتعَكسٜٝن٘عمي :نٛصع
َٔع١ٗ ٚعْظشعمسبككش.عرعرذم١ٜعميفـنٌعمي نكْٞوع ٜنعٛدعميظنكسدعإرنذ٣ع ٬ ٚننيع
طٓ١عإ عمينٛسم٤عٚٚؿنوعأرٛيْٝٛنٛغعميؼنكاعمينزٟعمطن ذىكٙعأرنٙٛعيٝـنًدعقكىنذ٠ع
شغعميهٓٝظ.١عىٓذَكعىكدعإ عٚطٓ٘عم٭ؿنًٞوعسأ٣عنٓٝظن١عطنكٕع نٛسنعَنٔع
مي ً١عميًعتكٛدعإ عمملذ.١ٜٓع سةكعطٝبذأعىًُ٘عرذ٤معَنٔعميأنذ.عٖٓنكىعٜظٗنشعهنعع
ىكَٛدٟعفنٛمعميف حن١عميهنب ٠عمينًعٜنش٣عَنٔعه٬هلنكعم٭ نشمغعٖٚنٞعت حنشى ع
رنننكاعممل نننشن.ع ميهٓٓنننكعإٔعْنننش٣عرعمملككنننٞعميٓنننكقفعرعمزبًُننن١عم٭ ٚعصَٓنننكع
َٓحشفكعط هٕٛعق٘ ُٝعمإلطككط١ٝعضبذٚد.٠عٚيهٔعٖزٙعيٝظنتعٖنٞعمسبنكٍعرع
(إْننن٘عٜنننش)٣عرعمزبًُننن١عمي كْٝننن.١عرعٖنننزٙعمزبًُننن١ع ٜطنننكرلعَٓظنننٛسمٕ عرككنننشع
ميؼ ـ١ٝع(مْظشعميظشفعمإلػكسٟعنننعٖٓكىعنننعممل ًلعرن هذ عرعمزبًُ١عميظنكرك)١ع
ٚمملككٞعميزٟعسرٙعميظكسدع كْ١ٝعر ذعإرذ٣ع ٬ ٚنيعطٓ .١ع
ع
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ف الشعر( ،لؤلؤةُ ِ
لم ي ُك َّ
الفكْر) 1بحسب (فيني)
ُ
2
 ،Vignyو(المرآةُ األرضية للعناية اإللهية)
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ّقد ظ ّل زمياً وآَْٓ ٣دّا ّد وعياْ ّأل و٤الإ وعْجلٔاد وزبادٓا لَا و و٢ااه ّوً اً
كااًٌ َٓناااٌ لااًكإ ّكااًٌ َٓيلشااا عل وعنااًلا لطاا ٙاىااُ وعْااأ لاا و٤
ّوعسنً .ٛعٌ وعند ا ٍاْ وعياْأل وعيلٔال لا، ٣ادول ّوعياْأل "وعانٔاع" ماً الطا ٙا ،ا٘.
ب5
ّٓنا بلأ ،اًٌ ،اْ  Pierre Jean Jouveعل اىاُ "وععدال لاً قناه وعط ا٘"
ب. 6
ّٓدطً بىْنًعٔس  Novalisاٌٍ/p.12/دنُ ٍاْ "وعسانْ لًكىساًٌ ناْت مساعْوِ"
نًعندا ٓسنْ لًعاّح ّنٔاُ لداد ىيسإ قاْٖ ٓااهل لَاً ّ .مْوَ،ا٘ ٍا و وعياْأل
و٤الإ وعاوٜاع ا وسب اه لطا ٙبوعاّوٓا٘  le romanلأىَاً ريا توف نًٜادٗ جلعاٙ
وعناٌ وععًاع لناا وعا ٖ وىعَا ٙه٣عاُ ًأ ًٝننأ ًٝعل هطاع ىاْأل بعاْكآس
 Lucrèceلً لاًُ.
ري اٌ نً صيًل٘ وً٤دً قْوِع وعْٔو نند كعب ب- ًٌ،كطْا لًىساٌْ
ٓ Jean-Claude Pinsonنااْل" "وعناادا مي ا وٍ ٌ٦ااْ لًعع دٓااد ن اًو اّ ىااْأل ااًىْٖ
متًمً بعٌ مل ٓ اً" ريا ّ منلاْل "ب٢ّ . 7جلا بمٔنأل اّريإ Michel deguy
وعا بنٔ ْ وأٌْ  Figurationاٌ "وعندا قد اصلح عًا ًعًٔ اكراا ماً اٖ ّقا
مططع وعناٌ وعدنآً اِآًِّبّٓ 01لادّ اكراا
مط" ٙبّ . 8ظل وعندا و دًصا
ب00
نأكرا ري ما .ٕٜنند كًٌ ٓنا ِ٠جلييٌ٘ مً و عل ِّآً ّمً بّواادٕ وعرنًنا٘
َّٓ hyper lettrésنا رد لاد َا بوعنااو ٛو اْعد لًعنادا ناىساً لاأعي اّ  ٣ا٘
آّ ٢لداَ بوعناّو ٛوعدّاّضٔ عُ ب 01خبنس٘ آّ . ٢وعيْأل وعنداٖ وعْٔو َمسْانش
مً وسب سًبّٓ .سعسطه وعنادا و دًصاا عْصايُ لاا بلادو وٍ٤نٔا٘ و٢قع اًآ٘ ب. 02
ّٓلدّ ً ٔ ً ك عك" ننجط٘ بعْ آلً  Le Débatه٣جل بهْو ُّٓ ب 03مً مناَد
انطال و٤جلاْول ااْ ٚعباْ اعا
وعينا ّىَسخ ولًلعُ قطٔط٘" نطه َٓطلع مياُ
ىسااِّ ٢ّ ٘،رِّاال اااْ % 1.2 ٚمااً صبناال ملٔدااًف وع عااب عٌْ/p.13/اضااييً ععٔااُ
و ساحبّ . 04ع ً وعندا ٓدًىٕ لط ُ،ّ ٙوشب ْص مً صْ هُ" ٓ كا ب،اًٌ -
كطاْا لًىساٌْ "جلٔاً"ٛب 05وعنادا ّٓطاحّ ب،اًو اّريإ [!]  Jacques Deguyلطاٙ
ْ مااً وعادرن
ولٔدعااُ "ريا و،٢عنًلٔاا٘"بّ . 06وعناادا عااد ٚوع اار ًٓ ماااوا عياً
ْ مَع طَّ ّميعَٕ وع ٣جلَّٔ٘ٓ .دّدّ وعنداَ و دًصاا زٓاًاٗ لطاٙ
وعدًويٕ ّمً نً
تعك ىَْ،لًّْٓ ٍّْ .مسعلدّد مً اْوا وزبنَْ ّضبياْظ عطنارني َّٓ .اعرَّه آطاً لاا
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بواِاْمِساأّ٘ب*  hermètismeو٤ىٔنااا٘ ّلاااا بوعدنطٔااا٘ و نطربااا٘ ّبوعاا ّا و عداااًعٕ
ّك ا عك لااا بو٢ىعيااً ٛوع ااآح عيِدطِٔرعااُ ب١َّٓ . 07هّ ا لطٔااُ بلاادو قًلطٔعااُ عطناااوٗٛ
لسالب ولٔدعاُ وع ًمطا٘ ريًعلااًّ .عتو ماً كاًٌ ب،اًو لَطعٔٔااُ اّ ماًىس Jacques
كعًلاُ بوعياً وعناداٖ  Art poétiqueقاد اواااٚ
Peletier du Mans
ب08
و يزع٘ وّ٤ل ّضْح وعن أدٗ ملٔياً اٌ "وع ناْ َٓدّادّ و٦نا٘ وّ٤ل عطن أدٗ"
ناا ٌ لدااال وعناااداو ٛو دًصاااآً ٓلااادّ اىَاااه كاااًىْو ل ااااوجل٘ لدٔااادًٓ لاااً ٍاا ِ
وععدطٔناااًفّ .عياااْ ااْ ٍياااً لدااال و٤لٔاااًف ماااً آاااْوٌ ب Kub Orعطناااًلا بلااأ
اعي ٖ  Pierre Alfériهَن ِّل اعٔ ٣لط ٙتعك"
“ puisqu’ils grimpent à plat ventre
prennent appui sur la voix
de l’autre cassante icibas ce serait tête noms
ب 11ب*

“ ]pubs ouï-dire en fait de marches [...

ٓ/p.14/ا ٚبكآسعًٌٔ لاػباًٌ  Christian Prigentحبا اٌ ٍا و وع ٔاًب
عطنديااا" ٙوعنًلااال ع٣ااااعَ٣و" ملًًااااٗ ٍاااْ اااالب واجاااا وعا ا ٖ ٓداناااُ وعنااادا
وسبًعٕبّ 10و دًصاٌّ ٓلدٌّ "قطَّ٘ش ه ّقَه ً  ٢ؼبنل اٖ ّضْح مَدِّ ٢ّ ٟؼبنل
اٖ مدان٘ وا"٘،ب. 11
اعاأس و٤مااا هيااًقلل  ٌ٤وعيااْأل وعنااداٖ كااًٌ ٓلاادّ اوٜنااً معنعدااً لَٔلاا٘
للٔناا٘ ع ٢اٌ وعناادا و دًصااا ريا ماٜاإ هنآلااًّ .لْصاايُ بعلاادولً عط اا٘ ،دٓاادٗ
اوهل وعط ٘ بّ 12لن ٣جلْل و ز ٚآ ٢عر ِي مع وعن ل و٤ظباح عط عًلا٘ل ٍّاْ
و د اا٘ ّوزبًمدا٘ ؼبلا ٙلًععنادٓا .عتٌ اًتو ٓلنا ٙوعنادا و دًصاا
ٓ ٢زول
قطٔل وعلَْ ،دو عطدًٌِٔل ّقطٔل وسبطاْ ،ادو ّااًٜل وكلا٣و ّ م علاًف
وعلٔع ّو علًف وعدًم٘ ّ ٢لد مً اٌ ى٣جل اىاُ ٓ ٢ار وٍ٢عناًو .نَال َٓل ّا
لً االًب ٍ و واجا ً،ىاب وعناداو ٛوعا ًٓ قطَّناً َٓعناٌْ لعنادٓه ًادا بقًلال
عطناو ٗٛاو ً،ىب وعناو ٛقطٔطٕ وعيطاْل ّااآدٕ وكجللاًأل او آطاً ً،ىاب
وجملعنااع وع ا ٖ ٓيااا لطٔيااً قٔااْاو مااً وععااأ ّوعسااال٘ ،ااًل ٣ل ا عك وعنااد ّا
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معدً اضً مع اّعًْٓهيًل ّوعط ٘ وعنادآ٘ و عنٔازٗ لدادو ىيدَاً اعٔسا ذبلالّ لدٔادو
صبعندياااً و ااا ّْ ١لطشه
،ااادو لاااً وعط ااا٘ و اِ،دٔااا٘ ّوعط ااا٘ وكل٣مٔااا٘ و َٔنياااع
médiatiséeل ٍّ ا و ٓ ا و ٚٛعيااً ٍيااً ااا١ول بٍْع ا ِد " "Hölderlin ٌ٢مااً ىيااع
وعنااداو ٛزمااً وعن ادرٗل"بٍّ 13ااْ ااا١ول جلًضااا حباار ىناااو وعساايْوف
و٤ه ٗ ؼبن ٌ٣وعديْوى وععًعٔ " بمً ىيع وعندا وعْٔول À quoi /p.15/ bon la
?  poésie aujourd’huiعاا ب،اًٌ -كطاْا لًىساٌْ ّبماً ىياع وعناداو ٛلدادَل À
?  quoi bon encore des poètesعاا بكآساعًٌٔ لاػباًٌ  .نَال ٓا ٍب وعنادا
عتٌ اّ ِّ ً اٌ ٓ ٍب اّ لطُٔ اٌ ٓازّلل تعاك كاًٌ لياْوٌ اجلاد الادوا صبطا٘
بّ . Action poétiqueناً ىلاه وعنادا ٍال ٍاْ ناً ميعَإ وع ا٣جلٔ٘ جلناًل ٍّال
ٍيًعك ازم٘ وعلٔ وعنداٖ جلنٔن٘ل ٍّل كًٌ وعندا اكرا ًدلٔ٘ وعد اْ
و ًضاأ٘ل اّعٔس ا و٤زماا٘ ٍاإ وسبًعاا٘ وعدًآاا٘ عطناادال ٍّاال ٍااْ اكرااا ًاادلٔ٘
وعلطاادوٌ و ّ٤لٔاا٘ و٤هاااٚل بوع ه ااًل ماار٢ ٣جلل ا باِااطئً اااْهْ كْىَااً
مناًل لدياْوٌ بوعلطاد وعا ٖ َٓدا ّد نٔاُ وعناداو ٛمطْكاً
Silvia Souto Cunha
 Le pays où les poètes sont roisاٌ "ٍيًعاك لاداو اكا ماً قاوٜاُ لياىساً
عاادً ٚاادب اقاال لسا ماااوف"ب . 14ااااٝط٘ كاار ٗ اااي ًّل اٌ ظبٔااب ليَااً ٍا و
وعل .
كعاااب باوىٔٔااال ماااً هٔئز  Daniel Martinezمينااا ٞصبطااا٘ بDiérèse

ّو سااّ١ل ليَااً ٓنااْل" "ملٔااع كعااب وعناادا ااأِّّ ٞقطَّنااً هااع طه ليااُ ّاااًٜل
وكل٣و ع ٢اىُ ٓسعن ّا ّٓ ٢زول لط ٙقٔد وسبًٔٗ"بّ . 15مً و يًاب اٌ ىطٔ عل
ٍ ِ وعطْجل٘ و عنًٜن٘ ،ادو م٣جللا٘ اكراا عػبًلٔا٘ .نًسبْٔٓا٘ ّوععياْأل ماً مساًف
وعندا و دًصا آطًّ .عٌ كاًٌ ريًٜلاً هنآلاً لاً نَاً ا وعيًًاآً وع لاً -
لًاااعريً ٛبن٣مّااً ٌْٓ ّ Flammarionبريًعِّٔناااً  – Gallimardناا ٌ اّ وعيناااا
وع ا ٗ ّو يناالف وع ا ٗ وعٔااْو جلْٔٓاا٘ عط ًٓاا٘ ىنااا وعناادا ّ .وسبنٔناا٘
َٓ ِاإ و ااا ٛعبااْ  211او ىنااا ص ا ٗ ّاقاال مااً  311صبطاا٘ هينااا ٍاا و وعيااْأل
و َجاااااْ ّ .كعاااااب ب،اااااًٌ -كطاااااْا لًىساااااٌْ لدوٓااااا٘ كعًلاااااُ بوعداااااًويٕ
ّوعسًتج"/p.16/ا واًف ،دٓادٗ لاً وعنادا و دًصاا Sentimentale et /p.16/
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ٓnaïve: nouveaux essais sur la poésie contemporaineنْل" "ٍيًعاك جلنٔنا٘
مبً كًى اقٔن٘ ري اىًَ وا ٍٕ ٘،اٌ" وعندا معْونا اّمً ٍّيًعك ،دٓاد
آطاً"ب٢ّ . 16جلا وعناًلا ب،اًو ّلاْ  Jacques Roubaudكا عك اٌ "ً،تلٔا٘
وعناادا مل ربع ا ِ"ب . 17عٌ و يناالف وع ا ٗ هينااا ًااداو معيْلااً ٍّ ا و وععيااْأل
و ينااااْ وف ٓنااا ِّل عرييااااً ٛعطناااادا و دًصاااااّ .هزوٓااااد و اااادّىًف وعناااادآ٘ لطااااٙ
وعسيْوف و٤ه ٗ ٓنْٖ آطً ع لًف ٍ ِ وسبًع٘ .
بوكى ىٔ
ّعيّ نِ ا ٍيااً لااً ميً قاا٘ ػبااب اٌ عبااًّل هيس ا ًٍ ٍّاإ" عِاااهّ مر ا َل ٍ ا ِ
وسبْٔٓ٘ ّوعينًأ عىعًج وعندا زبنَْ ضبدّا ،دول ّقد كعب ب ْ،ج مْىاًٌ
" "Georges Mouninالدو لً ٣ك مل ٓ ً ٍيًعك اىًاٌ كر ٌّ ٓ علٌْ ٍ و
وعيااْأل مااً وً٤اأً ٛوعااه ٓ ٢ناٍ٠ااً اجلااد"ب 18لياادمً كعااب ب،ااًٌ -مااً ٖ ريطٔااز
 Jean-Marie Gleizeلدلًل٘" "ماً ريا اٖ ميً قا٘" الادو مل ٓيناا ماً وعنادا عل
ٍ و وسباد ع ٢ميا اٌ هْقا ٍا و وعنادا لاً وعيناا"بٍ . 21ال كاًٌ لًكم اًٌ اٌ
ٓ ند وعينا وعن ٔح مً ري و ساًلدوف وعاه هادندًَ وعاا  CNLب* باندا زبيا٘
ه ِّ ا ا
وعنااادا وعاااا  CNLعساااي٘  1101ملط اااً عيًعٔاااً قاااد ِ ٓ 072411اااْ ّ َ
عطيًًآً وع ًٓ َٓ ًمِاٌّ لينا ٍ و وعيْأل وع ٖ َٓ ٢لًأل بً . 20تو ٓ ٌْ ٍ و وكىعًج
وعنداٖ و عيْأل ّو عططِّب صبَْ، ٢دو ّقطَّنً َٓاٚل ٍّل ػباد و اا ٛوعياْ ّأل ىيساُ ماً
وعناادا عااد ٚبريًعِّٔنااً ّعااد ٚبن٣مّااً ٌْٓ ّ مينااْ وف بنعااً مْ ريًىااً Fata
سبنّل l’Atelier de l’agneauل
ّ Morganaآطً بّ ً٘ و ش
ّمً و يًاب آطً اٌ ىعسًٛل لاً وععدآا ىيساُ اً َٓسانرٍ ٙياً وعنادا ّاٌ
عبدِّا صبًل حبريً .مًتو ْٓون وعنادا و دًصاال عٌ و٤ريطلٔا٘ وعدلنا ٙماً وعناداوٛ
ّوعلاااًجلر وعٔاااْو ٓعيِناااٌْ لطااا ٙاٌ هنااادٓه هدآا ا ًلا ا عطنااادا اما ا ٌا مساااع ٔل
ٓعدط نُٔ لا بممً اا٘ منا ك٘ ماً ريا اٖ ًإ ٛمنا و
عل/p.17/وسبد وع ٖ َّ
الاادو ب . 21عتٌ كٔ ا عب ااا ٍ ا و وععدآ ا ل وق ا ح ب،ااًٌ -لًهٔس ا لااً ّو Jean-
 ٍ Baptiste Parraو وععدآ " "[وعنادا] ٍاْ وعطجاْ ٛعل وع ا٣و ّعل وع طناًف
شبطا ا ماازٓن مااً و دااًىٕ ّو٤صااْوف ٓعجااًّز جلاادّاّ وعط اا٘ وعدًآاا٘ ّمااً ّا ره ٓعجااًّز
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ّٓدا وعناد َا ىيسّاُ آطاً لطلٔدعاُ وادّوما٘ كناً كعاب
و نيْلًف ّو دًٓ "بِّ . 22
باااًٌ ،-ااٌْ لِ ااْا " "Saint-John Perseوعنااًلا ٍااْ توو وع ا ٖ ؼبطِّ اه نٔيااً
وعدًاٗ"بّ . 23ع ً مًتو َٓيَّه مً وعندا بو دًصا ل اييَه ٍيً مً صي٘ بو دًصا
مدي" ٙو دًصا و يااأ" ٍّٕ وعدلً ٗ وعه ظَاف ه٣ل ىدّٗ ذبنل لًعع دٓد ٍ و
وعديااْوٌ اااي٘ 0875بّ . 24عسااْ ىلاادا ن ا ٗ ا واااعيً مبططااع وعرنًىٔيااًف وعااه مترِّاال
وعاازمً وعيًصاال .نياإ ٍ ا و وعدّنااد و هسااه هٔااً وع ئًٜاا٘ -وزبدٓاادٗ néo-lyrique
لْضااْح لًعنااد وع ا ٖ هطش ا ّ نٔااُ بعٓ ا لْىّيااْو  Yves Bonnefoyب ّ ٌ٢لااً ف
 Roland Barthesبمدَااد ناىساً ب* ّ Collège de Franceهااْعَّ ٙنٔاُ ب،ااًو
ٓدو ًٜ Jacques Rédaا٘ وعا ب NRFب**  .عٌ وعندا و دًصا وع ٖ ىاع طَّه لطٔاُ
ؽبلصّ عتٌ مدله و٤جلْول وعنداو ٛوعا ًٓ ٓ علاٌْ ّوعا ًٓ ٓ ٢زوعاٌْ لطا ٙقٔاد
وسبًٔٗ.
عتٌ اٖ مسعنلل عطيْأل وعنداٖل اّعً ىا ٚوعنداّ ػبدِّا ىيسُّ ليد كل قاوٗٛ
ّٓ ٌْ و دي ٙاّمً صا ّ ٗل اّعأس عطنادا مساعنل ٌل مازٓن وعيياٌْل ناً اٛ
ٓ٣جل اٌ م١عيًف ًادآ٘ دبناع اكراا ناأكرا ى ْصاً ًادآ٘ ّنيْىاً ل اآ٘.
ّآطً َميِ ّ ْ بًٜ،زٗ مًكس ً،كْب  Prix Max Jacobعسي٘  1102عا بٔ،نس
Le Paysage
ااًكآُ  James Sacréلطا ٙآاْوٌ لدياْوٌ بو يلاا لا ٣هيسا
 sans légendeم ْلً لااْو عاا بريإ كاً٢مْزو ّ .Guy Calamusaكا عك
نا ٌ ميناْ وف ب ٢ا ورياٌّْ ّ La Dragonneبهطا قًلا٘ وسبنّاًو Derrière la
ّ sale de bainلدا/p.18/مَه مً وجمل٣ف ربط وعندا لًع ّْ photographie
ّوعندا لًعع ْٓا ّ peintreوعندا لًعينش . gravure
اٌ ٍيًعك لًعيدل ازم٘ وعنادا و دًصاا
ّايا ٚلط ٙومعدوا ٍ و وعل
ش نٔااُ
عل ا ،اا٘ اىااُ ريً ٜااب جلنٔناا٘ لااً و ٔاادوٌ وعرنااً ّو٤الاإ اّ اىااُ مَنراا ٌ
ّك عك وجملًل و،٢عنًلٕ ّو٢قع ًاّٖ .عسْ ىا ٚوعْق ىيسُ اٌ ٍا ِ
و٤زم٘ عٔس مً ً،ىب وكلدوأل ّ -وعي ْصَ وعندآ٘ وع ر ٗ ،دو وعاه ظَااف
ٍ ِ وعسيْوف و٤ه ٗ هرلِ تعك – ّعمنً ٍٕ مً ً،ىب وععطنٕ.
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ٍيااً لعناادٓه صااْ ٗ عيًعٔاا٘  panoramaعينااا وعناادا
ّعسااْ ىَااعه
و دًصااا ناىسااً .نً٤ق الا جلطااْ و عااد ٚوعيًًااآً وع لااً ٓندِّمااُ وعيًًاااٌّ
وع ً ّهندِّمُ وجمل٣ف عىعًً ً،دآً ًٍماً ّمعيِّْلاً ّمعططِّلاًّ .ااععٔح عياً ٍا ِ
وع ْ ٗ وكيًعٔا٘ عجل اً ٛو٢دبًٍاًف و ،عطيا٘ ّوسباكاًف وعنادآ٘ وعاه هََأنًِ
لط ٙمنَد وعينا .مع اٌ وعندا ٓدًىٕ مً وععَنٔش و،٢عنًلٕ ّو٢قع اًاّٖ .قاد
ٍ و وكوً ااٝط٘ لنأٌ االًب ٍجا وعندا ٍ و ماع اٌ وعنادا
ٓطاح و اٛ
و دًصااا ٓعنعااع لًسبْٔٓااّ٘ .عسااْ ىااا ٚعضااًن٘ عل ريياا ٙعىعااًج ٍ ا و وعيااْأل اٌ
ىناااًوُ ٓعجسراااد آطاااً وع ناااْ وعنااادآ٘ و عزوٓااادٗ اكراااا ناااأكرا ّاٌ
اًا ا ً، ٢دٓااادٗ ماااً وعنااادا هلَاااا ّدبااادِّا ٍا ا و وعياااْأل وعدنا ا " وعنااادا
وسبًاْب ّمزٓن وعييٌْ ل أًً ٛاها. ٚ
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َٓندِّ باا ج لاوىادّ  Serge Brindeauاٌ "ّوجلادو لطا ٙلنااٗ ننا ٍاْ ماً
ْٓزِّلااُ ىًًااا كاال مااً وعناادا وزبدٓااد"ب ّ . 26وسبنٔناا٘ ىااًا ٌّ ٍااه وعيًًاااٌّ
وع ًٓ ٓيناٌّ وعندا و دًصااّ .وجملنْلعاًٌ وعياىسأعًٌ وع ل هاًٌ وعطعاًٌ ٍناً
بًًٍااااأ ّ Hachetteبعٓااااادٓعٔس  ٢ Éditisهينااااااوٌ ًاااااداو لااااادو لدااااال
و٢اعريًٛوف هنآلً .نًعندا و ينْ وع ٖ قطَّنً َٓناّا ّقطَّناً َٓلاًأل َٓسالِّب صبًزنا٘
مًعٔ٘ عطيًًا .نَا و وعياْأل ٓ ٢ساعجٔب عططلاًف و اااّا وعا ٖ هياضاُ وجملنْلاًف
وع ل ّٗ .هلدّ صبنْل٘ بريًعِّٔنً  Gallimardواعريً ٛمنَد وعينا وعياىسٕ
صبًل وعنادا .نناد كًىا هً ؽبٔاً اكا ىًًاا عطنادا ّٓلادّ اٌ ٍا ِ وعادو
مطعزم٘ ليناِ عل وعْٔوّ .عتو كًى بوجملنْلا٘ وعلٔطاًla collection blanche ٛ
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س صبنْلااااا٘ بّ L’Arpenteurصبنْلااااا٘
ٍااااإ و داّنااااا٘ اكراااااا نااااا ٣ىاااااي ّ
بّ L’Arbalèteك ا عك صبنْلاا٘ ب Le Point du Jourوعااه هينااا آطااً
ى ْصً ًدآّ٘ ./ p.20/زٓاًاٗ لطا ٙتعاك ٍيًعاك نااّأل لادٗ عاا بريًعِّٔناً هيناا
ًداو.
ٍّ ِ ٍٕ جلًل مينْ وف بن٣مًّ ٌْٓ وعه ضن جلادٓرً صبنْلا٘ ميناْ وف
بّ P.O.L.بو ًٜاادٗ و سااعدٓاٗ ّ La Table Rondeك ا عك مينااْ وف ب Le
ّ . Mercure de Franceقد كعاب بلاّىاْ ريآ اْو  Bruno Grégoireلاً تعاك
ٓناااااْل" "صااا ا ٔح اىاااااُ لًااااااعريً ٛمدااااااّ عاااااا بريًعِّٔناااااً ّباااااأ از Seghers
ّبن٣مًّ ٌْٓ ن ٌ اّ وعينا وع ل ٗ مل هينا ق كار و ماً وعنادا" جلعا ٙعاْ
كًى ا وجملنْلااًف هنااًّو ٍيااً اّ ٍيااًو ليطاال لِيااًا لدطااَه"ب . 27عٌ مينااْ وف
بلَا Belin ٌ٣مبجنْلعَاً بّ L’Extrême Contemporainميناْ وف ب Actes
ّ Sudكا عك ميناْ وف ب Le Cherche Midiلاضا آطاً لادٗ لنااوف
مااً صبااًمٔع وعن ااًٜد نَااً ا ىناااوهًَ ٍّ .ا ِ وجملااًمٔع وعناادآ٘ و ينااْ ٗ
و٤مسً ٛوع ل ٗ عدّ وعينا وعياىسٔ٘ كًىا صباًمٔع ضب ماّ٘ .اريطاب وعناداوٛ
و داااّن وعٔااْو كااًىْو قااد ىناااّو نَٔااً .عٌ ىنااا وعناادا ٍاا و وعيااْأل و عططِّااب
ّوع اادب عااُ ا ااا عضاايً ٛقٔناا٘ لطاا ٙصااْ ٗ وعاادو  .عٌ وعاادو وعااه هينااا وعناادا
هي ًز وعبًٔزو آعًٔ عل ً،ىب صبًل وكىعاًج ودادّا ِّّ .اً عا عك اٌ ٓسانح ماً
ً،ىب آها لينا كعب اقل هططلً ّع ً اكرا مااّاو ّمً ريا اٌ هطاْرص صاْ ٗ
وعدو ّ .عي٣جلِ مع تعك اٌ ٍ ِ و ينلف وع ل ٗ  ٢هينا اْ ٚلادا ضبادّا ماً
اااي٘  1101ااالع
وجملااًمٔع وعناادآ٘ كاال اااي٘" ننااد ىناااف او بريًعِّٔنااً
وعا بوجملنْل٘ وعلٔطً ٛمنًلل ب 72كعًلً ،دٓدو
صبًمٔع مً وعنطع وع ل
و٤اب ّىناف او بن٣مًّ ٌْٓ مخس صبًمٔع منًلل بّ 58وٓا٘ و٤اب
وعياىسٕ ّىناف مينْ وف ب P.O.L.اقلر مً مخس صبًمٔع.
ّمرطنً هينا او بمٔياْٖ  Minuitزبنٔاع و ا١عي و طنال لًعادّىٔ ىساأل"
ٍل ٍيًعك ودبًًٍف ًدآ٘ جلسب اّ وعينال ىلاو  ٌ٤اّ وعيناا ريًعلاً ،ادو ماً
ٓادٓاًٍ ًاداو ٛمرال بريإ ريْنربٔا ّ  Guy Goffetteاو بريًعِّٔناً ّبعٓا اٖ
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مًىّْ  Yves di Mannoاو بن٣مًّ ٌْٓ  "/p.21/اّّ ٢هااٍ ٚا ِ وجملنْلاًف
ه َّ ىناًٍ ٓعأ را ّٓع درا لطًلع وعندا وع ٖ ٓ علُ مدٓاًٍّل ّع ّييْ ًّا قلال كال
ًاإ ٛسبًعاا٘ مينااْ وف بريًعِّٔنااً ننااد كًى ا وطٔدٔاا٘  avant-gardistesزميااً
واآّْ ٣ىناااف زبنٔااع و٤مسااً ٛوعناادآ٘ وع اال ٗ وعناااٌ وعدنااآً هنآلااً"
ننااًتو هينااا لدااد وعٔااْو ٍ ا ِ وجملنْلاا٘ و ا،دٔاا٘ل ٓن ا بعٓعاأ ٍّااْ tienne
 ÉRuhaudعل اٌ وعناداو ٛوعا ًٓ َىنِااا ًااداٍه عاد ٚبريًعِّٔنااً ٍااه وعٔااْو ئدااً
هنآلااً بتّّ قٔناا٘ اكٔاادٗ ب . 28ااه ٓسعنااَد لااا بّعاأه كطٔ ا ّ William Cliff
ّب،ااًٌ ٓسااعً ّ Jean Ristatبمٔناأل اّرياإ ّبنٔطٔااب اّ٢نااْ Philippe
ّ Delaveauك عك للدل وعنداو ٛوعنلًب مرل بكزولٕ مْعٔاً .Xabi Molia
ّٓعدطَّاا و٤ماااا وسبنٔناا٘ لناااداوً ٛااَ ًٓ اصااال ْو هنطٔاادٓ بك٣ااأ
وعندا و دًصا .كنً اٌ هْ،اُ وعينا وعنداٖ وعا بوجملنْل٘ وعلٔطاً ٛمل ِّايح
ومعًٔزو عطندا وععجآيب بوعندا وعيطًّ ٕٜوعندا وعل اٖ عخل ِٕ َّٓ . .و اٛ
و نًلل كر ًٓ متاكزّو وسبشاّوو وع ٖ ْٓص لاا بوع ياً ٕٜوزبدٓاد néo-
ّ .lyriqueوجملنْلااًف وعساالع وعااه َىنِاااف اااي٘  1101كًىا هناانل" صبنْلاا٘ عااا
ب،ااًو ٓاادو ّّوجلاادٗ عااا بنٔطٔااب اّ٢نااْ ّّوجلاادٗ عااا باىد ٓااُ نِطعٔااُ André
ّّ Velterوجلادٗ عاا بناوىاك نلياًٖ ّّ Frank Venailleوجلادٗ عاا ب،اْا ااعٔيًٌ
ّّ Jude Stéfanوجلدٗ عاا ب ٓناً ّىٔٔاُ ٍّ .Richard Rognetاه ئداً هنآلاً
َِّعٌّْ ل ط٘ عل وسبشاّوو وع ٖ ظَا مخسٔئًف وعناٌ وعدناآً ماع ًاداو ٛماً
مراال بعٓا لْىّيااْو ّبنٔطٔااب ً،كْهِّٔااُ ّ .Philippe Jaccottetقااد ىنرااط ٍ ا ِ
وسباك٘ و ْضْأل بل٣ق٘ و ْضْأل لًعدًمل ّمً  ً ِّ ٢عا وكُ  ٢مدي ٙعاُ
وعْوقع بّ . 31قد وغباأ بريٕ ريْنِّٔ ِّ و دٓاَ و٤الٕ ا ِ وجملنْلا٘ وعنادآ٘ ٍاْ
ٍ ا ِ و ٤يااً ٛاٌ ئااع ًااداو ٛوععجدٓااد
ىيسااُ آطااً ٍ ا و وععّٔااً ّ .عااي٣جل
وع يً ٕٜمل ّٓيْناّو بريًعِّٔنً ّ .قد ىنا ب- ًٌ،مٔنٔل مْعلْو Jean-Michel
lyrisme
 Maulpoixوعا ا ٖ ٓيعنااإ آطاااً عل ماااً َٓسّا انر ٙبوع ئًٜااا٘ وعيندٓااا٘
او بماكْ اّ ناوىس .
critique
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ٍّ/p.22/يًعك مس٘ اها ٚععْ،اُ وعينا وعنداٖ عاد ٚبريًعِّٔناً ه ناً
وعدااْاٗ عل وً٤اادً و ساانًٗ هنطٔدٓاا٘ بك٣ااأ٘  .ن اار مااً وعنااداو ٛلااًاّو عل
وعاااْزٌ ّعل وعنااا ل وعنااادٓهّ .ىنااا عل بااااْىٔعًف ب sonnets 7ب،اااًو ّلاااْ
ّ Jacques Roubaudب،ااًو ٓاادو ّعل ق ااًٜد بّعاأه كطٔ ا ّ ّب،ااًٌ -لاأ
عاااْم  Jean-Pierre Lemaireلطااا ٙوعاااْزٌ بوكااا يد ٖ .en alexandrins
ّعيسعناَد لاا بعاا يد ًٓف ب،اًو ٓادو ماً صبنْلعاُ بو ناْو La Course
هْضِّح ٍ ِ وعدْاٗ عل وعنادا وععنطٔادٖ بوع ٣اإ ّعل ًا ل ماً ماً وع ئًٜا٘
مدً"
"لٔينً كًٌ وعيْ ٓينْ ه ؽبلْ
مار وعيًَ َ لطْىُ وشبللرٔزاٖ ليْو ت وئي٘ مً وعطٌْ و٤مسا
ّ وعيًَٓ٘ وضن لر
و يعنا لل ٛ

وعدطا
ب30

قطب وععلّ"

ّعنااااد قلاااادِّم ْ وجملنْلاااا٘ وعناااادآ٘ وعااااه ٓاااادٓاًٍ بعٓاا ا اٖ مااااًىاْ او
بن٣مًّ ٌْٓ لًعنْل" "لدل وعرْول هيطط مً و ٌ٦مً ري اٌ ؽبطع تعك ك واٗ
معدنرااادٗ ٍّااإ" اٍنٔااا٘ وعسراااْا وعدنااال وعناااداٖ وسباااًعٕ ّوقدٔااا٘ اًاا ًعُ
ّجلطااْ وعيسااً"..ٛبّٓ . 31اصااد و ااا ٛماا١عي مداااّن ،اادو مااً مراال بآٌ -مااً ٖ
ّ Anne-Marie Albiachبأسااأل مٔياااً اٖ Cécile Mainardi
اعلٔاااً
ّك ا عك با ٓااًٌ ا ٓيااْا ّ .Ariane Dreyfusقااد ّص ا بعٓعاأ ٍّااْ وعيااْأل
وعناداٖ وعا ٖ َٓينّاا او بن٣مّاً ٌْٓ لًعنا ل و٦هإ" "ٍيًعاك هٔاً آهاا ممااً
ىنا ِ٠او بن٣مًّ ٌْٓ ٓنْو لط ٙوقع ًا وع طن٘ لط ٙوع ي ٘ .نٔعْعد وعندا
ل عك لأق  ٙهاكٔز كع دٓس عط ٘ جلٔ هع طَّه وعطلًل٘ ّهلدرَاَ وع طناًف
لطاااا ٙوع اااااي ٘"ب ّ . 32وسبنٔنااااا٘ ٓ/p.23/اااا كا نَااااااا ًااااادا ميناااااْ وف
بن٣مّااً ٌْٓ ًااداو ٛلاادٗ ٓطنلااٌْ لااا بوعلِأْل ممااً ْٓعااٌْ اٍنٔاا٘ كاال ٗ ععيساأ
و٤لًٔف لط ٙوع ي ٘ ىًجلع وعن ٔدٗ مبسًلدٗ وعياورياًف وعلٔطاً .ٛعضاًن٘ عل
اٌ ًداو ٛكر ًٓ ٓطدلٌْ لطا ٙوكزوجلاًف ّو٢ىعناًل قلال عمتاًو وزبنالٍّ .ا ِ ٍإ
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جلاًل وعناًلاٗ بعااع هِطِّاماًٌ  Esther Tellermannوعاه ىا كا ااً ٍياً لطاد٘
الًٔف"
"اٍ ِ
جلدٓن٘
اٍ ِ
ّااهل
اايًىيً معدل٘
ظَاىً معْ ِّو
اٖ م ًٌ
عً هأهٕ
مً مً
آهّا"

ب33

ّمينااْ وف وعااا ب P.O.L.وعااه ٓاادٓاًٍ بلااْل اّهنًكْنس ا ٕ -عااْ وٌ
 Paul Otchakovski-Laurensهينا ًداو اكرا دبآلٔ٘ مدٍناً ،ادو ريًعلاً.
َىنِاف مر ٣صبنْل٘ بوعااّح  L’Âmeعاا بكآساعًٌٔ لاػباًٌ ىاْ ا ٍياً
ٍّ
ميًَ ٍ و و٢قعلًا"
 "/ p.24/وعاّحَ اى ّ هلدا قًْٓ
و ا َٛوعاّحَ
ٓطِّْ ًََ مً
م١هِّاٗ وعاّح
وع كشا
ٍٕ ل ً لّْٔل
ب34

مً وعيشاّوغ"
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ّعْ مل ٓ ً ا ِ و ينْ وف صبنْل٘ هًص٘ لًعندا ذبدٓدو عامباً كًىا
ٍيًعك ل وعاّوٓ٘ ّوعندا ريًعلً جلدّا مطٔ، ٘ٝدو لًعر اوف ًٍ ّٓ .لط ٙتعك ٍا و
و٢قعلًا مً ق ٘ بوعدْاٗ وعيًَّ ٜ٘ٔوعدوٜن٘ عط ً ًٜودلاْب Retour définitif
 et durable de l’être aiméعاا باّعٔئٔاُ كاًآْ " "Olivier Cadiotاىاً لاااوٌ
م االًح ىٔااٌْ از ت ٓيطلااع لطاا ٙو٤ز ت الاأل از ت لًععيااًّب ٓ ٢يل اإ عاإ اٌ
الن ٙوْٓ ِ ٍ ٣وعنان٘ نًع ا ًدٓد ،دو"ب. 35

شعر الجيب
ٍيًعااك صبنْلعااًٌ ك ٓااًٌ عناادا وزبٔاابّ .و٤مااا ٓعدطَّا مبجنْلاا٘ مداّناا٘
،اادو ٍاإ" بًاادا/ريًعِّٔنً وعااه هناانل عبااْ  311ليااْوٌ نَااااًَ ّصبنْل اِ٘
باّ نٔاااُ  Orphéeوعاااه هينااااًٍ ميناااْ وف وعاااا ب Différenceوعاااه هنااانل 110
ليْوىااًّ .عااي٣جل لطاا ٙوعيااْ اٌ وعناادا و دًصااا عاأس عااُ اااْ ٚجلطااْ قطٔاال
صبنْله وزبٔب ًٍه ّّ .وضح اٌ وعندا وععنطٔدٖ بوع ٣إ ٍْ وع ٖ ْٓونا
و٤ريطلٔ٘ وعدلن ٙعطدّوًّٓ و ينْ ٗ ّو لٔدّ٘ .وعنداو ٛو٤جلًِّٔ ٢ ٛرِّطٌْ اْ%04 ٚ
مااً صبناال صبنْلاا٘ بًاادا/ريًعِّٔنً وعااه اىناا ٝاااي٘  %01ّ 0855نناا مااً
ملٔدًهًَبّ . 36انطل ملٔدًهًَ  ٍْ best-sellersآْوٌ بلْاع ّ Baudelaireآْوٌ
بالاْعِّٔي ّ Apollinaireعأس آاْوٌ بعْٔىٔال ٖ ّ Lionel Rayب،اْا ااعٔيًٌ .
ٍّ و َٓ/p.25/دًا كل اي٘ ولع وععنطٔدًٓف بوع ٣أًف  .نند الٔد
وعسيْوف و٤ه ٗ ىنا آْوٌ بععسً  Elsaعا با وريٌْ ّ Aragonآْوٌ بعٕ ٌُّ،
٤كاٌْ ضبلْلاً  J’ai un visage pour être aiméعاا بعٓطاْو ّ Eluardآاْوٌ
ب ٜاأس و  ٜ٣اا٘ ّق ااًٜد اهااا L’Archangélique et autres poèmes ٚعااا
بلًهًٖ ّ .Batailleكًى اّوّٓاً وزبنًلاًف ّو ،عاً وف بو٤ىطْعْٔ،اًف هْونا
آطً قسنً مَنً مً و ينْ وف مً مرل" بًداو ٛلطًّ ٙك وكقا٣أل Poètes en
ّ partenceبًااداو ٛو عْاِّ ا ّ Poètes de la Méditerranéeبيًلاا٘ وعااا
"اّعٔلااْ"  Collectif de l’Oulipoوعااه َىنِاااف ٍ ا ِ وعساايْوف و٤ه ا ّٗ .
وعساايع ب 1101- 1100ا ٚلاادٗ ًااداو ٛمدًصااآً كا عك اّوّٓ ايَّه هلَااا
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صبنْلااا٘ وزبٔاااب بًااادا/ريًعِّٔنً ّ .و٤ماااا ٓعدطَّا ا لااادّوًّٓ عاااا بّعااأه كطٔا ا
ّباىد ٓااُ اّ لًْاأُ ّ André du Bouchetبمٔناأل اّرياإ ّب،ااًو اّلااًٌ
ّ Jacques Dupinبٍياٖ لٔنٔ ّ Henri Pichetteبناوىك نليًٖ ّ .عتو كًٌ
وعا بوجملنْل٘ وعلٔطًٍّ ٛه ب،اًو
اريطلَه قد ولد النًاه لًعنطع وع ل
ّبمٔنااأل اّريااإ ناا ٌ و٦هاااآً ىنااااًٍّ لاااًعنطع
اّلاااًٌ ّبّعااأه كطٔاا
وع ل عد ٚىًًآً آهآً" او ب Le Bruit du tempsلًعيسل٘ عاا باىد ٓاُ اّ
لًْاأُ ّ او بماكااْ اّ ناااوىس لًعيساال٘ عااا بناوىااك نليااًٖ ّ .عااي٣جل اٌ
ٓعدط اّمً لدَّ هيعسب عل صبنْل٘ بريًعِّٔنً .
و٤ما َّ
ّوجملنْل٘ و٤ها ٚوع ل ٗ عطجٔب ٍٕ صبنْل٘ باّ نُٔ وعه اىن ٝاي٘
ّ 0878هَينّاااا ميناااْ وف وعاااا بّ . Différenceقاااد كعاااب بكطاااْا -مٔنااأل
كطْىٕ  Claude-Michel Clunyمينٓ ًَٝنْل" "ػبب عهاوج وعندا مً بوع ٔعاْ
 ghettoوع ٖ ٓدأش نٔاُ لًعطداب لطا ٙوع ٔئا٘ ّوععياْأل ّقطَّا٘ ياُ"بّ . 37ه طإ
ٍ ِ وجملنْل٘ صبًّ ٢وادً مً وعد ا وعندٓه عل وعناٌ وعدنآً ٍّٕ .هساعنطب
ماااا١عِّي هنطٔاااادٓ بك٣ااااأ مااااً مراااال" ب ّىسااااً ّ Ronsardب٢مااااً ه
ّع ااً ه ْصاأعًَ هنااْو لطاا ٙوىيعًجلَااً عبااْ وشبااً ج.
ّ Lamartineبلااْاع
ولدااًف
نناد َىنِااا نَٔاً جلنٔناا٘ عدادا مااً وعناداو ٛوً،٤ىااب ّو دااّن قطاأ٣
ئًٜاا٘ وعط اا٘ .نياإ وعساايْوف و٤ه ا ٗ َىنِااا عنااداو ٛمااً مراال" بٓااْ زٓااً Yu Xin
وعنااااًلا وع اااأغ ّبريآ ااااْو اّ ىااااً او  Grégoire de Narekو ٤مااااغ
ّبكٔ إ اِّاْ Kiki Dimoula ٢وعْٔىاًىٕ ّبعٓطٔزٓاْ لآ اْ Eliseo Brego
وعنااًلا وع ااْلّٕ .اه ا و  ٢ىاايسّ مينااْ وف ب Pointوعااه كارم ا مي ا ماادٗ
ى ْصااً للٔناا٘ /p.26/مااً و ًضاإ مداّناا٘ قطٔطاا٘ مراال بضااآح اىااًهْل Un
 tombeau d’Anatoleعااا بمًعربً مٔااُ  Mallarméوع ا ٖ الٔااد ىن ااَِ اااي٘ 1115
ّكارما كا عك ًااداو ٛمدًصااآً مراال باىطااْوٌ عِّااًز  Antoine Emazلطااٙ
آْوىُ  Caisse claireو ينْ اي٘ .1116
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في غابة الصغار
(حيوية نشر الشعر في دور النشر الصغيرة)
كعاب بلاّىاْ ريآ ااْو ٓناْل" بعىاُ ااً و يًااب اٌ عبِّٔإ وىاادنً ّأل ااااٗ مااً
وعسايْوف وعدناآً
"ص ً " وعيًًآً توفِ ونْجلًف االٔ٘ اكرا ميَاً مًعٔا٘
اّ وعاااار ٣و٤هاا ا ٗ لانااا كٔااا ه ااااٌْ لاااادٓ ٣وعْقااا وعااا ٖ اصاااالح
ضاااّ ًٓ ب ّ . 38وسبنٔناا٘ كراااف ٍ ا ِ وعساايْوف و٤ه ا ٗ و يناالف وع ا ٗ
ّو٤ص ا ىًًاٗ وعناداّ .قاد اجل ا ٙمْقاع ب zazieweb.frميَاً  175ميناأٗ ااي٘
ّ .1118قد اجل ب- ًٌ،ريًلآٔل كْاا ْعْٓJean-Gabriel Cosculluela ٣
وعسالدٔئًف اصالح وعنادا "ىسّانً ونععًجلٔاً" لادٓ ٣بّ . 41قاد
ٓنْل" بمي ميع
اّم ا اّ َ وعينااا وع ا ٗ ٍ ا ِ وا اْرٗش وعااه هاكَااً وعيًًاااٌّ وع لااً وع ا ًٓ مل
ٓ ْىْو ٓيناٌّ اكراا ماً ًىٔا٘ ليآًًّ وعداًوَٓ ّ .سّانِّٕ بألًااعًٌٔ اّلاْو
 ٍ Sébastien Duboisا و وعينااْتج بوجلع ااً و٤قطٔاا٘ توف وسبْوًاإ بٓ 40دااغ"
ٍيًعك اْت ٜٔس٘ ٓسٔطا لطًَٔ لدا ص ماً وجملاًمٔع وع ال ٗ هيطاهّ ععَٔاً
ٗ ٍ ِ  ٢متعطك
م١اسًف توف جلجه ص ،دو .ن تو كًى اّ وعينا وع
اريطلًَ اّْ ٚاًٜل مًعٔ٘ قطٔط٘ ع ٢اىًَ هيعن هن ٔط٘ كل ٗ مً وعندا و دًصا.
ّلًعيلا عل ٍ ِ وع دْلًف و ًعٔ٘ ن ىَاً  ٢هيناا ريًعلاً ااْ ٚلادا ضبادّا ،ادو
و٢ااعناو  ٍّ .ا و
مً وعدّوًّٓ وعسي٘ ّ ٢متطك اجلًٔىً اْ ٚامال ضادٔ
ن ٌ /p.27/ %22ميَاً متطاك اقال ماً  41ليْوىاً نَاااًَ ّ .اريطاب و٤جلٔاًٌ
هدنل ه ٣صيًل٘ وع ِعًب وع ٖ هادٓاِ وجملاًمٔع وعدّعٔا٘ وع ال ٗ وعاه هياا
ىسل٘ م ْ٘ٓٝمً وكٓاوا ّهياا لطا ٙوع عاب مادٗ جلٔاًٗ ق ا ٗ اكراا ناأكرا.
ّل عك ه ٌْ وعطلد٘ وعنطٔط٘ ولد٘ طبعطيّ٘ .كر ٌّ ٓيطانٌْ آطاً عل ولطا٘
بوع ِعًب و٦ها  L’Autre livreوعه هطططع لنِّٔه طبعطي٘ لً وعنِّٔه وعاه متطَٔاً
وجملًمٔع وع ل ٗ و َٔنياَّ٘ٓ .ارغ بناوىساْو مًىٔٔاُ ّ François Manierبماً ه
مِطِّٔيِا ّ  Martine Mellinetteو سا ٌ٢ّ١لاً ميناْ وف بًا  Cheyneلطااٙ
وعاال  ٛه ااْ وع عااًب ّواااعَ٣كُ لااًعنْل" بَٓ،نّاا ٙمااً آ ٢عا ّرت و اااَٛ
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مسعنلل قآب ااْ ٚااب لطا ٙوآنا٘ بوعْ،لا٘ وعساآد٘ ّٓ fast foodلادّ عياً
اماو لً ٣،اٌ ىع ادر ٚعطناْ ٚو عيًمٔا٘ عطنأِّن لطا ٙوعرنًناّ٘ .ىدعناد كا عك اٌ
ٓعدط للطّّ ُٝزىاُ .عٌ ٍا ِ وععيًقطاًف ٍإ وعاه
وع ي ٙو عد ر واعلدوعلُ عط عًب َّ
ه يع عط عًب ٍ ِ وسبآ٘ وعه هسعنا ب. 41
ّعيّْضِّااح اٌ جلجااه "وعيًًااآً وع اا ً " ؽبعطاا ّاٌ ل م ااًٌ و ااا ٛمتٔٔاا ّز
و ينلف و عْاِّاط٘ ماً و٤صا ا .ننيناْ وف ب َّْ،اااٖ ّ Rougerieباّلسأدًٌٓ
ّ Obsidianeبنعاً مْ ريًىااً ّبْ،زٓااُ كااْ هٕ ّ José Cortiب ٢آِيِّ وىااس
ّ La Différenceبعااْ كًاااعْ آا ا ول ّ Le Castor Astralبعااْ هااًٌ اٖ
اَآز ّ Le Temps des Cerisesبا نًٌْٓ ّ Arfuyenبًًٌ نًعٌْ Champ
 Vallonهعْون مع اّ ىنا توف جلجه معْا ّ .مينْ وف بنعً مْ ريًىاً هيناا
مر ٣جلع 11 ٙلن، ٣دٓدو كلر اي٘ ِّ ٢ّ .ييً آطً اٌ ىنلًََِّ لدو ىناا مرال
بع ب  L’Herbeوعه هاهدش ّهينا اقال ماً مخسا٘ ليآًًّ وعداًوّ .عاي٣جل
ٗ اً ىلًو يدٔ٘ ٍٕ ِ ٍّ .جلًل مينْ وف بو ياً
اٌ اريطلٔ٘ ٍ ِ و ينلف وع
ّ Al Manarمينْ وف ب٢هًّى ّ L’Attenteمينْ وف بالٌّ ّ Unesك عك
مينْ وف بعٓزولٔل اْنًج ّ .Isabelle Sauvageع َيطِ ْ عل تعك اٌ ٍ ِ و ينالف
كر و مً هَندِّا لط ٙوعلدد وسبِ ّا وعنْٖ عدنطًَّ .لداٌ ميَاً ؼبنال كا عك وااه
بّ ًااا٘ ٍّ .atelierااا ِ ٍااإ جلاااًل بّ ًااا٘ وسبنّااال اّ /p.28/بّ ًااا٘ وزبلدّااال
ّٓ .l’Atelier du hannetonطاااططع ب،اااْ ج ماااْىه  Georges Montiماااً
مينْ وف بعْ هًٌ وعه اّ،دًٍ لَ ِ وعنٔن٘ وسبِاّنٔ٘ لنْعُ" باىً جلِا ّا ّ لاً ديٙ
وع ِي اّّاٖ بوكٓدْٓعْ ٕ،عط طن٘ كٕ  ٢اىس ٙوعد٣ق٘ ل وعدنل ّو ًآاّ٘ .اىاً
اضططع مب وص وعيَط٘  la Renaissanceعت كًٌ وعيًًاٌّ اصا ًب م علاًف
ّوًلد ّاجلًن لطّ ٙظٔي٘ وكىعًج ّوعينا لً٢ىطلًألّ .مً ري ظَْ ىًًآً
مااً امرااًعٕ نا ٌ ٍا و و٤اب و سانر ٙلاادٓه وعنااأٌ – وعناادا ّوعيرااا وعنااداٖ
ّو نعطياااًف ّوسب ًٓاااًف – عاااً ٓ اااٌْ عاااُ ّ،اااْا بّ . 42كااار ٌّ وعْوقاااع
ٓسٔطاٌّ لطا ٙاطساط٘ وع ِعاًب عل ا ،ا٘ اىَاه ٓا ٍلٌْ جلعا ٙعل ىناا اّوّٓايَه
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ّهْزٓدَااً لأىيسااَه"  %32مااً وعيًًااآً وع ا ً ٓيناااٌّ لأىيسااَه ّْٓ %38زلااٌْ
لأىيسااَهب ٍّ . 43ا ِ ٍاإ لطاا ٙااالٔل و رااًل جلااًل مينااْ وف بو يااً ّمينااْ وف
ب٢مْ ٓٔااُ ّ l’Amourierب ّْ،ااااٖ  ٍّ .اا و ػبااْب ماادٓاًٍّ ناىسااً عطاانًٌ
هْزٓااع كعاالَه .لطاا ٙاٌ لداال اّ وعينااا ّهًصاا٘ و ١اسااًف معْاااط٘ وسبجااه
ٓعدط هدطنً ّوض ً ليًًآً/مْزِّل ص ً .
هطعنس هدم٘ مً ىًًا/مْزِّألّ .و٤ما َّ
ننيناااْ وف بلاّىاااْ اّاااإ  Bruno Douceyهساااعد مااار ٣لااادو بًٍ مْىٔاااً
مْىادٖ ّ Harmonia Mundiميناْ وف ب ٢ا ورياٌْ  La Dragonneلاا بلِالّ عٔعّاا
.Belles Lettres
ٗ مبيعًْ،هَاً وعنطٔطا٘ ،ادو ّو لٔدا٘ قطأ٣
كٔ هيجح ٍ ِ و ١اسًف وع
كل و٤لْوو للً ٓس ٍٕ وعياص٘
،دو لً٢اعناو ل عٌ اْت وعندا وعه هاهل
وعساايْٓ٘ وعْجلٔاادٗ وعااه هسااعطٔع اٌ هعنعااع نَٔااً ل م ًىٔ ا٘ وعدااا مراال وجملااًمٔع
ٗ ذبنِّا لا عك اكراا ماً ى ا قاه
وع ل ٗ عطندا .عٌ لدل اّ وعينا وع
النًاااً هاا٣ل لطااد٘ وٓ٤ااًو ٍ ا ِ عسااْت وعناادا .ىطاأ عل تعااك اٌ ٍ ا ِ وعاادّ
ِّ ً اٌ هَئد مً و سًلدوف لط ٙوعينا و نيْجل٘ مً وعا ب CNLوعه متد لً ًل
بو٤لنااًل و عنٔاازٗ ّ .قااد و هيااع و لطاامج وكيااًعٕ /p.29/عطنسااًلدوف لطاا ٙوعينااا
اااي٘  1101عل ٓ 072411ااْ ّب 44بّقااد مَاايح
و نيْجلاا٘ مااً قِلّاال زبياا٘ وعناادا
و لطمج ىيسُ هنآلً ع٥اب وععنطٔدٖ "وع ٣إ" ّوعيند و٤الٕ  ٍّ .و ا عمدوا
 001اّوّٓااً لً ااًل ّقااد ىااًل كاال ميَااً و عْاِّ ا ٓ 0557ااْ ّّ .كاار ٗ ٍاإ
ٗ وعه انًاف ميًَ" نندف اْلِدف اع٘ اّوًّٓ ًدآ٘ ماً قِلّال
و ١اسًف وع
وعااا ب CNLىناااف او بهً ولَس ا ّ Tarabusteا لداا٘ او بنعااً مْ ريًىااً .
ِّّ ييً اٌ ىندِّ اٌ وعا ب CNLقد مي ٍ ِ وعدّ وعه اهٔياً لطا ٙتكاٍاً
وعدّوًّٓ و يناْ ّٗ .قاد مي ا وعاا ب CNLآطاً لد اس ماً
مسًلدوف عي
ِّ ييً اٌ ىدعناد مساًلدوف عل و ١اساًف وعطا،ن٘ ّ .وسبنٔنا٘ هطنا او
بن٣مًّ ٌْٓ و سًلدوف و٤ك اي٘  1101لطً ٙىٔ٘ اّوًّٓ ًدآ٘ .
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تنوُّع النشر الصغير للشعر
ٗ و ،عطي٘ .نَل كًى ميناْ وهًَ
عيعي رصا و ٌ٦مينْ وف ٍ ِ وعدّ وع
ّهطربًَ وعيناٖ ؽبعط لً مينْ وف وعدّ وع ل ٗ ّهطًَ وعيناٖل عي٣جل اٌ
كر و مً وعنداو ٛوع ًٓ ٓيناٌّ وعْٔو و ١اسًف وع ل ٗ كًىْو قاد ىنااّو
اّ ٢وعااادّ وع اا ّٗ .ؼب ااإ و اااا ٛميَاااً صباااًمٔع ما،دٔااا٘ ما اار لَاااً ًاااداوَٛ
ّبالٌّ ّ بًااًٌ نااًعٌْ
منااَْ ٌّ ،اادوٍّ .اا ِ ٍاإ جلااًل مينااْ وف بًاا
ّك عك مينْ وف بعْ كًاعْ آاا ول ّ .ػباد و اا ٛلدال و٢دبًٍاًف ّلدال
و٤منااًأ مااً وعناادا عااد ٚطبعطا وعيًًااآً وع ا ً متًمااً مرطنااً ٍااْ وعنااأٌ
صبااًمٔع وعناادا عااد ٚبريًعِّٔنااً ّبن٣مّااً ٌْٓ ّ .كًىا و ينااْ وف و اااأطٔ٘ بآل
ّباِ ِّٓ ا  ٢اااًل اّ لااًٌ [هط ا قًلاا٘
اوى ا ّ Al Danteمينااْ وف ب٢هًّى ا
وسبنرًو] ّ Derrière la sale de bainك عك باٌّ لْ ّ اْ ٢ه٣ىعٔاك [م عاب
لطا ٙو٤وطسإ]  /p.30/ Un bureau sur l’Atlantiqueهيناا ًاداو دبآلٔاً.
وسبنٔن٘ وعطآ لا وكلادوأل وععنا ٔطٕ
ّقد هْارط مينْ وف بآل اوى
ّوعاايص ّهدَاا ّد لاا ًااداو ًَٜبلاأ ريً ىٔٔااُ ّ Pierre Garnierبْ،عٔااًٌ لطاا
ّ .Julien Blaineكاااًٌ بلااأ ريً ىٔٔاااُ ّوجلااادو ماااً ممرِّطااإ وعيلآااا٘ وعيطاااًٜ٘ٔ
بوعياورئ٘ ّ .le spatialismeعبًّل اٌ ىيسخ ٍيً ّوجلدٗ مً ق ًٜدِ"

الربيع
ه آد

ه آد
ل يْ

ب45

ه آد
ّىناف مينْ وف ب٢هًّى

ه آد
ًداو دبآلًٔ ميُ "

"اْ هاٌّ اْ هاٌّ
ريدو ريدو مي

ب*

ريد ريدو مي ريد
67

ت :د .محمود المقداد

عسْ هاٌّ ريدو ريدو عسْ هاٌّ
ريدو آِ ريدو ٍ و أ ٌْ

ب**

ا،ل ٍ و أ ٌْ

عسْ هاٌّ ٍ و أ ٌْ عسْ هاٌّ
ريدو ريدو ٍ و أ ٌْ آِ ٍ و أ ٌْ
ا،ل ٍ و أ ٌْ عل جلد كل

عل جلد كل ا،ل [" ]...

ب46

ّٓسعناَد و ااا ٛآطااً مبينااْ وف بو ياً وعااه الااازف وع عًلااًف و عْاااطٔ٘
ّىناف لط ٙىطًت ّواع عنداو ٛمً و اب ّماً وعناات و٤اىاّ ٙماً هاكٔاً
مً مرل بص٣ح اعٔعٔ٘ ّضبند كًإ ّكا عك عناداو ٛماً اصاْل /p.31/
لطنًىٔ٘ مرل بزٓطٔ ْ عٓياًى ْنعش ّ .Zeljko Ivankovicقاد ًاَدف ميناْ وف
بو يااً لدٓاادو مااً م١عيًهَااً َهعّااْرج ااْوٜز كاال ٗ عطناادا .ننااد هطنَّاا ْ بنٔيااْا
le
هااْ ٖ -ريًهااً  Vénus Khoury-Ghataاااي٘ ، 1100ااًٜزٗ وعااا بريْى ااْ
Goncourtعطندا لط ٙصبنل النًاً ّهطن ٙبٔ،نس اًكآُ بًٜ،زٗ مًكس
ً،كْب  le Prix Max Jacobعسي٘  1102لط ٙكعًلُ بو نَد ل ٣ااطْ ٗ Le
.Paysage est sans légende
اكراا ماً  21لًماً ّىنااف اكراا مااً 211

ميناْ وف بًا مْ،اْاٗ ميا
لنا ٣نَاااًَّ .ه اد صباًمٔع لادٗ ميَاً بق اًٜد ِع ّي لَا ّا Poèmes pour
 ٍّٕ grandirق ًٜد ع٥وياًل ماً لٔيَاً ق اًٜد ب،اًٌ -لأ اأنٌْٔ Jean-
ّ Pierre Siméonباىد ٓاُ ًَادٖ ّ .André Rochedyعيا كا آطاً بوجملنْلا٘
وشبطاو la Collection verte ٛوعه مار مً ه٣اً كر ٌ مً وعناداو ٛو ناَْ ًٓ
وعٔااْو مااً امرااًل" ب،ااًٌ -عٓ ا مًااااٌْ ّ Jean-Yves Massonب،ااًٌ -لاأ
عْم ّ .بوجملنْل٘ وعامًآ٘  la Collection griseوعه َّقِي ْ جل او هنآلً لطاٙ
ا٘ عطنادا
و ْوٍب وعنًلّ٘ .قد ىناف مينْ وف بً آطاً صبطا٘ ىندٓا٘ طب
وسبًعٕ لديْوٌ بو٤جلْول و ١قع٘ [ وسبًعٔ٘ ] عطن أدٗ les États provisoires du
. poème
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ّىنااف ميناْ وف با نْٓاًٌ اّ بناْلّ اناْوٌ  Folle Avoineماً َ،عَاً
لط ُ،ّ ٙوشب ْص ًداو تو لدد ّجلًىّٕ قّّْٖ .كًٌ بناوىسْو ًِيمج François
 Chengوع ا ٖ اااي كا عااُ نٔنااً ٓطاإ منطدااً مااً عجلااد ٚق ااًٜدِ ّوجلاادو مااً
و نرط وع لً ا و وعندا وعاّجلًىٕ"
"وع ً ًٜعٔس ٍ ِ و ْأنً
وعه مي و٤صْل
ذبًّل اٌ ه ٌْ مسنْل٘
ّهيعلا
كلر سبل٘ مً كلِّ ْٓو
ّكلر ْٓو مً وسبًٔٗ كطًَ
ب47

اٌ هدا وعٔدَ اه و كٔ ه٣مس وعنٔرً ٗ "

ّ/p.32/عيّ ْكلاْ آطً مينْ وف بعْ آُ لطاْ [ وع لناعَلًٌ و٤ز ت ] Le Dé

 bleuبوعاه اصال " عٔدٓاُ لطاْ [وعي ااٗ وعز قاًّ L’Idée bleue ]ٛميناْ وف
ّبآاّلّ ّ Deyrolleك عك ب َّْ،ااٖ وعه هيناا عناداوٓ ٛساعنٕ
بهً ولَس
ًااداٍَه مااً ىااْأل مااً ريئًٜاا٘ وسبٔااًٗ وعْٔمٔااّ٘ .قااد مي ا مينااْ وف باّلساأدًٌٓ
ومعٔااًزو مااً َ،عَااً عنااداو ًِّ ٛاااٌْ وعناادا ّٓدٔاادٌّ وعيلااا نٔااُ مااً امرااًل"
بماً ٖ -كطا لاًى ْو ّ Marie-Claire Bancquartبناوىاك نلياًٖ ّ .ع َيطِا ْ
اه ا و وعنااْل عٌ وعناادا و،٤ااييب كااًٌ آطااً جلًضاااو ،اادو عاادٍ ٚاا ٛ٢١وعيًًااآً
وع ً  ٍّْ .ضب و عد ٚمينْ وف مرل بعْ لطْ اّ أٔل [زَ ق٘ وعسنًLe Bleu ]ٛ
ّ du cielبّعٔه ل٣و ًّاكًِ ّ William Blake et Coبن آُٔ Verdier
ّبلّ Plein chant ًًٌ ٌ٣ب ٢آط وى ّ La Déliranteك عك بعأ نٔا
. Lettres vives
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االنتشار اإلقليمي
ع ّينْا وعندا ه ْصٔ٘ هعنررل هْزالُ لطا ٙصبنال و ٤وعياىسأّ٘ٓ .لادّ
اىَااً واااعريً ٛآطااً مااً و اكزٓاا٘ وعلً ٓساأ٘ وعااه متااس صاايًل٘ وعينااآّ .ن ا
منًععُ ب ،اونٔ٘ وعنادا و دًصاا عل اٌ و ٔازٗ وعدلناٙ
بألًاعًٌٔ اّلْو
ناىسً ب ّ . 48وعْوقع عٌ ط ىًًااٖ
عينا وعندا ٍٕ بهْزالُ لط ٙصبنل ا
وعندا نن ٓنٔنٌْ وعدًصان٘ ٍّ .ا و َٓ ِإ و اا َ ٛاّ ّ ىناا صا ٗ كار ٗ
ب*
،اادو وٓ ٤ااً ّلطاا،ّ ٙااُ وشب ااْص ،يااْب ناىسااً" ننيطناا٘ بلًكااً
 PACAدبنع لداو مً و ينلف وعيًًاٗ عطندا مرل" مينْ وف ب٢مْ ٓٔاُ ب٢
ّ L’artوّ ٌ٦بعاْ ماْ اٖ عاْ ٓسا ّ Le mot et le resteبعاْ لٔاُ Le pais
ّب "cipMو اكااز وعاادّعٕ عطناادا ماااأطًٔ Centre International de la
ّ Poésie à Marseilleباىد ٓااُ اِّااًىش ّ André dimancheباّهااا هااًٌ
ّ Autre tempsبلطااْٖ آعااْول ّ Pluie d’étoileبلاّلااْ اّ كًملااًىٕ de
نًمٔطٔٔااُ
ّ campagne Proposبهِطااْ مااً هْٔا ّ Telo martiusبااالٔ
ّ Spectres familiersبعٔااُ اْعٔسًىد ٓس ا ّ .Les Solicendristesك ا عك
كًٌ عقطٔه ب٢ى دّو ّ -أِّاٌْ  Languedoc- Roussillonلادا ميَاً آطاً
مراااال" بناآٔااااُ ّبنعااااً مْ ريًىااااً ّبرياااااٖ لًىااااًل ّ Banal Grisباىعٔ ااااٌْ
ّ Antigoneباىًلًز ّ Anabaseبكطٔنًىس عٓي ّ Clémence Hiverبماً ا
ىْاا ّو  .Mare nostrumريا اٌ وزبيااْب مل ٓ اً جل ااآً نيإ باكٔااع
 Aquitaineاقٔناا ميناااْ وف /p.33/بّعااأه لطٔاااك ًّااااكًِ ّبعاااْ كًااااعْ
آااا ا ول ّبنااااًى٣و ّ Fanlacبعااااْ لطااااْ اّ ااااأٔل ّب٢هْعٔٔااااُ اّ ٢ىٔااااْ
ّب ٢لً لًكاااًٌ La
ّبناااًعْىمج ّ Vallonguesباّلاااًل ّ Opalesب٢هًّىاا
.Barbacane
َّٓطً عل و٢ىعنً وكقطٔنٕ و٢ىعنً َ وعطلًلٕ ّ .وسبنٔن٘ كًٌ وعندا
ّىٔا٘ ّاّوّٓاً .زٓاًاٗ
جلًضاو لط ً ٙل كلعِّّٔلًف ّصب٣ف ّ قٔ٘ ّمْوقع عع
لط ٙاٌ كر و مً وعنداو ٛوع ًٓ ااسْو اّ ىنا ّكًىْو ٓيناٌّ ى ْصَه مً
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ه٣ااااًّ .عيأهاا جلًعااا٘ وعناااًلا ب،اااًو ٓااادو وعاا ٖ مل ٓيناااا كااال م١عيًهاااُ
بوجملنْلاا٘ وعلٔطااً ٛعااد ٚبريًعِّٔنااً  .ص ا ٔح اىااُ ىنااا اريطااب ى ْصااُ وعناادآ٘
نَٔاااً ٍّااإ" بهاااً ج وزباااد وٌ ّ Hors les mursو ناااْو ّبهااالغ وعيلاااًو
وعداّضإ ّ .L’Adoption du système métriqueع ياُ ىناا ى ْصاُ وعيرآا٘
ّا وااااًهُ عاااد ٚبنعاااً مْ ريًىاااً ّ ب ٢اّريًىاااً  ّ La Doganaميناااْ وف
بنااًى٣و ّكاا عك مينااْ وف بعااْ م كااْ اّ ناااوىس بوعينااًأ وشبنااس
وعأٜسٔ٘ ّ Les cinq points cardinauxبهطك وعه هأهٕ خبطاً هئيا٘ Celle
ّ .qui vient à pas légersىنا آطً ق ٘ مينْ وف بناآٔاُ ٍّإ بقطأ٘
مساأس وعرًعاا ّ L’Affaire du Ramsès IIIآااْوٌ ًاادا وزبااًز Jazz
مينْ وف بّ . P.O.L.ك عك بعْٔىٔل ٖ وع ٖ ىنا آطاً لًعطآنا٘ ىيساًَ
مينْ وف ب ٢آِيِّ وىس ّ مينْ وف بعْ هًٌ اٖ اَآز نط ٣لً ىناِ
مينْ وف بوجملنْل٘ وعلٔطً . ٛنَل ىعج ٍ ِ وشب ْصٔ٘ مً ّوقدا٘ اٌ وعناداوٛ
ىنا ى ْصَه هًصًّ لًعيْأل وعنداٖل
كعلْو كر و او كًٌ ٍ و وععنعا

ا
مجّلت الشعر
ازدهار

(المجلَّة :نوع مّلئم لنشر الشعر)

كًىاا صااأ ٘ بوجملطااا٘  la revueاّماااً الناااً معنِّٔااازو عيناااا وعناااداّ .
مً وعن أدٗ مٜ٣ناً عيناا ٍا و وعياْأل صبطَّا٘.
وسبنٔن٘ كًٌ وعن ل وعن
ولط٘ بآى َنْ ب**  187 Ent’Revuesصبط٘ ىًًاٗ عطنادا منًلال 64
ّقد اجل
٘ عطاّوّٓ٘ .ىناَ وعندا وجمل٣ف
صبط٘ ع٥قًصٔص ّ 42عطنساح ّ 46طب
عااأس امااااو جلااادٓرً .ناااا بوجملطااا٘ وعياىسااأ٘ وزبدٓااادٗ  NRFظَااااف ااااي٘ 0817
ّبم كْ اّ ناوىس ّ،دف مي وعناٌ وعرًمً لناّ .قد كًىا لادٗ /p.34/
اّ ا ىناااا ىًًااااٗ عطنااادا وعٔاااْو صبااا٣ف و٤صااالّ .هطاااك ٍااإ جلاااًل ميناااْ وف
بكً وكع ّ Caractèresمينْ وف با نًٌْٓ ّك عك آطً اّ ىنا اجلدص
مرل صبط٘ بان ا  Averseوعه اىن ٝاي٘ ّ 1116اصل او ىنا ااي٘ .1101
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،ازٛ
ّقد عدلا وجملا٣ف اّ و ااًاأً ىناا وعنادا عل ا ،ا٘ اىَاً مي ا
كل مً وسباً٢ف وعادل ّه وعا ٖ كاًٌ اجلا َد وعناداوٓ ٛيناا ماً ه٣عاُ ق اًٜدِ
وّ٤لّ .ريًعلً مً كًٌ اجلد وعنداوَٓ ٛدا مً ه٣ل مً ٓينا وجمل٣ف قلال اٌ
ٓينااا آْوىااً ًاادآًّ .جلساالنً ٓ ا كا بلاأ مْلٔااُ  Pierre Maubéن ا ٌر باريطااب
ىًًاٖ وعندا ٓنا ٌّ٠لديًٓا٘ نا تو الجلاعَه ى ْصاك نا ىَه ااْ ٓعنسا ٌْ
لًمسك ّٓسعنلطٌْ طبطْوعاك وّ٤ل لًٍعناًو ب . 51اه عىاُ اً و اأعْ اٌ ٓ اٌْ
آااْوٌٌ ًااداٖ مااً يدااً عداادا مااً وعن ااًٜد وعااه كًى ا قااد َىنِاااف صباا٣ف
طبعطي٘ .كنً اٌ وجمل٣ف هينا ع ر مً و ْوٍب وعنًلّ٘ٓ .ن بمٔنٔل لاّىاْ
لَ و وشب ْص عل بّْ،ا وىيعًح لط ٙمً َٓسنر ٙوعنداو ٛو٤كرا ًلًلً اّ وعنادا
وعناااًبّ بّٓ . 50دطاااً بٍيااااٖ اّعاااْٖ  Heri Deluyلاااً دي ٙىيساااُ اٌ بلاااداو ماااً
وعناداو ٛو نعايد وعٔااْو لًعنادا ّاقاايدَه و٦هااٌّ لااأىَه ًاداو ٛآطااً عمناً ٍااه
اىًاٌ كًىْو ٓ علٌْ وجمل٣ف وعه كًىْو قد وجلع ربْو لًَ زميً وْٓ ٣ب. 51
اااي٘  0868اجل اا ٙب،ااًٌ -مٔناأل لاا٣ا Jean-Michel Place

ّ
بذبنٔاا وعناادا  141 l’enquête poésieصبطاا٘ ىًًِاااٗ عطنااداّ .ؼب اإ مْقاااع
ّىٔا٘ ّ .عتو
ب ولط٘ وجمل٣ف وعرنًنٔ٘ ميَاً وعٔاْو  184صبطا٘ بميَاً  32صبطا٘ عع
مً كًى وجمل٣ف لط ٙوعي هع اً ا وعٔاْو ناً ٣جل ل اٌ وعياىسأ مل ٓع،طاْو
مع تعاك لاً وجملا٣ف وعْ قٔا٘ َٓ ّ .إ ه ائ بوجملا٣ف وعنادآ٘ وزبدٓادٗ
مْقع وعاولط٘  /p.35/05صبط٘ ّ قٔ٘ ّ 8صب٣ف قنٔ٘ نن ّ .كر مً وجمل٣ف
وعْ قٔ٘ وزبدٓدٗ هْعٕ اٍنٔ٘ كل ٗ ،دو عدله ىْأل وعْ ت ّىْأل وععجطٔد .نأصل
وجملطااااااا٘ هنآلاااااااً مْضاااااااْلً عطياااااااًٍّ .ااااا ا ِ ٍااااااإ جلاااااااًل وجملطااااااا٘ وزبدٓااااااادٗ
ب K.O.S.H.K.O.N.O.N.Gوعااه هع ااٌْ مااً  11صااي ٘ مَ ّل ربطاا٘ لسااطك لااً.ّٕ،
ّل م ًٌ وجمل٣ف اٌ هَئد ماً و ساًلدوف وعاه هدطَٔاً وعاا ب CNLمرطناً هدطإ
وعيًًااآًٍّ .يًعااك لداال وعناااّأ و ياّضاا٘ لطاا ٙوجملاا٣ف وعْ قٔاا٘" اٌ ه ااٌْ
ٓئ٘ ّهلٔع ميا اكراا ماً لاًو ّ َه ا ِد لطا ٙو٤قال  211ىساّ .٘،قاد اناًاف
اي٘  021 1100صبط٘ مً مساًلدوف وعاا بّٓ . CNLعدطربا و٤ماا مبجا٣ف مداّنا٘
مً مرل بوسبادص وعناداٖ ّ Action poétiqueبًادا ّ PoésieبNioques
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ّك ا عك مبجاا٣ف اجلاادص ّاقاال ًااَاٗ مراال صبطاا٘ بGPU

ّب Le Préau des

ّ collinesكا عك صبطاا٘ بّ . Mettrayلطاا ٙوعاااريه مااً ٍا ِ و سااًلدوف ن ا ٌ
صباا٣ف كاار ٗ ربعياإ ك الر ااايّ٘ .قااد تكااا بلاأ مْلٔااُ اٌ بقًٜناا٘ وجملاا٣ف
ّىًًاااٖ وعناادا وعا ًٓ وهعيااْو ميا لناااٗ الااْوو ِّطاا ٌّ١لاادٗ صااي ًف بّ . 52
وسبنٔن٘  ٢ذب ٕ وجملا٣ف ريًعلاً ااْ ٚلادا ٓسا ،ادو ماً و نا اك ّقاد
ا اجّل بلاّىااْ ريآ ااْو اااي٘  0881اٌ باريطااب وجملاا٣ف هسااجِّل اقاال مااً [ 111
من ا و ] بّٓ 53لاادّ اٌ وسبًعاا٘ مل هااع مي ا توو وععااً ٓخّ .مل ؽبعط ا اّ ا ْلًَ
كر و لً اّا ْب اّوّٓاً وعنادا وعا ٖ ٓا وّح لا  0111ّ 411ىساّ .٘،قاد اًاً
بلاّىْ ريآ ْو لطآن٘ ،دِّ هنً٠مٔ٘ عل اٌ باريطب وجمل٣ف هعطّْ لددو اماًٌ
مًعٕ اوٜه ّهدًىٕ ماً مناًكل ضا،ن٘ وععْزٓاع  ٢هطانً ااً و٢ااعناو
اريطب و٤جلًٌٔ ع ٢لً سًلدوف ّلدِيًا اص ًلًَ لً ؤب هًوا ب ّٓ . 54وّح اً
وجملط٘ لنْمً لا ٓ 11ّ01اْ ّ" ّهساد ٗ صبطاه بّ Nioquesب/p.36/08 Nunc
ْٓ ّ بّلدا صي ًف كل ميَنً ل  211ّ 141صي ٘ ّهسد ٗ صبط٘ بوسبادص
وعنداٖ ّ ّ ْٓ 10صبط٘ بًادا ٓ 21اْ ٍّّ .ا ِ وجملا٣ف هَلاًأل م علاًف ماً
وعد ،ااا٘ وّ٤لّ .عيا ا كلاْ ٍياااً مااار ٣لدااال و علاااًف وعاااه هعاااْونا نَٔاااً صبطااا٘
لااااً ٓس" بكاااااو ٓس كْعٔاا ا Les Cahiers de Colette
بAverse
ّبكْملاًىٕ ّ Compagnieبكلاْرٗ وع لعّاًب La Lucarne des Écrivains
ّبوعآن٘ وعنً اٗ  ٢ّ .La Plume Vagabondeػبادًٍ و اا ٛهاً ج لاً ٓس ااْٚ
٣ص م علًف" ّوجلدٗ بىٔس ّّ Niceوجلدٗ بأ ّّ Sèteوجلدٗ
بعٔل . Lille
ّوجمل٣ف وع ل ٗ و٤كراا ًاَاٗ هااهل لادّ ىناا ٍّإ هئاد لا عك ماً
علًف .ننجط٘ ب Nioquesهيناًٍ او وعا بنًلآك la
هدمًف وععْزٓع هطك و
ّ Fabriqueبوعااادْٓوٌ وزبدٓاااد  Le Nouveau Recueilهينااااًٍ او بًاااًٌ
نااًعٌْ ّصبطعااً بًاادا ّب L’Extrême Contemporainهيناااٍنً او بلَااٌ٣
ّك عك صبط٘ ب Inuits dans la jungleوعه هيناًٍ او بكًاعْ آا ول  .ع٢
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اٌ اريطب وجمل٣ف وععًلد٘ عطنينلف وع ا ٗ كًىا مساعنط٘ كطٔا٘ ّذبٔاً ذبا
ىلًو وعاولط٘ ٍّ .ا و نا ٌ صبطا٘ وعنادا بصاْف وسبِلْاا  Voix d’encreهينااًٍ
ّهيناا صبطا٘ باىرا ٙوعناا  La Femelle du requinماً
ولط٘ بصْف وسبا
عخلّ .اه و ن ٌ اّ وعندا ّوعا ب cipMكًى هينا
قلل ولط٘ باىر ٙوعنا
آطاااً صباااا٣ف ًااادآ٘" نًعااااا ب cipMهيناااا ماااار ٣صبطااا٘ بوع اوااااا٘ وعيندٓاااا٘
عطناادا ّ critique Le Cahier de poésieصبطاا٘ ب. Le Cahier du refuge
ّخب ْص صبط٘ بضبطرب٘ حبآ٘  Gare maritimeنند كًى هيناًٍ او وعندا
بىًى ّ Nantesصبط٘ بٍيً ٍّياًو  Ici et làكًىا هينااًٍ او وعنادا
باًٌ -كًىعًٌ  Saint-Quentinبعٓيط . Yvelines
ٖ وعا ٖ ػبادِ و ااٍ ٛا ِ وجملا٣ف وعنادآ٘ وعاا 184ل عٌ
مً ودعاْ ٚوع رينْاا ّ
مدله وجمل٣ف آً مً كًٌ مينْ و لط ٙوعْ ت اّ وعنًً٘ ٍٕ نطًٛوفٌ عبإلدوأل
وعنااداٖ ّهينااا ى ْصااً مسااع د ٍّ٘ .ا ِ ٍاإ جلًعاا٘ صباا٣ف باااًجل٘ وعسااْ لٌْ
ّ Place de la Sorbonneبًاادا ّبّ Nioquesبّ DéchargesبExit
ّبوسباادص وعنااداٖ ّبّ DOC(K)Sب secondes06عخلّ .كًىا وجملاا٣ف
وعندآ٘ اريطاب و٤جلٔاًٌ آطاً نطاًٛوف او،داًف وعادّوًّٓ وعنادآ٘ وع اًا ٗ.
ّكًى صبط٘ وعاا ب [ CCPوع اواا٘ وعيندٓا٘ عطنادا ] Le critique de Poésie
 Cahierهطنح عل بهأ ٓخ ّقًٜع وعينا  /p.37/مٔادوٌ وعنادا بّ . 55قاد كعاب
بع ّوٌ كاااًىْاّٖ ّ Erwann Quenouilleب،اااًٌ -لااأ كًاا ا ً ٓيْ Jean-
 Pierre Cascarinoلَا و وع ادّا وعدادا  03/02ماً صبطا٘ بجلاوٜا Incendits
ٓنااْ "ٌ٢بعٌ وعْظٔياا٘ و٤اًااأ٘  ٖ٤صبطاا٘ ٍاإ لنااد ّاااًٜطًَ اوَ وا اْرٗ وعااه
ه كًَ وع ًن٘ مباً نَٔاً " م٣جلنَاً " و سانًٗ االٔا٘ ٓداغ" وععدال لاً ىسأن
وعناادا وعٔااْو بّ . 56هنااْو صبطعااً بااب ّ Littératureب NRFمباو،دااًف ااً ٓينااا
ك ّعااًب ٍاا ِ
جل لَاا و وع ادّا اٌ ل
مااً اّوّٓااً ًاادآ٘ عنااداو ٛمنااَْ ًّٓ .عاايِ ٣
و او،دًف كًىْو ريًعلً ٍه اىيسَه ًداو ٍّ .ٛو ن ٌ اّوًّٓ بً،و ٓدو مر٣
لطَّا لطَٔااً صبطاا٘ ب NRFكاال مااً وعنااًلآً بعْٔىٔاال ٖ ّباوىٔٔاال علااّْا ا
ّ .Daniel Leuwersكااًٌ لَدْادَ بىنااد وعناادا ٍا و جلًضاااو وجملاا٣ف وعاقنٔاا٘.
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ْ ماااً الااادواًٍ ق اااًٜد
ّهطاااك ٍااإ جلًعااا٘ صبطااا٘ ب Secousseوعاااه هيناااا كاال
ّماو،دااًف مدااًّ .اه ا و ن ا ٌ صبطاا٘ وعناادا عمنااً ٍاإ م ااًٌ عطعأمااال وعناادا
ّم ًٌ ًّ و ٛوعنداّ .لدل الدوا وجمل٣ف هنلُ با واًف ميااٗ هداً هااوص
اا اجلااد الاادواًٍ اااي٘ ٤ 0888لناااًل
ًااًلا ّوجلااد .ننجطاا٘ بااب ماار ٣ه
بمٔناأل اّرياإ ّ .ػبااد و ااا ٛآطااً ذبطاأ٣ف جلنٔنٔاا٘ عي ااْص ًاادآّ٘ .عيا كلاْ
مر ٣منً ٢عا بللد وعًٍْب و دب  A.-W. Meddebظَاا صبطا٘ بًادا اكاب
نٔااُ لطاا ٙبوعاّلاا٘ "صبيااٌْ ععسااً"  ٤ [ Le Fou d’Elsaوريااٌْ  ] Aragonلا
وعنات ّوع اب بّٓ . 57اصد و ا ٛآطً كر و مً وععأما٣ف لنأٌ وعيْأل وعناداٖ
ّجلًععُ وعْٔو عخل .نند كعب بنٔطٔب لٔاك  Philippe Beckمار ٣مناً ٢لدياْوٌ"
بل اا وعنادا ب L’époque de la poésie 58لادا ماً صبطا٘ بااب طب اص
ْضْأل بوعندا ّوعيطساي٘ ّ .كار ٗ ٍإ /p.38/وجملا٣ف وزبًمدٔا٘ وعاه هي ابّ
لط ٙوً ً٤ل و دًصااٗ عطناداّ .صبطعاً ب Formulesبّ 61ب La Licorneمراًٌ٢
قًودااًٌّ .قااد اًااً بمٔناأل اّرياإ عل وزبًىااب وعيطساايٕ وسبًضااا وجملاا٣ف"
نع طَّه لط ٙبً،ىب مً وعيلآ٘ اّ وعيطسي٘ ّاضً قْعاُ عٌ بٍا و م اًٌ ٓياْٖ
وعندا لْصيُ دبال٘ ّلْصيُ كعًل٘ اٌ ٓعأمل ىيسُ نُٔ ب. 60

هل المجلة مكان إلبداع تيارات شعرية ؟
عٌ وجمل٣ف ٍإ و اًٌ وعا ٖ هعنا َّل نٔاُ اجلًٔىاً وععٔاً وف وعنادآ٘ .نيإ
اريطب و٤جلًٌٔ هين ٞوعزامّاَ وعندآ٘ صب٣ف ععجدل ميًَ جلًم ٣اً معنِّٔزو عطينا.
ّلْصيُ ىنااو يًلٔاً ن ىاُ ٓلادّ كأىاُ جلًما ٌل كًما ٌل عع آًْ ّوَ،ا٘ ٢دباًِ
ًداٖ ٍّ .و ن ٌ بوعسآًعٔ  les surréalistesوهرّ ،و ماً وجملطا٘ ااوٗ عطيناا
و يطرل عييَه ّان ً ٍهّ .كاًٌ باىد ٓاُ لآعاٌْ ب* ّ André Bretonبهآساعًٌ
هسً و  Tristan Tzaraمر ٣قد ىناو كعًلًهَنً اّ ٢صبا٣ف ماً مرال ب اًل
،يااْب ّ Nord Sudبااب ّ .مراال تعااك وسباكااًف وعططٔدٔاا٘ وعسااعٔيًف وعااه
كًىا وعيلآااًف وعلئْٓاا٘ ّوعدطااْو وكىساًىٔ٘ ه ا ًَٓ ّدبسراادف لاادٗ صباا٣ف
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مرال ب TXTوعاه ااساًَ بكآساعًٌٔ لاػباًٌ ااي٘ ّ 0861صبطا٘ بTel Quel

وعااه ااسااًَ اااي٘  0851بنٔطٔااب اااْعِّاز ّ Sollers Philippeب،ااًٌ -عٓاادٓاٌ
ًٍعِّٔٔااُ ّ Jean-Edern Hallierك ا عك صبطاا٘ ب Changeوعااه ااسااًَ ب،ااًو
ّلااْ اااي٘ ّ .0857قااد ل س ا صبطاا٘ بًاادا وعااه ااسااًَ اااي٘  0866بمٔناأل
اّريإ ّب ّلا اونااّ ّ Robert Davreuبا ٌ٢اّّ ّ Alain Duaultب،اًو
ّلْ وعي اٗش وعه للرا ليًَ بمٔنأل اّريإ ّهناْل عٌ بوعنادا عأس ّجلٔادو
ّليً ٛلطا ٙتعاك ن ىاُ ٓيياعح لطا ٙمٔاًآً اهاا ٚكًعيطساي٘ ّقاد كاًٌ باّريإ
ّباوناّ ااعًتّْٖ نطسيّ٘ .عي كلاْ آطً صبط٘ ب L’Éphémèreوعه اىناأًٍ ااي٘
 0855بنٔطٔااب ً،كربْهّٔااُ ّبعٓا لْىّيااْو ّباىد ٓااُ اّ لًْاأُ ّبلااْل اَااٌ٣
ّ Paul Celanكًى ا ٍاإ /p.39/آطااً ذبناال هٔااً و ًاادآًّ .قااد واااعلددف
وععاايل وعا ٖ ىَاال لااُ وعططٔدٔااٌْ ّىناااف عنااداو ٛوععجدٓااد وع يااً ّ .ٕٜهناادٓه
وعداادا وّ٤ل ،ااً ٛمااً ٓطاإ" بعٌ صبطاا٘ "  " L’Éphémèreمتطااك و٤صاال وعناادْ
لااً٢ق وب مااً وعْوقااع وع ا ٖ ٓ ااٌْ وعدناال وعنااداٖ ّااأطعُّ وعْجلٔاادٗ بّ . 61عتو مل
ِِّّٔز و ا ٛوعْٔو صب٣ف هْ ًََِّ،زَمّاٌ ّوض ٘ ،ادو كًعساآًعٔ ّوعلئآْ نا٣
لااد مااً اٌ ىنااَد اٌ وجملاا٣ف متطااك آطااً هطْوااً عطينااا ضب ادراٗ ،اادو" ننجطاا٘
ب DOC(K)Sصبطٌ٘ ًدآ٘ دبآلٔ٘ ّصبطا٘ بااًجل٘ وعساْ لٌْ هيناا كار و ماً
ى ااْص وعناادا و نيَّااّ ٙصبطاا٘ ب Nioquesعااا ب،ااًٌ -مااً ٖ ريطٔااز  ٢هينااا ٖ٤
ًااًلا ريياااً، ٕٜدٓااد عخلّ .قاااد اااجرل عياااً بلاىااْ ريآ اااْو قْعااُ عٌ بوجملااا٣ف
ه ن و٢دبًًٍف وعندآ٘ و عدًقل٘ " لل آطاً و عزوميا٘ " ّه اٌْ مبيزعا٘ وعلَاّ١
ع٥ن ً و َٔني٘ وعاه ٓعناً ب ل ٍاً وعناداو ٛاّ ٓعلًلادٌّ وعازمً ىيساُ ب. 62
ّمع تعك ٓلدّ وعْٔو اٌ كر و مً وجمل٣ف متعيع متًمً لً ىنا منا مدأرً ماً
وعنااداّ .قااد الطااً ب،ااًٌ -مٔناأل مْعلااْو خب ااْص صبطعااُ بوعاادْٓوٌ وزبدٓااد
ريلعااُ للسااًو٘ اٌ ٓينااا " و٤اب "ّ .قااد جل ادرا تعااك لااًعنْل" باٖ اابل عىااُ و٤اب
وعا ا ٖ ٓداناااُ و اااا ٛناااْ و جلا ا ٓياااعح لً اااًان٘ ّوٓااا٘ اّ منًعااا٘ اّ صبنْلااا٘
اأ٘ اّ منعطيااًف اّ ق ااًٜد عجلااد ٚو علااًف بّ . 63امااً وجملطاا٘ وعاقنٔاا٘
ق
ب طْج  Neigesن ٣ذبلا باٖ ن اٗ هيعنٕ عل اٖ هًٔ ّ ٢هاهل لأٖ مد ا٘"
67

نشر الشعر المعاصر في فرنسا

ٍّاادنًَ وعْجلٔااد ّونْجلَااً وعْجلٔااد ٍااْ" اٌ هينااا ى ْصااً ئطاا٘ ّ،دٓاادٗ
ىناٗ ري
ّاصٔط٘ ّقْٓ٘ ب . 64نًجملط٘ ل عك نطً٢ ٌٛععنً ٛو٢دبًًٍف و ،عطي٘
معجًىس٘  /p.40/هآيً و٢هعّ ٣وععيْأل و٤ىْوأل وعندآ٘ و عْوناٗ وعْٔو .

هل المجّلت الرقمية وسيط إعّلمي ؟
ّىٔاا٘ اّ وعاقنٔا٘ جلدٓراا٘ وعدَاد .نًجملطاا٘ ب Alireاف
عٔسا وجملا٣ف وكع
قنٔاا٘ اااي٘ ّ .0885هعنعااع
وعيااْ مي ا اااي٘ ّ 0878صبطاا٘ ب DOC(K)Sاصاال
وجمل٣ف وعاقنٔ٘ نطا٘ مزوٓاً ماً َّ،ا٘ وعيلاا و٢قع اًآ٘ ّو ًعٔاٍّ٘ .إ ريا
جلً ٘،عل واًلِع اّ عل ىًًاا اّ ماْزِّألّ .عضاًن٘ عل تعاك ِّ يَاً اٌ هَئاد ماً
مسًلدوف وعا ب CNLلناأ اٌ ٓ اٌْ ه انٔه وجملطا٘ اقٔناً ،ادوَّٓ .طااح ٍياً
وعسا١ول لاً عم ااًٌ ٓ٠ا٘ ٍا ِ وجملا٣ف" اً كًىا ريا جلًضاااٗ ىناًأ وعلٔااع
و دعًاٗ نَل جللًَ ماً وعآ٠ا٘ اقالل اّ ِّ ٢اً وعناْل لأىَاً اً كًىا هْ،اد
لط ٙوعنًً٘ ن ىًَ ه٣مس يَْ و اّااع اّ لطا ٙو٤قال يَاْ و آهاال عٌ اريطاب
وجمل٣ف و عْوناٗ لط ٙوعي قًلط٘ عطناو ٗٛلط ًًً٘ ٙوعناوّ ٗٛهأه ً ل كعًب
جلنٔناإ ل م ااًٌ وعنااً  ٟاٌ ٓنطِّااب صااي ًهُ لًعيااأ ّٗ .ع ّيسْاعّ ٍيااً عل وكًااً ٗ عل
ّىٔاااا٘ اجل ااااًًٍ مْقااااع
لداااال و زوٓااااً وعااااه واعَِ،ط اا ا مااااً  32صبطاااا٘ عع
ب entrevues.orgلط ٙوعي  .عِي٣جل قلل كال ًإ ٛاٌ ٍيًعاك هيْلاً كال و
وجملاا٣ف لطاا ٙوعياا ّعياا كاْ صبطاا٘ ب Vents Alizésب" ٍّاإ عناادا ،ااز
وعسٔنٔل ّ des Seychellesودٔ وايدٖ " ّ صبط٘ بل لاّاّ L’œil de la
 Brousseب" صبطا٘ وطٔدٔاا٘ ٓئاا٘ " ّكا عك صبطاا٘ ب Traversب" َل الّ٘ ًاادآ٘
لًلاٗ " ّضد لط ٙوعي نٔادًٍْٓف عدَااّ ًادآ٘ ّقااوٛوف عن اًٜدّ .كار
مً ٍ ِ وجمل٣ف ،دٓدٗ ّمل هينَا جلع ٙو ٌ٦اكرا مً مخس٘ الادوآ .طاً عل
تعك لدا مً وجمل٣ف وعه متطك ه ْصٔ٘ وزبنع ل وعييٌْ ّوعناداّ .هطاك ٍإ
جلًعاا٘ وجملاا٣ف" بّ Au lièvre mort 3+9=bleuبّ secondes06ك ا عك
ب. Gelée rouge
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ّ/p.41/لْص وجملط٘ مْضْلً قنًٔ ن ٌ ل م ًىًَ آطً اٌ ذبعْٖ لطاٙ
ّول ذبٔطك لط ٙصي ًف ّٓب اها ٍّ .ٚو ن ٌ صاي ًف كار ٗ ماً صبطا٘
ب Gelée rougeذبعااااْٖ لطااااّ ٙولااا ع ااااي ًف بْٓهٔااااْب  Youtubeهناااادِّو
نٔدًٍْٓف عداّ نئّ٘ٓ .سعطٔع وعناو ٛاٌ ٓيناّو وعاول تو وعديْوٌ ب L’instant
ّٓ Place du Bourgاّو وعئدْٓ تو و٢اه ىيسُ لط ًًً٘ ٙوعا بْٓهْٔب .
ّ/p.42/ه لح وجملط٘ وعاقنٔ٘ هيًلطٔ٘ آطاً بٓيناا وعناً  ٟوعااّول ّٓيعنال
لًعند وع ٖ دبنع نُٔ لط ٙصي ٘ وعئادْٓ ىيساُ لا وعايص وعناداٖ ّوعع آْا.
ٍّٕ هعنعع ع عك لأك مسًجل٘ مً وسبآ٘ ّمبسًجل٘ ّواد٘ اّدّ٘ مط ْظٍّٕ٘ .
رياا ضبااادّاٗ لًع اااي ٘ وعلسااأط٘ ّع اااً ِّ يَاااً وكناااًاٗ ماااً لِلشاااه وهِّساااًأل
و٤ى ىٔا ّ .ع َينِااْ آطااً عل اٌ كاار و مااً وجملاا٣ف وعاقنٔاا٘ ٍاإ صباا٣ف عطناادا
وععجآيبّ .صبط٘ ب Gelée rougeهندِّو ىيسًَ لط ٙاىًَ صبط٘ بًدا دبآيب .
ّىٔاا٘ اكرااا هنطٔدٓاا٘ قطاأ ٣جلعااٙ
ّ/p.43/ؼب اإ و ااا ٛآطااً صباا٣ف عع
ععنلُ وجمل٣ف وعْ قّٔ٘ .هطك ٍٕ مر ٣جلًع٘ صبط٘ ب Secousseوعاه هينااًٍ او
باّلسٔدًٌٓ .
ّاه ا و كاار ٗ ٍاإ صباا٣ف وعي ا و يَاااا٘ لطاا ٙاىَااً صباا٣ف مْقااع
بّ entrevues.orgع يًَ هنالُ اٌ ه اٌْ مدّىا٘ اّ مْوقاع اى ىٔا عأس نَٔاً
لنل جلنٔنٕ عطع نٔه ّوعْجلدٗ ّوععنًاك و٤لدوا و ،عطياّ٘ .هطاك ٍإ جلاًل
صبطااا٘ ب Capital des motsوعاااه هيناااا ق اااًٜدّ بماااً ٖ -كطاا لاااًى ْو
ّبناوىساااْو نٔسّاااًىدُٓٔ  François Feyssandierماهلاااً لدطَاااًَ هطا ا ّ لدااال
للسًوّ٘ .ل وف وعطآن٘ ن ٌ صبط٘ ب طْج وعاقنٔ٘  ٢هلدّ لاداًٍ وّ٤ل صبطا٘
وعْوقاع ع ٢ماع قًٜنا٘ امساً ٛعناداوٛ
لط ٙوسبنٔنّ٘ .كل بلدا ميًَ ٓ ٢عْونا
ْ ميًَب. 65
هدًّىْو وجملط٘ ِّّ ً ىّناَ اٖ
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الهوامش
" ]  مً اواّجل٘ مًاٛز، ٍّْ [

صطٕ عطل٤ب* وعديْوٌ و

ÉDITER LA POÉSIE CONTEMPORAINE ] EN FRANCE [.
MASTER IEC 2012-2013.
Université de Cergy-Pontoise,1103 .

٘طاًٜ لاًعيط وعياىسإ ّٓلادّ اٌ وااه وعدLaure Wachter ُٔب** وعلًجلر٘ بعْ ّوًاع
٘ َّٓيطشا بنٔناعِا اٖ بجلاً ا اّ ماوقاب اّ ىاًوْ لًعط اWächterمً اصل ا اًىٕ ب
. ه،  ًىٔ٘ بو٤و
ًْمدا٘ امنا ّلطا، – ًاوب وعرًعر٘ بلد ل٦ه ّااعًت كطٔ٘ و، ب*** لًجل ّم
. وذبًا وع عًب وعداب لدمن
(1) Alfred de Vigny,”La Maison du berger (II)” ]0753[ in Œuvres poétiques,
GF Flammarion, 1999,p.127.
(2) Madame de Staël, De l’Allemagne ] 1810 [, vol.2, GF Flammarion, 1968,
p.186.
] , p.10 La Femme assise[ 0811بو اااٗ وزبًعسا٘ ب
( كعاب برئاْو الاْعٔي3)

. ٌْ ٓنْل" بوعندا وعد ب ! ٍْ ايل وعيي0888 ًريًعِّٔن
٘ٔكًأِّاااا٘ وعياىساااا٤ااااًٌ كْكعااااْ هطااااًب واااااعنلًعُ بو،( ّقااااد الطااااً ب4)
٢  لياُ ّع اغٙ رييا٢  قْعُ" بالطاه اٌ وعنادا0844 ٘ ايl’Académie Française
. الطه ًتو

(5) Joachim du Bellay, La Deffence, et illustration de la langue françoyse
]0438[, Champion1, 2003.
(6) Pierre Jean Jouve, En miroir ]0843[, in Œuvres, t. II, Mercure de France,
1987, p.1055-1056.
.Du lyrisme, José Corti, 2000, p.15 " مٔنٔل مْعلْو- ًٌ،( للً ٗ تكاًٍ ب7)
(8) Jean-Claude Pinson, À quoi bon la poésie aujourd’hui ?, Plein Feux,
1999, p.10.
(9) Michel Deguy, Figuration, Gallimard, 1969, p.182.
Le  ظَاا صا ٔي٘ بعاْ مْىادJean-Louis Perrier ُٔٓ عْٖ ل- ًٌ،( منًل عا ب10)
ًِّٔ وعندا ّلْْجلٙ ّكًٌ ؼبنل وعديْوٌ" بٓلن0886 ْ٘ٓىْٔ اي/ٌ جلزٓاو02 Monde

.

(11) Jean-Claude Pinson, op.cit., p.29.
Jean-Marie Bouvaist:
مااً ٖ لْنٔساا- ًٌاا،( ا قااًو مااأهْتٗ مااً ذبنٔ ا ب12)
. 0888 SOFEDIS/٘ٔ وعْ ٔن٘ وعياىسPratiques et métiers de l’édition
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Obstination de la poésie منًعاُ بلِياًا وعنادا
ْاًو ّلا،( للاً ٗ وااعدنطًَ ب13)
1101 561  وعداداLe Monde diplomatique صا ٔي٘ بعاْ مْىاد الطْمًهٔاك
. p.22-23

ًصا ٔي٘ بعاْ آلا
Absence de la poésie ( للً ٗ مسعدنط٘ برئاًب وعنادا14)
. p.178 0878 الآل/ًٌىٔس- مً ا/  آتو43  وعدداLe Débat
.op.cit., p.11 " ٌْكطْا لًىس- ًٌ، ّهندو لُ ب1118 ٘( وعاقه ؽبص اي15)
(16) Jean-Claude Pinson, op.cit., p.12.
Frank
 ّبناوىااك مسٔ اClaude Fauchon ٌْعَّ ا بكطااْا نًْاا١( كعااب م17)
Smith: Zigzag Poésie, formes et mouvements: l’effervescence
. عنًلٕ ّطبًعيً عطنجعنع،" باصلح وعندا ري وp.40 1110 Autrement

اااًو وعْٔىًىٔاا٘ ععااُ وععجااً ٗ ّ اااْل٤ب* واامساأ٘" ىساال٘ عل بٍِااامِس ٍّااْ و
ًٛااا٘ ّٓن ااد لااُ ٍيااً يطاا٘ و اا وٍب وع ًمطاا٘ ّو لَناا٘ وعساا ا ّوع ٔنٔاا٦و
. ه، ّوعندا ّري ِ بو
(18) Henri Meschonnic, Célébration de la poesie, Verdier, 2001, p.91-97.
(19) Jacques Peletier du Mans, Art poétique ]0444, livre I, ch. X, Le livre de
poche, 1990, p.279.
(20) Pierre Alféri, Kub or, P.O.L., 1994, p.10.

ايل٤و

" ه، ب* ضبًّع٘ هاي٘ ٍ و و نطع بو
 لطْىَهٙلٔينً كًىْو ٓعسطنٌْ لط
ٚها٤ٗ و٢ًمل٣واعيدّو عل صْف وع
ًّٛكًٌ ٍ و ااً امس
ًَىًف عًًلًف اً ف ل٣عل

(21) Christian Prigent, À quoi bon encore des poètes ?, P.O.L., 1996, p.12.
(22) Ibid., p.9-10.
 مينْ وفCritique et clinique كعًلُ بGilles Deleuse ٔلّ اَعْز،( تكا ب23)
ُو اّ هادم ًٍ ّع يا٤اب لعي ٔاك ع ا٘ و٤ ٓنْل" بٓنْو وp.16 0882 Minuitب

. ٘ وزبنطًٛدٓدٗ اوهل وعط ٘ ّعلدولً ضبطً علي، ٘ ؽب أل ع

(24) Yves Bonnefoy, Entretiens sur la poésie (1969-1990), Le Mercure de
France, 1992, p.171.
(25) Silvia Souto Cunha, “ Le pays où les poètes sont
rois “, in Courrier
International, no703, 22 avril 2004.
" 1100/00/14 ( منًلط٘ مع باوىٔٔل مً هٔئز ْٓو26)
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“ La pierre et le sel “, blog de Pierre Kobel. URL:
http://pierresel.typepad.fr/la_pierre_et_le_sel/2011/11/la_revue-dièrése-unentretienavec-daniel-martinez.html. Consulté le 5 septembre 2013.
(27) Jean-Claude Pinson, Sentimentale et naïve: nouveaux essais sur la
poésie contemporaine, Champ Vallon, 2002, p.11.
(28) Jacques Roubaud, op. cit.
(29) Georges Mounin, Poésie et société, PUF, 1962, p.9.
(30) Jean-Marie Gleize, “ La poésie morte et vive “, in Études françaises,
vol. 27, 1991, p.107.
ب* وعااا  CNLهدااغ" بو اكااز وعااْوغ عط عااًب le Centre National de Livre

بو ،ه .
) (31مسااًلدوف لطاا ٙوعينااا عيًًاااٖ وعناادا .مْقااع ب CNLمٔزوىٔاا٘ و سااًلدوف عسااي٘
"1101

URL:http://www.centrenationaldulivre.fr/fichier/p_ressource/3165/ressource
_fichier_fr_bilan.des.aides.2012.pdf. Consulté le 5 septembre 2013.
(32) Jean-Claude Pinson, À quoi bon la poesie aujourd’hui ?, op. cit., p.9.
(33) Jean-Baptiste Parra,o “ L’ardeur du poète. Réflexions de poètes sur la
poésie “, in Europe, n 875, mars 2002, p.3.
) (34باًٌ  ٌْ، -لا ا هطًلاُ وعا ٖ اعناًِ لطا ٙمي ا٘ بىْلال  Nobelوعدًًاا

مً كًىٌْ وّ٤ل/آسن اي٘ . 0851
ً،مدا٘ لاً ٓس وعساًلد٘ ااي٘ 0875
) (35ىادّٗ ب L’extrême contemporainوىدنادف
حبسب وع ٔ ٘ وعه وق جلًَ بمٔنٔل ًًْٓ . Michel Chaillou
ب* مدَااد ناىسااً" م١اساا٘ هدطٔنٔاا٘ ناىساأ٘ امااا ل ىنااً ًَٜاااي٘  0421و طااك بناوىسااْو
وعلدوٓاا٘ لااًق وح برئااْو لْآااُ
وّ٤ل ب 0436- 0383لًاااه بوعناااو ٛو ط اأ
و نااا لطاا ٙم علاا٘ و طااك ّكااًٌ ٍااد و طااك ميَااً منًّماا٘ وعدنطٔاا٘ وزبًماادٗ
و سٔطاٗ لطً، ٙمد٘ لً ٓس آىا وو .عطعْاااع اكراا وىلاا كعًلياً" هاً ٓخ وعد وااًف
وعدالٔ٘ ناىسً ص 87- 86بو ،ه .
ب** وعااا  NRFهدااغ" بوجملطاا٘ وعياىساأ٘ وزبدٓاادٗ la Nouvelle Revue Française
ٍّاإ صبطاا٘ االٔاا٘ ّىندٓاا٘ ناىساأ٘ كًى ا ًااَآ٘ ااه اصاال ى ا ًااَآ٘ ا
هأأسااًَ للااً ٓس اااي٘ ّ 0817صااد لااداًٍ وّ٤ل ً 0االًأ/ن وٓا مااً اااي٘
ّ 0818ذبْع ااي٘  0800لطآ ٙاد مادٓا ولًلعَاً بريًااعٌْ ريًعِّٔناً عل او ىناا
لًااااه بميناااْ وف وجملطااا٘ وعياىسااأ٘ وزبدٓااادٗ جلعااا ٙااااي٘  0808اااه لاناا لًااااه
بم عل٘ ريًعِّٔنً جلع ٙاي٘  0850اه ذبْعا عل بميناْ وف ريًعِّٔناً ٍّإ اًاَا
او ىنا ناىسٔ٘ وعْٔو بو ،ه .
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http://pagepersoorange.fr/lepaysagedelapoesie/, rubrique “ Documents et travaux “.
Consulté le 5 septembre 2013.
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قصائد من تشيلي
ليليان روت أوريبي

ـ الشاعرة ليليان روت أوريبي :قريبا من سانتياغو
فينيا ديل مار تلك المدينة الوادعة الجميلة والتي
يزنرىا المحيط ببعض من صخوره وأمواجو،
حيث التقيت ذات يوم بالمركز الثقافي مع
مجموعة من األدباء الشباب ،وكان بينهم تلك
الشابة اليافعة الصغيرة حين قدمها لي أحد
األصدقاء قال لي :إنها شاعرتنا الرائعة ليليان
روت أوريبي ،لديها أشعار جميلة ،وقد كتبت
بعض قصائدىا عن بالدكم.
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شتاء 2018

شاعر من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب *

ليليان روت أوريبي

عاصمة تشيلي وعلى بعد  120كم تقع مدينة

ت :بديع صقور

ٖر ٙايشاعس ٠عض ٛيف مجع ١ٝبٝدز ٚبرساو ٚررر ايشرعس ١ٜايريت تردٜسٖا ايشراعس٠
املعاصس ٠رر ضاز ٠بٝاٍ رر صدٜك ١ايشاعس ايساحٌ رر بابًْ ٛريٚوا ر.
يرردٖ ٣ررر ٙايشرراعس ٠عرردو َررٔ ااُٛعررا َٓٗررا رررر خمتررازا رررر ْٚتررا٥ت تهتر
أٜضاً يف جمً ١شعس ١ٜامسٗا رر َازنا َازنا رر هلر ٙايشاعس ٠حضٛز أوبرَ ٞتُٝرص
بر ادوبررا ٤ايشرااذ ايررر ٜٔرراٚي ٕٛيبرساش ٖررٜٛتِٗ ايشررعسٚ ١ٜادوبٝر ١بشررهٌ عرراّ
عً ٢ايطاح ١ادوب ١ٝيف تًو ايكاز ٠املتطع ١ناحلًِ.
يًٝٝررإ ز ٚأٚز ٜر َررٔ عا ً٥ر ١فكررريٚ ٠ايرردٖا ٜعُررٌ َٝهاْٝه ٝراً ٖٚررَ ٞررٔ
َٛايٝد  3691تعٌُ اآلٕ أَ ١ٓٝضس يف َدزض ١ط ادضٓإ يف َد ١ٜٓررر فاياازٜطر ٛررر
خنتاز َٔ أشعازٖا عدواً َٔ ايكضا٥د َٔ بٗٓٝا قضٝد ٠صغري ٠جداً بعٓٛإ:

هيروشيما:
ضغط ايسجٌ شزا
بُرت ادجطاو
ضهتٛا
ٚنطتِٗ ايكٓاً ١ايرز.232ٚ ١ٜ
نُررا إٔ ٖٓرراى قضررٝد ٠نتاتٗررا عررٔ طرتررٌ تررٌ ايررصعرت .أ ٓررا ٤نررإ ايسجرراٍ
ٜكتًرر ٕٛايسجرراٍ ٚحرر نررإ تررٌ ايصعررس ٜشرراٖد ايرردزٚذ َصزٚعرر ١با تضرراذ
َصزٚع ١باملٚ ٛايدَاز ..يذ تك ٍٛايكضٝد ٠بعٓٛإ رر طرتٌ تٌ ايصعرت:
ضاعت ايٓظسا
َسبٛط ايكدَ ٚايٝدٜٔ
يىل قضاإ َٗد.ٙ
نإ طرتٌ تٌ ايصعرت
قد أخسض٘ ايضُت
َثٌ عُالم نإ ٚحٝداً يف احلسذ.
قايت ممسض:١
رر َا نٌ أًٖ٘ يف تٌ ايصعرت
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اهلل ٚحد ٙيف مسا٘٥
ٜعسف أْٛاز جنَ٘ٛ
ايطرتٌ ذ ٚا ٓيت عشس ٠ضٓ١
مل ٜدزى بعد نٓ٘ احلٝا٠
نإ يف عامل صُت٘
َاذا زأ ٣يف تٌ ايصعرت؟
زمبا شاٖد ايسجاٍ ٜكتًٕٛ
ايسجاٍ
ٜضسخ ٕٛيًطالّ
زمبا شاٖد ايدزٚذ َصزٚع ١با

تضاذ.

أَا قضٝدتٗا اييت بعٓٛإ رر زضاي ١ررر فٗرَ ٞثرٌ أنثرس قضرا٥دٖا عًر ٢طسٜكر١
ايرتالش باى تًتكط نٌ ش ٤ٞبطسع ١و ٕٚإٔ تاتعد عٓو ٖٚر ٙايسضاي:ٖٞ ١
َٔ :ايسجاٍ
يىل اهلل تعاىل
ْاّ ايطرتٌ عً ٢حاف ١احلدٜد اْتظسْا إٔ ٜطُع تٛضالتٓا.
بهٌ احرتاّ
ايسجاٍ
نُا يٕ قضٝدتٗا اجلُ ١ًٝررر أشرٝا ٤ايطٝرٛز ررر ايريت نتاتٗرا عراّ  3691أ ٓرا٤
ايغص ٚاإلضسا ًٞٝ٥يىل يآإ ٚحضاز بري ٚتك ٍٛفٗٝا:
زجٌ قاٍ:
رر نٌ ايطٛٝز تغين
عٓد ايضااح.
ٚبعد تأٌَ ياضع ٛإ
ضأٍ:
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ايطٛٝز احلدٜد١ٜ
فٛم بريٚ
تغين أٜضاً يف ايضااحا .
ٚقضٝدتٗا ادخري ٠بعٓٛإ رر حس ١ٜرر تًو اييت نتاتٗا عرٔ بًردٖا ايررٜ ٟعرٝ
حايررر ١حضررراز َرررٔ قارررٌ ايطغُررر ١ايعطرررهس .١ٜاحلانُررر ١تطررراْدٖا املدرررابسا
ادَسٜهٝررٚ ١ايآتررا  ٕٛادَسٜهرر ٞايشررسط ٞايرررُ ٟررٌ عضرراًٜٚ ٙررٛح بٗررا يف
مسا ٤تًو ايكاز ٠يٝدٓل ص ٛايشعٛذ ٚحس ١ٜايشعٛذ ايكضٝد ٠تك:ٍٛ
حتد ين عٔ احلس١ٜ
ٖٓٚاى خازج ايكُس
ايرٜ ٟغط ٞأٜدٍ تتشابو بضُت
بٓظسا ذابً١
عً ٢عضافري خمضا ١بايدّ
َطسش ٠بايطًكا
حتد ين عٔ احلس١ٜ
أ ٓا٤

طِ ايسجاٍ

ايط باط.٤
يْ٘ خًٝط َضٓٛع َٔ ايسَاو
عً ٢حٛايف احلدٜد
ٚأنت

ٝابو يف ايهًُ ١واُ٥اً

يف ايهًُ ١أبداً
يف ايهًُ ١اييت امسٗا ايٛطٔ
املط ١ٜٛب ادصابع.
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ترجمة :منير خلف

*

قصيدتان

للشاعر الكردي باورجان
باورجان:
مواليد 1961م في قرية سلندر التابعة لقرية
شاغر بازار في ناحية عامودا.
يحمل الشهادة الثانوية العامة ـ الفرع األدبي.
لم يتم دراستو لظروف خاصة.
عمل موظفا في الخطوط الحديدية السورية
إلى حين تقاعده.
لو ديوان قيد الطبع بعنوان "جيان" ـ أي حياة.

اآلداب العالمية ـ العدد 173

شتاء 2018

شاعر مه سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب *

قصيدتان للشاعر الكردي باورجــان

شاعر كردي معاصر ،اسمو :عبد العزيز علي.

ت :منير خلف

صرخت إلى عفرًن
إذا ذِبِتِ
يا زفًقيت المطًف َُ اجلىًمَُ العفًفَُ
الٍقًّ َُ اخلصاهِ
ت يا أبًًُّ
إذا ذِب ِ
تعمّىٌ الصّىىدَ لمجباهِ كالسّجاهِ
إذا ذِبتِ
يا زقًق َُ احلًاِْ
حنى صىتٍا املصزوعِ يف عفسيَِ
إذا ذِبتِ يا صديقيت
فّره يدٍ اليت
تسيدُ أُ تسافقَ احلًا َ والطسيقَ
يف وّبّ حمىك الًقنيِ
فأوصمٌ ٌداَْ قميبَ احلصيَِ
إىل صقىزِا ٌ ..طىزِا
إىل غًىوّا
501
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إىل تسابِّا وٌبعِ شمّاالتّا
وتًٍِّا
عمِ جالهِ اجملد
يف شيتىٌِّا،
ال ٌداٌَْا
كٌ يطمكَ الطسيقَ حاو ً
كٌ يطىعَ اإلباَْ عاشقاً دواٌَْا
إخىتٍُا الريََ
ِي يف اهلٍد أو يف الصّنيِ
إذا ذِبتِ حنى وسقدِ الصًّدِ
شًّدٌِا "ِىكسَ"
أو "ضَسِحَدَ"
أو "بازيََ"
أو "آزيَِ"
فقبّمٌ الرتابَ حنى دزبِِّيِ
ألُّ عطسَ ذك ِسِِيِ
يُطّّسُ الٍصسَ الرٍ ٌسيدُهُ
وُصيٍّاً لتاجِ عًصٍِا الكسييِ
501
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تاجِ َوَِ يطىّزُ احلًا َ
حسًَّ عصيصًَ،
ويقطفُ الٍجىًَ
وعمٍ ًا بدايَُ الىجىد
زاف َع اجلبًــــَ.

***
دوصق  91آذاز 8192

ثورة ُقلب
تكمّيِ أيا قمبُ
عَ جسح آالوكَ
 ..اضكبِ شالشلكَ
اشفِ غمًمكَ
واجعنِ خبازك
يصعدُ  ...يصعدُ
يصعد غًىاً،
501
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وح ّىهِ بساكني ضدطكَ
أغصزَ وَ ٌّس "شابَ"
وٌّس الفسات،
ووىجــاً وَ البخس
أعمِ..
وأقىّ..
وأضسع وَ كنّ عاصفٍُ،
أو أعاصريَ
وَ غضب السيح
أو يأس ذاتــكْ!
تفجـّسِ..
وكَ ضاطعاً كالٍجـىً
ب
وداوِ جساحك يا قم ُ
آُ لكَ اآلَُ
أُ تتخًّـََ فسصُ عًصكَ
وَ حلظاتكْ!

501
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كفـاكَ صساخاً
وآِاتِ حصٍُ!
تمفّـتِ وزاْ أواوكَ
وَ ِره المخظُِ
 ..اآلُ ..
 ..كَ كالسبًــــع املكمّـن بالىزد
واخفــقِ جٍاحـًـكَ
كـٌ تتخــسّزَ
أو تتمقّـــِ ٌطًـي احلًاَ
بعٍف الٍطىز
وصىت السياحني والًامسنيِ.

***
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ترجمة :إبراهيم بيطار

*

الحصان الغجري
(الفالمنكو)
فرانسيسكو كولواني

توفيت والدتو وىو في السابعة عشرة من عمره؛ فترك
دراستو الجامعية وعمل عداداً للماشية في الجنوب
ليكسب لقمة عيشو.
في عام 1945م ظهرت لو مجموعات أدبية عدة مميزة:
تُطفأ) وىي مسرحية في ثالثة فصول ،أنتجت فيلماً

سينمائياً في األرجنتين.
حصل على الجائزة الوطنية لآلداب عام 1964م.
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فرانسيسكو كولواني

(قاىرو المنطقة الجنوبية) رواية للشباب ،و(أرض النار

الحصان الغجري –

ولد في شيلوي (تشيلي) عام 1910م ٍ
ألب كان قبطاناً.

ت :إبراهيم بيطار

َكما تربش يف عاملِ البػسِ أحّان ًا بعضُ اإلبداعاتِ الهادزْٔ..
ْ اذتُّاىِ َالطبّعْٕ..
فمثلًا تربش أِضاً يف عامل ْ
َقددد ُِّسنبهددا ٌثددا ع ددمُ عددادٓ ٌددو كػدأِ الٍمددُيفِ عددو أح ّددٕ ٌددا يف عدداملِ
اذتُّاى كما يف يرٍ الّؿٕ َإذا بها أٌام أح ّات أكثس دمُضاً َتعّّداً...
كرلك يف الطبّعٕ يهدا أزايف دددِس بٔ باإلبدداهل َأدا أضدسازيا َأعسيدا علدٖ
ضاكهًّاَ ...أظوُّ أى دصِسَٔ "أزيفِ الهاز"(.)1
يْ مم ا أعهّدٌ ...فّدد زأِدى علدٖ غدُانًٚا ٌدو الودا َالُحدُؽ الب سِدٕ
َاجملرتاتِ َالثعالب َنُّز البُم َالفٚساى اذتالكدٕ الطدُاد ٌدا مل أعًددٍ ٌَدا يدُ
خددا ع بًددرٍ ادتصِددسٔ الهاّٙددٕ ...حنددٖ أى الهدداع أنفطددً ِعددانُى دسابددٕ إبددداعًا
َداذبّنًا أ َ ..لعل يرٍ الّؿٕ يْ مما أنن دٌ اذتده للعدُدٔ إلًّدا كمدا فعلدى
أِام الػباب ضازباً يف ضًُأا ٌَسَدًا الُاضعٕ...
بدددأت حكاِددٕ اذتؿدداى الٍ ددسٓ يف ِددُم كهددا نؿددهأ فّددٌ ارتّددُ الربِددٕ
املأضددُزٔ لدددِها داخددل ضددّاك اتطددٕ َكانددى بددااهتَ ...مل ِثددس اينمدداٌْ ذلددك
اذتُّاى الهادز لُه قمى ٌع الدلّل جبُلٕ علدٖ اذتاداٙسك كاندى يهدا الفدساع
الًٌددات َؾددٍازيا َقددد نُ ِّددى دانب د ًا إلعادتًددا إي حّاتًددا الربِددٕ ..ع د الحؿددهٕ
املسبُنٕ بالعمدٔ لنددّهًا َبّعًا أَ لنُشِعًا علٖ العما َزعأِ الدهام..
َمثددٕ يف ادتانددب املّابددل عددددع كددبمع ٌددو الًٌدداز الّصٌددٕ الد كانددى تددرب
دددٕ َضددداعٕ نُعًدددا ََددددُب انّساضدددًا ٌدددو أزيف
َتسٌدددٖ بعّدددداً كالهفاِدددات
ادتصِسَٔ ...يهدا كداى املهادس املد مل َاملدثم للػدفّٕ َاهزٚدصاش ...فالػدمظ حداد بٔ
َزا ٕ ٙالدم املنخثس ٌع الٍباز ختسؽ النُت َحتمل الدُا٘ مبدا ِػدعس بالضدّ....
إنًا خطازٔ حُّاتٌَ...ا أى عصٌى علٖ ٌٍادزٔ املكاى حنٖ وعدى ؾدًّ ً ِػد.
يدَ٘ الاًمٔ فالنفى إلٌَّ ..إذا يُ حؿاىع ٌضطسبع ٌثلْ أعازتٌ الددٌا٘ املندفّدٕ
علدٖ الزيف ٌدو إخُتددٌ الًٌداز فدسا ِددسفظ الزيف عد ِسفدع ِدِددٌ َِهضدب عهّددٌ
َِؿًل حماَ ًه إعازٔ الحؿهٕ ٌدو حُلدٌ ٌنطلعد ًا بد الفّهدٕ َالفّهدٕ إي "دداكْ"
َالطك بّدٍ...
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ٓ َأم ٌدو اأهدُدَ ..قدد نػدأ
كاى "دداكْ" يدرا ٌُلددًا ي ّهد ًا لب إنكلّدص ن
َتسعسهل علٖ ظًُز ارتّل َاكنطب خربًٔ بًا َغًسًٔ دفع مثهًا ٌو أضد عٌ الد
أعطبى ع زممى ٌع الصٌو ...النفى إلٌّ َضألنٌك
ٌددا ضددبب يددرا الؿددًّل ادتدددٓ َيددرٍ الهاددسات الٍاضددبٕ ددُ أددرا الضددم
املنفسد؟! ...فأدابين ضاحكاً ب ٌباهٔك إنٌ الٍ سٓ ..أنا الرٓ أعطّنٌ يرا اهض
َاخترتٌ رتاؾ َلو أتهاش عهٌ لحد ف تضع عّهكَ علٌّ ...إنٌ أمجل ٌا أٌلدك
ٌو خُّ ...
َفع ً كاى حؿدان ًا زاٙعد ًا ِدربش كأفضدل الندُاهل داخدل الطدّاك ...عمدسٍ بد
الثالثِٕ َالسابعٕ ...نُِلعّ ..لعٌ ..طنّّ املنت ..ضداٌس الدبطو ..ؾدٍم الدسأعَ ..لدٌ
دلدع ك لد ذٙب الب دس َعّهداى هٌعنداى كأنًمدا كستداى ٌدو ندُز ..تأٌلندٌ عانّدًٕ
َقلى للدلّل يّا فّد حاى َقى الٍدا٘....
بعدددد ٌضدددْ عددددٔ أِدددام ..ذيدددب "دددداكْ" إي ضلطدددلٕ ادتبدددا الربكانّدددٕ
لّكنػأ ٌساعدْ ددِددٔ لّطعاندٌ َمل ِعدد كعادتدٌ يف املطدا٘ ..عد ٌضدٖ اللّدل
َمل ِعددد ..فعصٌددى يف الؿددبا علددٖ الل ددام بددٌ بددالسد ٌددو عّ د مبّدددزٔ السدددل
ٌَعسفنٌ بطبّعٕ تلك ادتبا َ ..مل تكو املطافٕ تنعدٗ ارتمطٕ كّلُ ٌرتات...
َؾلى إي يها َ ثى يف كل بّعٕ َمل أعثس علٖ أحدَ ..كلما ٌسزت يف
ٌكاى كهى أقُ لعلٌ يهاَ ...زدبًٕ ٌين بالعُدٔ ألّّى الهاسٔ الخدمٔ علدٖ تلدك
الّم د الربكانّددٕ الػددايّٕ َإذا باذتؿدداى ِاًددس لددْ بدد ؾددخست ضددُداَِو...
فرتدلى َؾعدت إلٌّ شاحفد ًا علدٖ الؿدخُز كالطدع ٔ ..كداى بد ٌّدُد َلكدو
الل ام َالطسك باقّاى ..عهديا أٌطكنٌ َؾسخى يف َدًٌك َأِو "داكْ"؟!....
حتاغٖ اذتؿ اى ناساتدْ َأحهدٖ زأضدٌ ٌنادايسًا بدالسعْ ..فرتكندٌ َأنلدى
علددٖ الددُادٓ العمّددٌ .ددو حت د  ...كدداى أغددبٌ بالربٌّددل الفدداز الضددخ َ ..كدداى
"داكْ" يف أضفلٌ ٌّن ًا ٌَهّلب ًا علدٖ قفداٍ كؿدخسٔ ؾدٍمٔ بهّد ِٕ اللدُى ...تعسفندٌ
ٌو قمّؿٌ َضسَالٌ ع أدزت َدًْ إي الُزا٘ ٌدرعُزاً ٌدو ذ ادت دّ املسعدب..
َتطا٘لىك ٌا الرٓ دا٘ بالسدل إي حاف ِٕ يرٍ اأإَِ!...
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َملاذا مل ِطّط ٌعٌ اذتؿاى!...
َف دددأًٔ غدددعست بأخطددداز ع عدددٕ حتددددم بدددْ ..إنًدددا الطبّعدددٕ َالدددُحؼُ َيدددرا
الطكُى املطب .املخّدأَ ..يدْ الد تػدازكى ٌن دد ًٔ يف ؾدهع يدرٍ ادتس دٕ...
َمل ِكو أٌاٌْ ضُٗ العُدٔ ٌطسعاً ٌَعْ الٍ دسٓ ...عهددٌا َؾدلى إي اتطدٕ
َأخددربتً مبددا دددسٗ ..نًددض املدددِس املطدداعد َقددا َيددُ دددُّ إي ٌطدضددٌك لك د
حددرزتُ "ددداكْ" ٌددو يددرا الػددّطاى! ....إن دٌُ الػددّطا ُى بعّهددٌ ..لّددد تؿددست يددرا
اذتّدُاى تؿددست إنطدداى حاقددد َانناددس الل ادٕ املهاضددبٕ ل ننّددام ...عد أنلدد .عدددٔ
نلّات علٖ زأع اذتؿاىَ ..البّّٕ تعسفُنًا.

هوامش:
1ددد الف ٌهكُك الٍ سٓ.
1ددد أزيفُ الهازك أزخبّلع ٌو عدٔ دصز ِّع يف الطست ادتهُبْ لٌسِكا ادتهُبّٕ ٌطاحنٌ (14
ألأ ك ٌسبع) دص٘ع ٌهٌ لنػّلْ َااخس لألزدهن .
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ت :ربا زين الدين

رنبَ ج ْٞٛإٜغٌ دراجته٘ اررٚاها ايٓارٜه ،١قٝهاط 057شهِ َهبهبٚ ،اْطًهل
اٗهها خههارب اً ه ْ ٠افههاٖ ٛاهلٓ ٜههٚ ،١سبههل اهه٘ دَٓٝٚغهه ٛاسهصههٝه ٞدًهه ٢دراجت ه٘
ايص ١ٝٓٝايصرٜب ١اسصرٚق َٔ ١طايبِ قاْ ٍٕٛيف جاَب ِ١ايهٛيٛراد.ٚ
اْطًكههها َٓه ه فبن دًههه ٢ايطرٜهههل ايصهههر ٜذبهههش ةظهههب ١ايعهههُض يف ايصه ه ا
اي هانرَ ،تجَٗهه ٔٝعبهْٗ ٛههر ايهٛيههٛراد ،ٚناْها يف حايههْ ١صهك شهههر ٚجٓههٕٛ
ناٌَ.
ناْههش حافهه ١ق ب ه ١إٜغههٌ تتًهه ٣ٛيف ايههرٚ ، ٜتطههاٜر ظههار دَٓٝٚغهه ٛارشههٛد
ايط ٌٜٛيف اهلٛا.٤
(ْبِ صَه ادتكهاد اٜغهٌ اه ٕ االْطهقم دًه ٢دراجهْ ١ارٜه ١فهٛم ةرب َٓ صهط١
شٝه ٕٛشٗقً ج اً ).
حتٚ ٢صق إىل ٚادْ ٟافاٖ ،ٛحٝح رنٓا دراجتُٗٝا ٚ ،ا ة ٜرتف ايض ا
ايهجٝك فٛم ايٓٗر استبرب اي بَ ٝتغًغقً يف اهلض  ١اسٓ اٚ ١اك ٢ازب ٛشهانٓاً،
اْ ف نٌ َٔ إٜغٌ ٚدَٓٝٚغ ٛدً ٢دراجت٘ ا ط ٤إىل حاف ١ايٛاد ،ٟايتكط دَٓٝٚغٛ
حجراً ٚرَا ٙدً ٢ج ارِ اب َٔ ٝايهٛاد ،ٟفارته اصهردَ ١صه ِِراً صه  ،٣يٝصهكط
اب ٝاً يف شه.ٕٛ
ْظههر دَٓٝٚغهه ٛإىل إٜغههٌ ٚقههاٍ" :إٕ ايطرٜههل طٜٛههٌ ج ه اً يًٛصهه ٍٛإىل ازبٗهه١
ارخرٜ ،٣ا ص ٜك."ٞ
مل  ٜٓض إٜغٌ ا ٓشِ ظف ،١ظ٦ٝاً ،اٌ رنب دراجت٘ ضب قاً يف جٛاْب ايفج٠ٛ
اسفتٛح ١يف اررب نًّٗاٚ ،رَ ٢دَٓٝٚغ ٛحجراً آخر جبهٌ اسُهر ازب ًهٜٓ ٞكعه ،
فك ا د غ ١ُٝايغ ار دٔ قُ ١ازبرف اآلخرٚ ،قهاٍَ ":ها َه  ٣ايصهرد ١ايهو تكهٛد
اٗاٖ ،اْرتٖ 55 ،اْرت؟ ".
اصل إٜغٌ يف ايٛادٚ ٟضغط َفتها تعهغ ٌٝدراجته٘ٚ ،صهر دَٓٝٚغه ٛاه دً٢
صٛتَ٘" :ت ٢شٓٛاصٌ َصريْا ٜا ص ٜكٞ؟".
ةجاا٘ قا٥قً " :رمبا غ اً!".
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ةقُٝش يف تًو ايً ١ًٝحفً ١دً ٢ظرف ج ْٞٛإٜغٌ يف تًهو اي ًه ٚ ،٠رقه َه
فتا ٍ٠ت د ٢رٜٓٚ ٜغ يف َٓسٍ ٚاش ٚظٌ  ٜفبٗا إىل ايسا ١ٜٚحتْٗ ٢ا ١ٜايرقص ،١ثِ
اشت د ٢درافاً ي ٝت ٞإيٜٚ ٘ٝبط ٘ٝقهقد ٠شهٔ ارشه ارَرٜهه ،ٞقهاٍ ايبهراف" :
إْين ذب ثش إيٗٝا ،إٜغٌ".
جي ٘ ٝإٜغٌ قا٥قً" :ةظهرى ،ص ٜك."ٞ
ٚضهه ايكههقد ٠يف دٓكهه٘ٚ ،خههرب َصههط اً رٜهه ٜٓٚغ إىل نٛخهه٘ ،فهه خقٙ
َرظ اً إٜاٖا إىل ايعهرف ١اسٓففضه ،١ذبهش ضه ٤ٛايكُهر ايه  ٟنهإ إٜغهٌ ٜراق ه٘
نٝك  َٔ ًُٜفٛم نتفٗٝا ،اشتًكش دً ٢شهرٜر ٙاستصه و ٚتَه يّ ٢ظهبرٖا دًه٢
ايٛشاد ٠اشبعهٓٚ ،١شهكط َبطفٗها اسصهٓٛو َهٔ جًه ايغهساٍ دًه ٢اررب ،نهإَ
صٛت َٛشٝكا اسبفٌ  ٜٓبح َٔ ايٓاف  ،٠ايكٝجهار ٠ت ْه ٕ ٚايط هٌ ٜكهرو ٚدَٓٝٚغهٛ
ٜغين – ايبِ ج ٕٛحيصٌ دً ٢نٌ ظ ٤ٞحيتاجه٘ – قايهش رٜه ٜٓٚغ طباط ه ١إٜغهٌ
 ٖٞٚتفو ةزرار قُٝص٘ ايهٚٛا" :ٟٛال ترحٌ غ اً".
قاٍ" :إٕ ايغٝتعُٝاْٝت )1( ٛتراق ينٜ ،ا ح  ٝو".
ثِ ا ة مبباظرتٗا ،رامساً يٛحت٘ اه طَٓ ،٤اظه اً قهرو ايط هٌ ،دٓٝها ٙناْتها
َغًكههتن يهٓهه٘ اشههتطاو روٜهه ١دَٛدٗهها ايههو ا ه ت ن  ٝههاتٍ َههٔ ايفضهه ،١فتههاا
اعهٌ ةشرو َطًكاً شَُٗ٘ ذبش ض ٤ٛايكُر.
ت ٖٚش َرتبع ١ذبش جص ٚ ٙقايش" :آ ٙج ،ْٞٛال ترحٌ".
ظبر ا ْٗا تٓٗار ٚتتقظ ٢ان ةَٛاب ايظقّ ،ثِ اشتًكٝا حي قإ يف ايٓاف ،٠
ٚةي صٗا ققد ٠شٔ ايكط ١يف دٓكٗا ،فكايش " :االَ َب." ٞ
ٚداْكت٘ حت ٢غفش .طً ايفجر ،فٓٗض جٚ ْٞٛترنٗا غاف ،١ٝيٝجه اي ًه ٠
َازايش رَاد ١ٜايًٚ ٕٛارنٛا َت ً  ٠ذبش ض ٤ٛايفجر.
َضٚ ٢اْتسو ص ٜك٘ دَٓٝٚغ َٔ ٛشهرٜر ٙايكه ر ،فسحهك ليهو اسهصهٝهٞ
دً ٢اررب ااحجاً دٔ ق بت٘ ايبرٜض ،١دربا ايه ٛإىل اسرآ حٝح ٚج ا دراج١
إٜغٌ ايٓارٚ ١ٜظاحٓ ً١صغري.٠
( )1اير ٚايبظ١ُٝ
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رف إٜغٌ َصٓ اي راجٚ ١قاَا اه فبٗا داخهٌ ايعهاحٓ ١فهٛم شهًٍِ ةشهٓ ا ٙإىل
خًفٝتٗا ،ثِ ةيكٝا ا٘ جباْب اي راجٚ ،١قادا ايعاحٓ ١ا طَ ٤غهادر ٜٔاي ًه  ،٠دًه٢
ايطرٜههل ايصههر ٜاي ه  ٟنههإ حٗٓٝهها فارغ هاً ،دَٓٝٚغهه ٛداخههٌ ايبراههٚ ١إٜغههٌ جههايض
ارتٌٍٖ يف زا ١ٜٚايعاحٓ ١اايكر َٔ اااٗهاٚ ،شه ي٘ اسهصهٝه ٞد ٕٚايٓظهر إيٝه٘:
مل تفبٌ ليوٜ ،ا ص ٜكٞ؟".
" َ
ناْههش ق بهه ١إٜغههٌ تغطهه ٞدٝٓٝهه٘ ٚقه غفهها َٓهصهاً رةشهه٘ٚ ،تههرا ٣٤يهه٘ حًههِ
فضههر رةشهه٘ آاف ه  ٠ايعههاحٓ ١اي ههارد ،٠ةٚقفٗهها دَٓٝٚغههْٚ ٛههسٍ إٜغههٌ دًهه ٢ةرب
اهلض  ١اهلادٜ ٖٛٚ ،١٥ك ٍٛيف ْفص٘" :إَّٕ رجً ٞترتبعإ".
خَط ها إىل َههرخر ٠ايعههاحٓ ١حٝههح نههإ دَٓٝٚغههٜٓ ٛههسٍ ايصههًِ ،ف َصههو ٖههٛ
مبكٛد اي راج ١اي ارد اب ةٕ تٛقك دٔ االردبافٚ ،قادٖا إىل اكب َٓ ١صط،١
ففاط ٘ دَٓٝٚغ" :ٛإْين ةدرف تًو ايفتا."٠
ٚدفبا اايصًِ إىل حاف ١اهلض .١
تاا دَٓٝٚغ ٛقا٥قً" :إٕ هلا َرخر ٠را٥ب."١
ٚضبا ايصًِ ق اي ١اسبفهر ٠ايضه اا ،١ٝث تها ٙاهتهٌٍ نه ريَ ٠هٔ ايف هِ ،تهاا
دَٓٝٚغهه ٛقهها٥قً" :إْٗهها تكطههٔ يف إْصههٓٝاداٜ ،اص ه ٜكٖ ،ٞههٌ تر ٜه ْا ةٕ ْ ه ٖب إىل
ٖٓاى؟".
رنب إٜغهٌ دراجتهٚ ١ظهغٌ احملهرى ناشهرًا ٖه  ٤ٚايصه ا ًَ ،تفهاً حبرنه١
دٚراْ ١ٝاط ١٦ٝجادقً احملرى ٜصري ةقٚ ،٣ٛادب٘ عب ٛدَٓٝٚغ ٛدٓ حافه ١ايصهًِ،
فصهههر اسهصهههٝه ٞصهههرخ ١طغهههش قٛتٗههها دًههه ٢ضهههج ١احملهههرى قههها٥قً" :آٜٛههها
شٜٛرت ،ٞةَٝغ.")2(ٛ
صا إٜغٌ " :يف اسبٝا ٠ارخر."٣
ٚقههاد دراجتهه٘ اب ٝه اً دههٔ اسبافهه ١اههههه َ .....077.....57هه٦و ،ثقة٦هه ،١ةرابُ٦هه١
ٜارد ،٠ثِ دار ْٚظِّ َصار دراجت٘ فٛم ايصهًِ ،فهاٖتس ايً هِ اراهٝض ايه ٜ ٟغطهٞ
َب ت٘ٚ ،ي ٛيه٘ دَٓٝٚغه ٛاك بته٘ ايصهٛدا ،٤ف شهرو إٜغهٌ حبٝادٜه ١مب هرى اررٚاها
( )2حظاً شب ٝاً ص ٜك.ٞ

111

اتبع النسر

ايه ريَ ،رَ ،٠رتن صبٗساً ايبجً ١ازب ٜه ٚ ،٠اشهت ار عبه ٛايصهًِ َهر ٠ةخهر،٣
ناْههش ايعههُض قهه ةظههرقش ٚدهه اد ايصههردٜ ١رتفهه دٓهه َا  ٜيهه٘ إىل ايصههرد١
ايجاْ ،١ٝحتٚ ٢صهًش ايصهرد ١إىل اشبُصهن ،فايصهتن ،شه بن ،ةهاْن َهٝقً يف
ايصاد ،١اجتاز اررب اسٓ صطَ ١تجٗاً عبهٚ ٛادْ ٟافهاٖ ،ٛاايصهرد ١ايجايجه ،١اًهغَ
تصههبنَ َههٝقً يف ايصههادٚ ،١ال دُههٌ يهه٘ غههري َراق ه ١دَٓٝٚغهه ٛاطههرف دٓٝهه٘ ،اي ه ٟ
نإ ميض ٞاصرد ١مخصٍٚ ٍ١دعرٚ ٜٔاصط ّ اايصًِ  ٖٛٚمي ٌٝمبرخرت٘.
ناْهش دراجه ١إٜغههٌ ربهٛر يف ايضه ا ٚتطهٛف ٚن ْٗها قصههك رده ٍ .نههإَ
ج ْٞٛإٜغٌ ٜبتًٗٝا خبفَ ١تٓكقً درب اهلٛا ٤نايصَِٗ ،رت ٜاً ق بت٘ اسرتًٖ.١
نإ ففٛرًا آفص٘ يف ايً ظ ١ايو شطبش فٗٝا ايعُض دً ٢قٛط ْصر.ٙ
ٚدٓه َا غراههش ته نر ليههو ايصه و اسٛجههٛد يف حٝاتهه٘ ،إْه٘ رجههٌ مخصههٝين
ٚيٝض يف اشباَصٚ ١ايبعر َٔ ٜٔدُر ،ٙليو نإ نجرفٍ صهفر ٍٟيف ٚجه٘ َها
نإ ٜتٛم إيَٚ ٘ٝا اي  ٟمل حيكك٘ اب .
 ٚ ٜا ْه٘ خه و ،نهإ ٜظهٔ ةٕ ليهو ازبهرف يهٝض َٛجهٛدًا اصه ب ايضه ا
ايهجٝك ،يهٓ٘ نإ َٛجٛداً دَٚاً.
ق بت٘ اسرتًَٖ ١ا زايش ترفرف يف اير ، ٜت نر " :ال ترحٌ ج."ْٞٛ
غضههب نههجرياً رْهه٘ تههرى فرشهه٘ ارصهه ١ًٝايههو ةراد ايت ًٝههل َبٗهها يف ضهه٤ٛ
ايص ه ا ٚ ،احتضههاْٗا اههن دضههقتِ رجً ٝهِ٘ اسُههسقتن اهههٌ ظههٗٚٚ ٍ٠ٛي ه ٍٚ ،لٖههب
ٚايتصههل اصهه ٜك٘ ارنههل دٓهه طًههٛو ايفجههرٜ ،ايهه٘ َههٔ َصهههن جهه ْٞٛةٜغههٌ
استهٛر دًْ ٢فص٘.
ْسٍ إىل ٚادْ ٟافاٖ ،ٛتًو ايتهٜٓٛات ازبٛٝيٛج ١ٝايو ٚض ش متاَاً ،اب
ةٕ اظبً ٢ايض ا دٓٗا اص ب رَ ٞليو اسبجر.
صا إٜغٌ َ تب اً" :إىل ايًكا."٤
ٚ ٣ٖٛٚن ْ٘ َ ْب َٓتتظَِ ،طًكاً ْاراً ٚدخاْاً َٔ ةْ  ٛدراجت٘ ،اْبطك
ٚغا داخٌ ايغٛرَٗ ،صٗصاً اٗ  ٤ٚدرب ايض ا قا٥قً ٜ" :ا ٜصهٛو اسصه ٝإٕ دَهٞ
ٜفٛر غض اً ،اإَهاْ٘ تعغ ٌٝضبرى ههه ج ْٞٛال ترحٌْ ،بِ ح  ٝو ش اكٖٓ ٢ا".
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حًهَِ ا ْهه٘ َهها زاٍ يف ةحضههإ ر ٜه ٜٓٚغ ٚاههن ففه ٜٗا ارمسههر ،ٜٔيهٓهه٘ رة٣
صفٛراً حكٝك ١ٝترتاظل ةَاَ٘ ،فُٗض" :إْين ةرق ارشرت ،ٚدٓكَ ٞت يٝه ١فهٛم
رفراف ايبجًٜ ،١ا يًٗ ٍٛفتات ٞتغُرْ ٞيف َضجبٚ ٞتك ٍٛج ْٞٛإٜغٌ نٔ رجًهٞ
اسصٔ ،ح  ٝو إْين صبٓ ٕٛجيب ةٕ ةلٖب إىل غٝتعهٝغٛميٚ ،)3(ٞدَٓٝٚغهٖٓ ٛهاى
يف اْصٓٝادا ،دَٓٝٚغ ٛداظل اسباْ ١ايضهاحو ٚخٓجهر ٙايه َ ٟٛاسبهاد اهن ٜ ٜه٘،
ٚةْا ةح م يف ليو ايفق ايطٝين يف اي بٚ ٝن ْين ايتكٝت٘ ق قً يف ايهٛاد ،ٟإْه٘
ايبُ  ٠اي  ٟتعاجرت ةْهش َبه٘ شهااكاً ،ددٓها ْغهادر اآلٕ ،شهٝباق ٓا إلا رآْهاٜ ،ها
يًٗ ٍٛإىل ة ٜٔقادْ ٞح ا ،ٞ٥ليو رَر خٝاي.ٞ
ظههبرت اه ٕ اسٝهها ٙتضههر ايصههفر ضههرااً دٓٝفهاًٚ ،نه ٕ َ٦هه ١نههك ٜضههر
داخٌ رةشٜ ٞص دينٜ ،سدجينٚ ،ن ْ٘ َٛت دٓٝك دظَٛ ،ِٝت ةنلٜ ،طر
دراجههو ةرض هاً ،ليههو اسههٛت ارشههٛد شههٝهًفين ايهههجري ،آ ،ٙال ،نٛيههٛراد ٚال
ت خ ٜينْ ،بِ ةخ تو ج ْٞٛإٜغٌ ،اطًلِ شُٗو درب ايص ا ،
ش ه طًك٘ َههٔ ايٓههار است ججهه ١يف جص ه ٚ ،ٟاٖهه ،ٚٚٚٚٚٛإْههين ليههو ايعههرٚم
ارا .ٟ
يف ٚقش آخر نإ ق فكض فر ْصهرٍَ ،هٔ ًَهه ١اهلضه  ١اي ٝضها ٤اسصهٓ١
لات اسٓكهههار ايعهههرط ،ايهههو دفبهههش اههه٘ عبههه ٛايفضههها ٤يٝهههتبًِ ايت ًٝهههلٜٚ ،صهههٝ
"نههريٜ ،"ٟههس ٜايضه ا َٓطًكهها يف ٚجهه٘ ايههرٚ ، ٜدَٓٝٚغههَٓ ٛطًههل ا راجتهه٘ إىل
اْصٓٝادا ،دااراً نٌ اسب ٚدْ ْ َ ،اًٚ ،يهٓ٘ رة ٣ايبَُ ١ار ٟتكهرت  ،فتهٛار٣
يف ايسقام.

(َ )3هإ اير ٚايبظ.١ُٝ
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كاْ اهسذى اهرُ ٜصي يف بِ٘٘ٙع آٙسع عاَ ُٙ ،1781دع ٟذ٘ٓااْ اآوٌااْ
 . j Dahlmanكاْ زاع ٛكِٚط ٞإصتٚوٗ ،ّٞٚقد أؾبح أحد أحفااٖ املادع٘ وا٘اْ
اآوٌااْ يف عااَ  1191أًا عااَ ًلةبا ٞاهبودّٙا ٞيف غاازب قس باٞ؛ ٗكااْ ٙػا س
بِفطٕ إُّٔ أزذِةٚين ب ٌق .أًّا ذادّٖ مًّإ الااْ ُٙادع ٟاساُحٚطال٘ اوا٘زع ًاّ
كةٚب ٞاملػا ٝاملقاتو ٞاهحاُٗ ،ٞٚقد ًاث ًقة٘الً يف ذبٔ ٞبِ٘٘ٙع آٙسع بط ِ ٞزًاح
ِٕ بٔا أحد اهلِ٘ا اذتٌس يف كاتسٚٙى ٗ .Catrielبطبب تِااس اهلِٚة ( elidi
 ) )1(oو٘اْ اآوٌاْ (زبٌّا بدااع ًّ إً ادتسًاُ )ٛكِٓ ٞٚرا ادتدّ اهسًٗاُطاٛ
اهر ٜاوةاز أْ مي٘ث ًٚة ٞزًٗاُطٗ .ّٞٚه ىّ ؾا٘ز ٝعوا ٟاهِسااع ستف٘يفا ٞيف ٌاد
متحّااى زذ ااً ذاًااد املاًااح ًٗوةس ٚااً ،أٗ ضااٚفاً قاادمياًًٗ .ااسا امذتاااْ امل٘ضااٚقٞٚ
ٗحّٙ٘ٚةٔاااٗ ،اه اااا ٝيف إُػاااً ١قااا ع ًااّ ًااازت اّٚٚااسٗ ٗ ،)2( M. Fierroك اسّ
اهطِ ٗاهؿادٗا ٗاه٘حادً ٝاا أجااز هدٙإ ٓارٖ اهلس٘ٙهّٚا )3(ٞاهط٘عٚا ٞهلاًّ ،اّ
ري تبرّح قطٗ .قد اضةطاب اآوٌاْ أْ ٙطةِقِر بب ض اذتسًااْ بقّٚاً ٞاّ ًصزعاٞ
يف ادتِ٘ب كاُت آلي او٘زٙظٗ ،قد اضةقسث يف ذاكستٕ ؾا٘ز ٝامٗكااهٚبة٘ع
اهطبّٚاٗ ٞاهبٚاات اهط٘ٙاى ٗزاّ ٜاهوااْ٘ اهار ٜكاااْ ذاث ًاسّ ٝقسًصّٙااًٗ .هسبٌّاا كاُاات
امعٌاي ٗاهلطى ًا ذ وٕ ًُسةرصاً يف املد .ِٞٙإذْ كاْ ٙلةف ٛؾٚف ًا ب د ؾاٚ
باااهفلس ٝاّ اسّا ٝباااالًةانٗ ،باااهٚق أْ بٚةاإ باُة ااازٖ يف ًلاااْ ً اً ّّٚااّ
اهطٔى .جٍّ حدد هٕ حااد يف امّٙاَ اموري ًّ ٝغباط عاَ .1191
( eligio ٛٓ )1يف امؾى ،أ ٜاوةاز ٗٓرا وطأ ًطب ٗ ٛاضحٗ .كاْ ظتب أْ تلْ٘  elidioمْ بطاى اهقؿّاٞ
غتااك كِٚاا ٞذ ادّٖ مًّاإ اهسًٗاُطاا ٛاهاارً ٜاااث ًٚةاا ٞزًٗاُطاا ٞٚحق ااً( ،قاتااى اهلِاا٘ا اذتٌااس ٗقةااى بطاأأًٍ).
ٗاملقؿا٘ا أُاإ ُٙكا كِٚاا ٞأًّإ إ كِٚاا ٞأبٚإ كٌااا ٓا٘ اه ااسمل يف اه اا اهلطاابات( ٛإضاباُٚا ٗأًسٙلااا
اهات ،)ِٞٚٚاةؿبح اآوٌاْ ٗاو٘زٙظ ،اِسّٓ ٟرٖ اموري -ٝاملكذٍ
( )2كةااب هولاتاب امزذِةاٚين و٘ضإ إزُاُادد  ُٙٗ j. Hernandegادّ ًاّ أباسش امعٌااي املٌحّوا ٞماب اهواٗتػا٘
(زعا ٝاهبقس يف أًسٙلاا ادتِ٘بٚا )ٞيف أعٌااي أابٚا ٞعاّ امزذِاة ٗامٗز ا٘اٗ .ٜقاد ُُػاس عااَ  2781ب ِا٘اْ
اهفازعً :ازتّ اٚريّٗٗ ،تةٌّةٕ يف (ع٘اً ٝازتّ اٚريّٗ) اهر ٜيفٔس عاَ  -2781املكذٍ.
(ُ .)3صعاااٗ ٞحسكااا ٞأابّٚااا ٞأًسٙلّٚااا ٞذِ٘بّٚااا ٞتسذاااع إ اهحواااخ امٗي ًاااّ اهقاااسْ اه ػاااسٓٗ ّٙااا ٛمترّاااد أعٌااااي
اهلسٙاا٘هٚةٗ ّّٚبطاا٘التٍٔٗ ،اهلس٘ٙهّٚااْ٘ ٓ criollosااٍ أبِااا ١امٗزٗبٚا ّّٚواؾاا ٞاهضااباْ ًاأٍِ ،امل٘هاا٘اْٗ يف
أًسٙلا ادتِ٘ب -ٞٚاملكذٍ.
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إذ ميلّ هوقدز أْ ٙلْ٘ قاضٚاً إشا ١أاُ ٟفو ًّ ،ٞري أْ ٙباه ٛباملاًا.ٞ
اقد كاْ اآوٌاْ حؿى ٓرا املطا ١عوُ ٟطخ ٞاري كاًواً ٞاّ أها هٚواٗ ٞهٚواٞ
ه٘ٙاى ٗ. weilإذْ كاااْ ًةوأّفاً هفسااـ ٓاارٖ اهوقٚاِٙ ٞة ااس ُااصٗي املؿا د اؿا د
اهدزذاث جبٔاد ،اسا ّ جببٔةإ غاً ١ٛاا يف اه ااَ ،أٓا٘ وفااّاؽ أٗ عؿاف٘ز ،
هلِّٕ غاآد اهسعاب ًستطاٌ ًا عواٗ ٟذإ املاسأ ٝاهال اةسات هإ اهباابٗ ،زأ ٠اهٚاد
اهل ًسّث عو ٟذبٔةٕ محسا ًّ ١اهدَٗ .هسبٌّا ضبّب هٕ ٓارا ادتاسا حاسملُ ًؿاساب
باااب آُااّ حاادٙحاً ُٗطاا ٛأحااد ًااا أْ ُٙووقاإٗ .اضااةطاب اآوٌاااْ أْ ِٙاااَ ،هلِّاإ
اضااةٚقيف يف اهفرااسٗ ،ؾاااز ااٍ امغااٚا ١كوكٔااا ًِاار تواام اهوس اا ٞغااِ ٚاًٗ .قااد
أُٔلةاإ اذتٌّ ا .ٟأًّااا ؾاا٘ز أه ا ٗهٚواا ،ٞاقااد اضة ااُخدًت اٙلاا٘زاً هولاا٘ابٚظ.
ٗكاْ ٙصٗزٖ أؾدقاٗ ١أقازبٗ ،كاُ٘ا ٙساّاْٗ عوٓٗ ٕٚاٍ ٙبةطاٌْ٘ بطاًٌُ ٞباهوااً
أٚا ،إُٔ يف ؾسّ ٞذّٚد ٝذدّاًٗ ،كاْ ٙطٌ ٍٔ بِ٘ب ًّ اذترز ارتفُٙٗ ، ٚدٓؼ
ًّ أٍُّٔ ًاا كااُ٘ا  ٙسااْ٘ أُإ كاا ّ٢يف ادتساٗ .ٍٚاُقكات ياُٚا ٞأٙااَ كأُٔاا
ياُ ٞٚقسْٗٗ .حكس ذاث ًطا ١اهطبٚب امل ةاا ًع بٚاب ذدٙاد ٗقااااٖ إ املؿاحّ
يف غازب إاٗازاٗ ،إذ كاْ ال بدّ ًّ أْ تؤور هإ ؾا٘ز ٝغا اعٗ .ٞٚالكاس ٗٓا٘ يف
عسب ٞامذس ٝاهل أقوكةٕ إُٔ قد ٙطةطٚع اهَِ٘ أورياً يف حرس ٝهٚطت حرستٕٗ .غ س
بِفطاإ أُاإ ض ا ٚدًٗ ،ااا إْ ٗؾااى حةّاا ٟوُو اات عِاإ جٚاباإٗ ،عُؿااب زأضاإ ٗأٗجااق
بااأاٗاث ً دُّٚاا ٞإ ستفكااٗ ،ٞضُااوكط عوٚاإ اهكاا٘ ١حةاا ٟاه ٌااٗ ٟاهاادٗاز ٗاسااـ
باهطٌّاع ،ٞجٍ سش زذىٌ ًُقِّع ذزاعٕ بإبسٗ .ٝاضةٚقيف ٗٓ٘  ٙاُ ٛحٚاُاًًُٗ ،كٌّداً
يف شُصاُ ٞتػبٕ ب٣ساًٗ ،اضاةطاب أْ ُٙادزن يف امّٙااَ ٗاهوٚااه ٛاهال توات اه ٌوّٚا ٞأُإ
كاْ تقسٙبااً حةّا ٟذهام اه٘قات يف ضااحً ٞٚاّ ضا٘اح ٛاملا٘ثًٗ .اا كااْ ادتوٚاد
ٙكن هد ٕٙأاُ ٟأجس ًّ ز ٘بٗ .ٞكسٖ اآوٌاْ توم امّٙاَ ُفطإ باهةفؿاٚى :كاسٖ
ّٓ٘ٙةٕٗ ،حاذاتإِ ادتطاد٘ٓٗ ،ٞٙاُإ ٗاهوسٚا ٞاهِات٣ا ٞيف ٗذٔإ .اةسٌّاى اه اذااث
اهل كاُت ًؤمل ٞبؿرب .هلّ ،ملكا قاي هٕ ادتاساا أُإ كااْ عوا ٟغافا املا٘ث ًاّ
تطٌٍّ باهدَ ،غسب ٙبل ٛستصُٗاً عوً ٟؿاريٖ .اااآلالَ ادتطادٗ ٞٙتسقاّاب اهوٚااهٛ
اهط ٞ٣ّٚاملطةٌ ّس ٙاكن هإ زتاا ًال هواةفلري يف غا ١ٛزتاسّا كاامل٘ث .جاٍ قااي هإ
ادتسّاا يف  َ٘ٙآوس إُّٔ ٙةٌاجى هوػفاٗ ١إُٔ ضسعاْ ًا ضٚرٓب هوِقآ ٞيف اهقس،ٞٙ
ٗقد ذا ١اه َ٘ٚامل٘ع٘ا بػلى سٙب ذدّاً.
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اه٘اقع ًُ رب باالتطّاق ٗاملفازقاث اهبطٚطٗ .ٞإذا كاْ اآوٌاْ ٗؾى املؿحّ
يف عسباا ٞأذااس ،ٝأااا ٓاا ٛعسباا ٞأذااس ٝتقوكاإ إ ستطاا( ٞكُ٘طااةٚة٘ج .)ْ٘ٚكاُاات
ساٗ ٝارتس ٙامٗ ب د ضوط اهؿا ٚثحابا ٞزًاص ب ٚا ٛملؿاريٖ املطاك ّا ًاّ
امل٘ث ٗاذتٌّ ٗ .ٟتلّ املد ِٞٙيف اهطاب  ٞؾباحاً قد اقدث ٓرا اهطاابع ،اابع
بٚاات قااد ٍٙأضاافاٖ عؤٚااا اهوٚااى .ااهػاا٘ازب كاُاات كاادٓاهٚص ٘ٙوااٗ ،ٞاهطاااحاث
كأُّٔا أاِٗ .ٞٚكاْ اآوٌاْ ٙة اسّمل إهٔٚاا بطا ااٗ ٝببداٙا ٞاُٗازٗ .كااْ ٙةارككس
قبى أْ تسآا عِٚاٖ ُ٘اؾ ٛاهػا٘ازب ٗه٘حااث اهعاُااث ٗاهةفاٗتااث املة٘اضا  ٞيف
بِ٘ٙااا٘ع آٙاااسعٗ .كاُااات امغاااٚا ١كوكٔاااا تسذاااع إهٚااإ يف ضااا٘ ١اهِٔااااز ادتدٙاااد،
امؾفس.
ًٗا كاْ أحد ظتٔى أ ّْ ادتِ٘ب ٙبادأ ًاّ ادتاُاب اآلواس هػاازب زٙفاا اااٚاا؛
ٗكاااْ ًااّ عاااا ٝاآوٌاااْ أْ ٙلاسّز أ ّْ ذهاام امًااس ٙلااّ ت٘ااقااً ،بااى إْ ًااّ
ظتةاش ذهام اهػاازب ٙادوى يف عاا أقادَ ٗأكحاس جباتااًٗ .كااْ ًاّ اه سباٙ ٞبساخ
ٗضااط املباااُ ٛادتدٙااد ٝعااّ اهِاااار ٝاملػ ابّلٗ ٞعااّ ًقسعاا ٞاهباااب ٗعقااْدٖٗ ،عااّ
اهدٓوٚص ٗاهفِا ١اذتٌ.ٍٚ
ٗالحيف يف قاع ٞاحملطك ٞأْ ِٓان جاج اقٚق ٞحةاً٘ ٟعاد اهقطاازٗ .تارككس
ارأ ٝأّْ يف ًقٔا ٟغاازب اهرباشٙاى ( عوا ٟب اد أًةااز قوٚواً ٞاّ بٚات إٙسٙوا٘ )ّّٙقطكااً
ضخٌاً ٙطٌح هوِااع أْ ٙاداعبٖ٘ ٗكأُّإ آهلا ٞأُا٘مل .اادوىِٓٗ .اان كااْ اهقاط
زاقداً ٗ .وب اِراُاً ًّ اهقٔ٘ٗ ٝحاكٖ ببط ١جٍّ ذاقإ (ٓارٖ اهوارّ ٝكاُات ست ا٘زٝ
عو ٕٚيف املؿحّ)ٗ ،الس ،بٌِٚا كاْ ميطّاد اها٘بس امضا٘ا ،أْ ذهام االحةلاان
كاْ ٌٗٓاًٗ ،كأ ّْ بٌِٔٚا حاذصاً ًّ شذاا ،،مْ اهُطااْ  ٙاٚؼ يف اهاصًّٗ ،يف
اهة اقب ،أًّا اذت٘ٚاْ اهطسس ٜاٚ ٚؼ يف اذتاضس ،يف اهوس  ٞامبد.ّٞٙ
ٗعو٘ ٟي اهسؾً ٚا قبى اموري كاْ اهقطااز باالُة ااز .اطاامل اآوٌااْ
يف اه سباث حة ٟعحاس عوا ٟعسبا ٞغابٕ ااز ا ،ٞا٘ضاع اذتقٚبا ٞيف اهػابلٗ ،ٞملكاا
اُطوقت اه سب ٞاةسٔا ٗأوسًِٔ ،ا ب د غ ًّ ١ٛاهاكاّا اّوكاد امّٗي ًاّ أها هٚواٞ
ٗهٚوٗ .ٞكاْ اهطفس بؿسبٓ ٞارا اهلةااب املاستبط بقؿّا ٞت اضاةٕ ،تأكٚادًا باأ ّْ
ٓرٖ اهة اض ٞقد شاهتٗ ،كاْ حتدّٙاً اسحاً ٗضسّٙاً هق٘ ٠اهػسّ احملبط.ٞ
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كاُت املد ِٞٙعو ٟذاُيب اهطسٙق تةٌصّق إ أزباضٗ ،قد أوسّث ٓرٖ اهسؤٞٙ
ج ٍّ ًِ س اذتدا٢ق ٗاملاصازب اهػاسٗب يف اهقاساٗ .ٝ١اذتقٚقآ ٞا ٛأُإ قاد قاسأ قواٚاً،
ٗكاُت حلا ٞٙذبى اذترس املٌوِط ٗادتِّ ٛاهر ٜأقطٍ إُٔ ٙقةى ًّ أحطّ إهٕٚ
ًدٓػة ُِٙ ًّٗ ،لس ذهم هلٌِّٔاا هٚطاةا أكحاس إآاغا ًا ًاّ اهؿاباا ٗٗاق اٞ
إُٔ ً٘ذ٘اٗ .كاُت اهطا اا ٝتؿاسإ عاّ غأسشاا ٗأعاذٚبٔاا اهطاطسٗ ،ّٞٚكااْ
اآوٌاْ ُٙطبق اهلةاب ٗٙطةطوٍ ببطا  ٞهوسٚا.ٝ
كاْ اهوداً ١ع اذتطا ١املقدَّ يف ؾسْ٘ ً دُ ٞٚبسّاق ٞكٌا كااْ ذهام يف
أؾٚامل ب ٚد ًّ ٝف٘هةٕ ،كاْ هرّ ٝأوسٓ ٠ااُٙٗ ٞ٢ػلس عؤٚا.
ٗكاْ ٙفلكس :داً ضأضةٚقيف يف املصزعٗ ،ٞكإُٔ كاْ زذوا يف آْ ً ااً:
اهسذى اهرٙ ٜةقدَّ يف اهِٔااز ارتسٙفاٗ ٛيف ذوسااّٚا ٞاها٘ ّٗ ،اآلواس املطارْ٘ يف
ًؿحّ ٗارتاضع ه ب٘أًِ ّٞٙر .ّٞٚزأ ٠ب٘ٚتاً ًّ اآلذس ًاّ اري تطاٗ ٚذٗاث شٗاٙاا
٘ٙو ٞتِ س حةً ٟا ال ُٔا ٞٙإ اهقطازاث متسّ؛ زأ ٠اسضااُاً يف اهطسٙاق اهكابّٚا،ٞ
ٗزأ ٠أوااٙااد ٗبااسن ًاااٗ ١قااس ،٠زأ ٠ضااسباً ٘ٙوااً ٞكاا ٞ٣ٚكاُاات تباادٗ أُٔااا ًااّ
ًسًااسٗ ،كاُاات ٓاارٖ امغااٚا ١عازضاا ٞكٌااا ٓاا ٛأحاااَ اهطاأىٗ .وُّٚااى إهٚاإ أُاإ
ٙة اسّمل إ امغااراز ٗاملصزٗعاااث اهاال ًااا كاااْ ٙطااةطٚع تطااٌٚةٔا ،آلّْ ً ساةاإ
املباغس ٝباهس ٙكاُت أاُ ٟكحرياً ًّ ً ساةٕ بأ اذتِ ٗاماب.
ٗكاااْ ِٙاااَ أحٚاُ ااً ٗيف أحاًاإ كاااْ ٙااس ٠اُاادااب اهقطااازٗ .اآلْ أؾاابست
مشاظ اه ٔاري ٝاهاال ال تُطااق مشطا ًا ؾافسا ١تطابق حواا٘ي اهوٚاىٗ ،هااّ توباخ حةااٟ
تؿاابح محااساٗ .١كاارهم ؾااازث عسباا ٞاهقطاااز شتةوفاا ،ٞأاا ٛهٚطاات اه سباا ٞاهاال
كاُت يف كُ٘طةٚة٘ج ْ٘ٚملكا اازث اهسؾا : ٚاقاد اوكقةٔاا اهطأى ٗاهطااعاث
يفىّ عسب ٞاهقطاز املةساسّن ٙطاةطٚى يف ارتااز ،حةاٟ
ٗحّ٘هةٔا عّ غلؤاٗ .كاْ ِ
اماقًٗ .ا كااْ  ٙلكاس ؾاف٘ امزض اهبداّٚ٢ا ٞبواداثٌ ٗال عاًااث بػاس ّٞٙأواس.٠
ٗكاىّ غاا ١ٛكاااْ اطااٚساً هلكِاإ يف آْ ٗاحااد محااٗ ،ٍٚبػاالى ًااا ،ضاسًّٗ .ٜااا
كاْ ٘ٙذد أحٚاُ ًا يف امزٙاامل اه رٚبا ٞغا ١ٛآواس اري جا٘زٗ .كاُات اه صها ٞتاًّاٞ
ٗزبٌّا بوٚكٗ ،ٞكاْ ميلّ هدآوٌاْ أْ ٙػةبٕ يف إُٔ ٙطااس ضت٘ املاضٗ ٛهٚظ
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ضت٘ ادتِ٘ب اقطٗ .هقد أوسذٕ ًّ ٓرا اه٘ضاع اهفاُةااش ٜاملفةااؼ اهارُ ٜبّٔإ ملكاا
زأ ٠تركستٕ إ أ ّْ اهقطاز هاّ ٙكا ٕ يف احملطكا ٞامل ةاااٗ ٝإ اا يف ستطا ٞأواس٠
قبواأا بقوٚااىٙ ،لاااا اآوٌاااْ ال  ٙسأاااٗ( .أضااامل اهسذااى غااسحاً آوااس عتاااٗي
اآوٌاْ أْ ٙفٌٕٔ ٗال أْ ٙطٌ ٕ ،مْ ًٚلاُٚصَ امحداد ًا كاْ .)ٌّٕٔٙ
ٗت٘ق ا اهقطاااز جبٔااد ٗضااط اذتقااى تقسٙب ااًٗ .كاُاات احملط اّا ٞعواا ٟادتاُااب
اآلوس ًّ قكباْ اذتدٙد ٛٓٗ ،تلّ أكحس ًاّ زؾاً ٚوطكاًٗ .ٟاا كاُات
ت٘ذد أ ٞٙعسبِٓ ٞان .هلّّ زٚ٢ظ احملط ٞزأ ٠إُّٔ قد عتؿى عوا ٟعسبا ٞيف ستاى
جتازٙ ٜقع عو ٟب د عػس ٝك٘اازاث ،أٗ اجِةا عػس ٝك٘ااز.)4(ٝ
ٗقبِى اآوٌاْ باهطري عو ٟإُٔ ًواًس ٝؾاوريٗ ،ٝقاد كاُات اهػاٌظ ابات،
هلاا ّّ ٗٓراا ًا أوااريًا كاااْ ميرّااد اهطاأى اهِااابض باذتٚاااٗ ٝاهطاااكّ ،قبااى أْ
ٙطٌطٕ اهوٚىٗ .كاْ ٙطري عؤً ٟى ه اه ٞأًد ٓرٖ امغٚا ١أكحس مما ٓ٘ هشاهٞ
اهة ب ًطةِػقاً بط اا ٝزا٢س ٞاهِفى.
كاْ احملىّ ذاث ًسّ ٝبوْ٘ أمحس قااْ ،هلاّّ اهطاِ هطكفات رتاريٖ ًاّ ٓارا
اهوااْ٘ اه ِ ٚا ٗ .قااد ذككااسٖ غااً ١ٛااا يف ِٓدضااةٕ اهبا٢طاا ٞبؿاا٘ز ٝستفاا٘ز ٝزبٌّااا
كاُت هِطخ ٞقدمي ًّ ٞب٘ي ٗاريذِٚٚاٗ ،كاْ ِٓان ب اض ادتٚااا ًسب٘ ا ٞإ
اهطٚاٗ .،قد يفّّ اآوٌاْ ٗٓ٘ ااوى احملاىّ ،أُّإ ت اسّمل إ ؾااحبٕ ،جاٍ أازن أ ّْ
 ٛاملؿ ّح قد ضوكوٕٗ .ضاسعاْ ًاا قااي اهسذاى ب اد أْ عاسمل ٗاقاع
غبٕٔ بأحد ً٘ يفف ّ
اذتاي ،إُٔ ضٚر ؤٍ ٙػدّْٗ هٕ عسباٗ .ٞقاسّز اآوٌااْ أْ ٙةِااٗي اهط ااَ يف احملاى
هٚر ى ذهم ٗاق ٗ ًّ ٞقا٢ع ذهم اهٗ َ٘ٚهٌٚأل اه٘قت.
ٗكاْ ِٓان غبّاْ ٙةِاٗهْ٘ اهط اَ عو ٟإحد ٠اهطاٗالث ٗٙػسبْ٘ ؾاوب .
ٗ ٙةِبّاإ إهاا ٍٔٚاآوٌاااْ يف اهباادٗ .١كاااْ ٙةل٘كااأ عواا ٟامزض ًطااةِداً إ
اذتاااذص ضاااكِاً ٗكأُّاإ غااً ١ٛااّ امغااٚا ،١زذ اىٌ عراا٘شٌ ذ ادّاً ،ذ وةاإ امعاا٘اَ
اهلحريًِ ٝلٌػاً ًٗؿق٘الً كٌا تؿقى امً٘اٖ حرساً أٗ أذٚاي اهبػس حلٌا.ٞ
ٗكاْ اًق اهبػس ٝقٌ٣ٚااً ٗذاااّااً ٗكأُّإ يف أبدّٙا ٞوااز ،اهصًااْٗ .زأ ٠اآوٌااْ
(ً )4قٚاع هوط٘ي ٙبوغ  .َ21121املكذٍ
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بطاسٗز عؿااب ٞاهااسأع ٗاهطاك ٝاهؿاا٘ا ٞٚارتاؾا ٞبسعاا ٝاهبقااسٗ ،احملاصَ اهط٘ٙااى
ٗحاارا ١اهسكاا٘ب ًطااةركساً ًِاقػاااث عقٌٚااً ٞااع ُاااع ًااّ ًِااا ق اهػااٌاي أٗ
ًقا  ٞإُكّ ِ٘ٚٙأْ زعا ٝاهبقس ٓؤالٙ ١بق ًٍِٔ إال يف ادتِ٘ب.
اختاار ًق ااداً هاإ قااسب اهِاااارٗ .ٝكاُاات اه وٌاا ٞتااس ّٙعواا ٟاذتقااى ،هل اّّ
زا٢سةٕ ٗٗغ٘غاتٕ كاُت ًا تصاي تؿوٕ ًّ واي قكاباْ اذتدٙادٗ .ذواب هإ زبّ
احملاىّ ضااساً ِٙا جااٍ ذتٌااً ًػااّ٘ٙاً اااأت ٟعؤٚااا ًااع كااؤٗع ارتٌااس اممحااسٗ .كاااْ
ا تٔا ٍٚيف أزذاا ١امللااْ.
ٙةرّٗق اهط اٍ اذتسّٙا عوأً ٟاى ُٗ ستإ اهِاعطا ٞقواً ٚ
ٗكاْ ًؿباا اهلريٗض ٙةدهك ًّ ٟأحد امغس  .ٞأًّا غا و٘ا اهطاٗه ٞامواس٠
الاااُ٘ا جاجاا :ٞاجِاااْ ًاأٍِ كاُااا ٙػاابٔاْ عٌّاااي ًصزعااٗ .ٞكاُاات ه وااس ًاًااح
ؾ ٗ ِٞٚٚبٗ ،ٞٚكاْ ٙػسب ٗاهقبّ  ٞعو ٟزأضٕٗ .أحظّ اآوٌاْ ارأ ٝباحةلان
وف ٚيف ٗذٕٔٗٗ .ذد ا٘ق أحد وط٘ط طا ١اهطاٗه ٞكسّ ًّ ٞٙهب ارتبص قسب
اهلأع اهصذاذ ٞٚاه لس ٝيف اه اآ .ٝرا كااْ كا ّى غا .١ٛهلا ّّ أحادًا ًاا قاد
كاْ قرإ بٔا.
كاْ ذوٚط٘ اهطاٗه ٞاموس ٠سبا ١عِٕٗ .زأ ٘ٓٗ ٠املستبام ،أْ ال غا ١ٛقاد
حؿى هٕٗ .اةح زتوكد أه هٚوٗ ٞهٚواٗ ،ٞكأُإ بارهم ٙكاع طاا ١عوا ٟاه٘اقاع .جاٍّ
أؾابةٕ كسّ ٞٙأوس ٠ب د اقا٢ق قوٚو ًّ ٞذهامٗ .يف ٓارٖ املاسّ ٝأوار عٌااي املصزعاٞ
ٙكسلْ٘ٗ .قاي يف ُفطٕ إُٕ اري واا ، ٢هلاّ ضا٘مل ٙلاْ٘ ًاّ اذتٌاقا ٞأْ
ظتسّٖ زتٔ٘هْ٘ إ ً سك ٞاًك .ٞا صَ عو ٟارتسٗ .،هلًّ ،ا إْ ُٔض ٗاقفاً
حة ٟاُا ًِٕ ؾاحب احملىّ ٗححّٕ بؿ٘ث ًرع٘ز:
 ضٚد اآوٌاْ ،ال تأبٕ بٔؤال ١اهفةٚاْ إٍُٔ أُؿامل ضلاز.٠ٗ ٙطةوسب اآوٌاْ أْ ٙلْ٘ عساإ اهػاخـ اآلواس اآلْٗ ،هلِاّإ غا س
أْ ٓرٖ اهلوٌاث امل٘اضا ٞٚكاُات تفااقٍ ًاّ وطا٘ز ٝامل٘قا باهف اى .اقاد كااْ
االضةفصاش ًّ قبىُ ذا ٗذٕ عسض ّٛري ً٘ذّٕ إ أحد تقسٙباًٗ ،أؾبح اآلْ ً٘ذّٔاً
إهٚاإ ٗإ ا.اإٗ .كاااْ ذرياُاإ  ٙوٌااْ٘ ذهاام .اِسّ ا ٟاآوٌاااْ ؾاااحب احمل اىّ إ
ذاُب ٗٗاذٕ اه ٌّاي ٗضأهلٍ عٌّا ٍٓ ٙبسحْ٘
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ا٘قا اه اًااى ذٗ اه٘ذإ غاابٕ اهؿااٚين ٗٓا٘ ٙةااأزذح .اؿابّ غااةا ٌٕ٢ؾااازواً
ٗٓ٘ عو ٟبُ د وط٘ٗ ٝاحد ًّ ٝاآوٌاْٗ ،كأُّإ ب ٚاد عِإ بُ اداً كابرياًٗ .كااْ
ٙة آس باملباهو ٞيف ضلسٖٗ .كاُت ٓرٖ املباهو ٞغساضٗ ٞضخسٗ .ٞٙزً ٟيف اهل٘ا١
ٗضط كوٌاث برٗ ٞ٣ٙااحػا ،ٞضالِٚاً ا٘ٙاً ٗتاب إ بااهِ س جاٍّ اهةقطإٗ ،اعاا
اآوٌاْ إ اهقةاي ااعكض ؾاحب احملىّ بؿ٘ث ًست ؼ باأْ اآوٌااْ ال عتٌاى
ضاحاًٗ .يف توم اهوس  ٞحدد غً ١ٛا ري ًُِة س.
ذهم أْ زاع ٛاهبقس اه ر٘ش املبٔا٘ث اهار ٜكااْ اآوٌااْ ٙاس ٠اٚإ هواصًا ًاّ
أهواش ادتِ٘ب( ،ادتِا٘ب اهار ٙ ٜادّٖ ذِ٘بإ) زًاً ٟاّ إحاد ٠اهصٗاٙاا نِراس عااز
ضقط قسٙباً ًّ قدًٗ ٕٚكأ ا كاْ ذهم قاسازاً ًاّ ادتِا٘ب باأْ ٙقباى اآوٌااْ
املباازش .ٝااااُحِ ٟهٚااةوقط ارتِراس ٗغا س بػاا ٣ٚشتاةوف  .امٗي ًٌِٔااا ،بااأْ ٓاارا
اهف ى اهوسٙص ٜتقسٙباً كااْ ّ٘ٙز إ يف اهِاصايٗ .اهحاأًٌُِ ٛاا ،أّْ اهطااا يف ٙادٖ
ارتسقااا ١هااّ ٙفٚاادٖ يف اهاادااب عااّ ُفطاإ ٗإٌُّااا ٙط اّ٘ا هلااٍ قةواإ .هقااد كاااْ ه ااب
بارتِرس ذاث ًسّ ٝغإُٔ غأْ اهسذاي كوكٔاٍ ،هلاّّ ًطااٙفةٕ ًاا كاُات تةرااٗش
ً سا ٞأْ اهكسباث ظتاب أْ تةرّإ إ اا٘ق ٗاذتا ّد املطاِْ٘ إ اهاداوىٗ .الكاس:
هسبٌّا ًا كاْ هُٚطٌح بأْْ حتدد هٓ ٛرٖ امً٘ز يف املؿحّ.
 ّٓٚا طتس – ،قاي اآلوس.ٗوسذاااٗ ،إذا كاااْ اآوٌاااْ ال ٙطاااٗزٖ أًاىٌ ًااا ،اٌااا كاااْ ِٙةاباإ ارتاا٘مل
أٙكاًٗ :غ س ملكا اذةاش اه ةب ،ٞأّْ امل٘ث يف ً سك ٞباهطلك ٗيف اه ساٗ ١يف قةاي
هسبٌّا كاْ حتسٙساً هٕ ٗض ااٗ ٝعٚداً ه٘ كاْ اهوٚو ٞامٗ هٕ يف املؿاحّ ملكاا اسشٗا
اهبس ٝيف ذطٌٕٗ .غ س أُّا ٕ ها٘ اضاةطاب ح٣ِٚار أْ غتةااز ً٘تإ أٗ عتواٍ بإ هلااْ
اوةاز ٓرا امل٘ث أٗ حوٍ بٕ.
ٗقبض اآوٌاْ بقّ٘ ٝعو ٟاهطلك اهر ٜزبٌّا ًا كااْ  ٙاسمل أْ ٙطاة ٌوٕ،
ٗوس ،إ اهطٔى.
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التاجـر

من األدب األرمني الساخر

هاكوب ةارونيان

ىاكوب بارونيان (:)1891-1843
وجوه األدب الكالسيكي األرمني في السبعينيات
والثمانينيات من القرن التاسع عشر .أسس النثر

والمسرح الواقعي في األدب األرمني الغربي.

لقد طرح الى جانب المسائل السياسية العديد من
المسائل المتعلقة بظواىر الحياة االجتماعية .لقد احتل
موضوع الجوانب السلبية من الحياة األخالقية في

Hagop Baronian

المجتمع آنذاك حيزاً كبيراً في إبداعات بارونيان .إنو
ينتقد بشدة الطبائع المتجذرة في حياة األغنياء والطبقة
الوسطى .والقصة ىذه من مجموعتو (ضريبة اللباقة).

مترجمة وأستاذة جامعية مه سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب *

اآلداب العالمية ـ العدد 173

شتاء 2018

التاجر ـ هاكوب ةارونيان

من رواد األدب والمسرح الساخر في أرمينيا ،وأحد

ت :د .نورا أريسيان

أٌت تاجرٔ ،أٌا ال ألٕوك لمك ٜنٌٕك تكاجركن لٌك لذكت نبك ٌل ،كن نلك ٙ
قادك إىل نلتجار.ٚ
ٔال أٍِٗ  ،ن فمُٗذكى لك٘ ٔأثكبإ اٌعكان ،أٌكا أتعكرن و ك نىكا لكٕ
نٍككت أتعككرن وككل ٌصيككاه ،أ ٙلٍككبوا أت اوككن و ك حذك يك ر ٙنكك٘ ال أٌ كضي،
لٗس أذ نلٍعٗح ٛوَ نل بار ٚنبصّٕر ٚأُ (نلتجار ِ٘ ٚفَ نل كض ،،كن وذكتٍبنك
لم ٜنلتجارب نلصخعٗ ٛنليت ت طٗين نجلرأ ٚن٘ ألكفن عكٕع لكاه نلٗكًٕ أٌكْ
وككَ ككة و٠كك ٛتككاجر ت يرفككت إىل تككاجرَٖ ننيككٍة ف ككذ ال ٖ.ك أُ ..ل.ككَ نلمككي أُ
نلتاجرَٖ نالنيٍة ال ٖت.مىاُ أ بنك.
ظككبايٗ ٛر يٍككا ٔت ككٗي
قمٍككا إٌك تككاجر ٔال دنلكك٘ لمخجككن .تك ِل إىل مك
وعٗبت ٔتّٗي ١نن ش٘ ٞن٘ ال تّريب فرٖذكت نلكيت تٍتهرِكا عككال ٛذككال.ٛ
أٌت تككاجر نكب ٔ ،ال دنلك٘ لم ككٕه إٌك صككاط نكب  ،لكك ل تٍكئ ٙنٖٔكٛ
م ٔلٌٕٗ ثبق الباب وَ يٗث عتأت٘ نلفرٖذ.ٛ
تأت٘ عالاع ٔت ِل ٔتٍيلقِٔ ،ا ِٕ ُٕ ٖهّكر أوكاً نلبكاب .ت كا وباشكرٚ
ٔترنض حنٕٓ لتذت بن نلي كُٕ ٔتُجمذكْ لمك ٜنرعكٗ  .ت كبً لكْ نل ّكٕٔ ٚتتىمكق
ٔتالطفككْ ٔثككٗذ ككْ .ككح وككَ ناليككفنًٔ ،ت .ك ب بككب ٚعككال ٛناومككٔ ،ٛأوككا
ناتب  ،فٗضٗا لم ٜأناذٖب ٖٔؤنب لم ٜأناذٖل أذر.ٝ
ٌٕ ك دعككي ككض نلصكك٘ ،ٞعككٕن ٖصككف ٙبمككـ نيالنيكك ٛأٔ أر ككك ٛحالن ل ك ٚ
ذِككلٖٔ ،رٖككب ككاذع لبضككال ٛأذككر ،ٝتُرٖككْ نلبضككالٔ ٛأٌككت ت ككرأ لمٗككْ نبيٖككب وككَ
نإلطرن ٘ ،ٞأُ ت.من ضالت أنالٗن وَ نل ار.
 ِ ٓ نلبضال ٛك وٕجكٕد ٚنلذكٕق ،ل كب أٔظكٍٗا لمّٗكا ذعٗعك كا وكَأجمٍا.
ٖٔردن ناتب يٗث ت ُٕ.قب نتف ت و ْ.
 إٌّا ضال ٛفاذر.ٚ ضال ٛرن ،ٛ ٟال وحٗن هلا. ٖا لٗتٍا ٌر ر واك وَ نآلالن وَ ِ ٓ نلبضال.ٛ إٌّا ضال ٛلَ جتب تٕٞوّا.931
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ل ٗبتّا.

إٌّا ضال ٛيت ٜلٕ ذمتّا ألا ور ٚال ت
ِ ٓ نلبضال ٛظايب ٛوببأ.
التأنٗب ظايب ٛوببأ ،لٌّا ال تتخيق أ بنك.
مي َ.نعت ىاهلا و ٛ٠عٍ.ٛ
واذن ت ٕه ٖا عٗب ،ٙو ٛ٠عكٍ ..ٛو٠كٔ ٛنيذكة عكٍ ،ٛوك٠يت عكٍ ،ٛنيال ٠كٛ

عٍ...ٛ
 أقٗىٕن ضرذناُ لم ٓ ِ ٜنلبضالٖ ٛا أّٖا نل ٍٗا.ٞ إٌّا ضال ٛفاذر.ٚ حنَ ال ٌُر ٓ ِ ٙنلبضال ٛل.ن نلٍاس. ل ب نصفٍا لَ ِ ٓ نلبضال ٛل.ي ن٘ تت ٕدٔن لم ٜمٍا. نل ك رٌٔاٌ ،رجككٕ وٍ ك أال ت ككٕه ليككب أٌ ك نشككفٖت ِ ك ٓ نلبضككال ٛوككَمٍا.
ٔ آالن نل.مىاع وحن نليت قٗمت وكَ قببمك ٔوكَ قببكن ناتبك  ،تٍجحكُٕ
ترٖٔج نلبضالٖٔ .ٛأت٘ دٔر نبذأو.ٛ
 عأقٕه ع رنك ٌّاٟٗاك. إٌّا لاد ٚأفٍبٍٖا أُ ٖ ٕه نلذ ر نلٍّا.ٟ٘ أٌا ال أعتذٗـ نبذأو.ٛ أفٍبٍٖا ال ٖذتذٗـ نبذأو ٛتاتاك. مي َ.أُ ت ُٕ.نبذأو ٛأورنك جٗبنك ل ِ٘ َ.تت ارض ول طبٗ يت. نبذأو ٛتت ارض ول طبٗ  ٛأفٍبٍٖا. ال أيل نحر نل.الً. أفٍبٍٖا ال ذنل نحر نل.الً. .مىٔ ٛنيب ،ٚعتبفل وَ أجن ِ ٓ نلبضال ٛنيالنيك ٛحالن ٔ ا ٠كٔ ٛر كلل  ٚذِل ٔجمٗبٖتة.
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 ل ككب أذط كأعٖ ،ككا أفٍككب ،ٙأذطككأع ،نلبضككال ٛنمفتٍككا أر كك ٛحالن ل ك ٚذِل.
 واذن ت ٕه؟ أذطأع نحلذابٖ ،ا أفٍب ،ٙعٕن أرٖ يذا اع تم نلبضال ٛنليتنعتمىٍاِا وَ نبص ن وَ أٔرٔ ا.
ٖٔأت٘ نل.اتل .صا يذا اع وئرٖٔ ،روْٗ أواو .
ٔأٌت ٔنأٌ تبق ّا ٔت فن خبط. ٠
 ل ب أذطأع احلذاب. نٍتَ عت ٕه أر  ٛحالن ٔؤ ٛ٠ر ل ل .ٚ وّىا ناُ ،ل ب لفهتُّا ور ،ٚأٌا ال أرجل .الو٘.ٖٔتهاِر نل.اتل ال ضلِ ٖٔ ،ل إىل طألتْ وتىتىاك.
 خنذر نيال  ٛ٠ل  ٚل ٘.ال ٖرجل .الوْ. ٌ ي ل ب لفهتّا ،ندفل ذل نببمـ ٔذ نلبضال.ٖٛت ور نل.اتل ٖٔ ٕه:
 نل بٗككا ٞأوحالٍككا ٖ صككُٕ نككن ٖككًٕ ،لككٕ ت أنككَ ناتب كاك ِ ك ن ن ككنلٍ.ت أتٗت دنٟىاك إىل ٍِا لصرن ٞنلبضاٟل.
فٗجٗل نلي ُٕ:
 ٖككا أفٍككب ،ٙأٌككا أٖض كاك عككألطٗ ع ك رنك ٌّا ٟٗكاك ،عككٕن أدفككل نيالنيكك ٛحالنٔعب ىٔ ٛ٠لصرَٖ ل  ٚوَ أجن ِ ٓ نلبضال.ٛ
مت ظككٗب نلفرٖذكك .ٛتككر نيذككى ٛ٠ل ك ٔ ٚتذ ك ب لٍجاي ك ٔ ،ل.ككَ نيتى كاه
نلص وَ جّٔ ،ٛشٍال ٛنٌتينع لب ٚل نع ذِل أنحر وَ جّ ٛأذر ،ٝتميو أُ
جتٗل ٌٕ اٌبِاطٔ ،ت ٕه:
 ِن أٌت ٔلب ،أت تت رن لم ٜنلبضالٖ ٛا أذ٘؟ٖتىتي نل.اتل:
 ِ ٓ نلبضال ٛلٗذت لم رض لم ٜنجلىٗل. نل رٌٔا حنَ لذٍا ٍِا وَ أجن أُ ٌ ض نلٍاس.932
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ٖ ٕه نلي ُٕ:
 ألطٗ لصرَٖ ل  ٚأنحر. ِٔككن ٌتحككبإ لككَ لصككرَٖ ل ك  ٚذِككل؟ إُ أردع ذ ك نلبضككالٔ ٛال تككبفلشٗ٠اك ،ل َ.لٗذت نبذأل ٛن ل  ،لمٗ أُ ت ط٘ قٗى ٛلمبضال.ٛ
 عألطٗ لصر ل نع أذر.ٝل ب ٔظمت عال ٛنالتفاقٔ ،أذ نلم نع نل ِل ٔ ،ل تببأ ذطبك ٛقعك ٚ
ٔل.ككَ وككؤنير ،ٚيٗككث ترضكك ٜككال.ح نل.ككح وككَ نلتٍككا الع ٔ ،تمك نلمحهككٛ
متاواك ٖبذن إىل م رجن قع ٔ ،ل ٍْ.ذٔ ٌفٕذ.
 نبذٗ قاً. ي اك قاً. نٗا يال.ي ،خب ؟ نحلىب هللٍٕٖ ،ف ح ا. نٗا ياه نلذٗبٚ؟ جٗب.ٚ نآلٌذاع خب ؟ خب . ٔنٗا ن ٍ ؟ جٗب جبنك. ٔنلبت ؟ ال أس. جبت ؟ ورتاي.ٛ واذن ٖف ن ظّرك؟ وا ٖف مْ. ِن ِٕ لٍبني؟933
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 ال. أٌت لٍب ظّرني؟ ال. أَٖ أٌتي إذنك؟ٗتٍا.
 يذٍاك يذٍاك ،نطمل ل٘ قّٕ ٚفأٌا ت باُ جبنك. يذٍاك. أتبر ٙأُ نمبتٍا ٔلبع نلمٗم ٛنباضٗ.ٛ ٌ ي ،تف ن ذل . عٕن ٌ طٗ.ي ٔنيبنك. أش.رك. ل َ.ب أُ ٖ.رب قمٗالك. جٗب.ٖتحرك نلي ُٕ تأِباك لم ِاب ،جتٗبْ اإلشكارنع ٔل.كَ نلمباقك ٛال تذكى أُ
تطرد ٍٖٕف ح ا.
 ٔني ِ٘ مجٗم ٛنجلرٔنع! ٌ ي. نٍكككت عأعكككأل  ،نٗكككا تر ّٗكككا .أوّكككي ورٖضكككٔ ٛضكك ٗف ٛلكككٗس لكككبّٖانحلمٗل ..قالٕن نلبٗت أُ ٌذت ىن جاج ٛنلرضال.ٛ
 ٌ ي. ِٔن ٖع ؟ ال ألرن. ِككن ٖٕجككب يككارت.ي نمب كاك لٗككأت٘ ٖٔرلكك ٜنجلككرٔ؟ أرجككٕك ٖككا قم ك ،لٍٍ ِؤال ٞنبذانة .لٍذأه ٍِا ٍِٔاك ٌٔبحث لَ نمل..
 يذٍاكٌ ،بحث.934
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 لٍبحث نآلُ. لب ٙش ن نآلُ ،وذتحٗن. ِٔ ن أٖضاك ش ن ،إٌْ نيٕنب. نلًٕٗ لٗس لبٔ ٙقت لي ّ رأع٘. ٔوتٌ ٜبحث؟ لب ٙألىاه ضرٔرٖ ،ٛيت ٜلٗس لبٔ ٙقت أقرر فْٗ وت.ٜ إٌّا لٗذت وضٗ  ٛلمٕقت ،إٌّا.. لٍب ٙش ن ٍٖٕف ح ا. إٌْ أور ال ٖؤجن ..عٕن ألطٗ ٔنيبنك وٍّي.ٖ ٕه نلي ُٕ:
 عٕن ألٕد ب ر ل عالٔ .ٛرنرع وَ ن ن.فتتحذر ٔيبك:
 أٔن أٔن أٔن.. لمٗ أُ تر ٝنجلرٔ ،إٌّي وحن نلصٗاطة. ٌ ي. لٍ رر ٌٍّٔ٘ نلور. ٌ ي. أال تع جاج ٛنلرضالٛ؟ ال. دنل نل حٕر لم ٜنمل. ٌ ي. ال ٖٕجب ين حذر. ال ٖٕجب. ِٔن ٍِاك ين؟ ال.935
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 إُ ناُ ٍِاك ،قن. ال ٖٕجبٍٕٖ ،ف ح ا ،ال ٖٕجب ،ال ٖٕجب. ِن ضبت؟ ت أ ضلٔ ،ل..َ. ال ذنق ل أُ ت ضل ،أٌا لذت ذادو ٔ ،ال أٌتهر أ ٙر وٍ  ،شر تنل ّٕ ،ٚإُ أردعَ أدف ُل ل قٗىتّا ٔأِالك ٔعّالك.
 ال.. أٌا ألمي أٌ ثل نل.الب ل ل أردع أُ أِبٖ ٔنيكبنك ٔ ،كبالك وكَ أُتص.رٌ٘ ترفل وَ شأٌ .
 الٍٕٖ ،ف ح ا. لٗس نن ط ٖؤنن حلىْ ،ت مّي ِ ٓ إُ نٍت ال ت رفّا.ٔرنرع ٍٖٕف ح ا اضباك.
ٔأٌت تٍتهر لٕد. ٌٕ ٚ
ٖ ٕد ٌٕ ب نيالإ عالاع.
 نلٗككًٕ ال أوم ك نبككاه ،عككٕن حتكك٘ ككب أٖككاً لككب ٚلشككف ٙنلبضككال ،ٛإىلنلم ا.ٞ
 ت اه ،أَٖ ت ِل ..لب ٙنمى ،ٛحله ..ٛنٌهر إلٖ٘ ..كا ح كاٖ ..كا أفٍكبٖ ..ٙكاظبٖق ..ألَ تأت٘ ،ت اه ٔنذِل وَ جبٖب ،لَ ٌأنم .
ِٔن ِٕ جمٍُٕ لٗ ٕد؟
ٔلألعككا تص ك ر أُ ٌٕ ك نتفككق وككل تككاجر حذككر ٔ ثككرٔن وُرضككٗ ٛأنحككر.
ت ضل وَ ناتب قمٗالك ،نيي تببأ ماي نلصتاٟي لم ٜرأس ٍٖٕف ح ا.
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به جًوسـًن
يمسرحه الكًميدي الىاقد

المسرحية بإبداعاتو المسرحية الرائعة وغطت
إشعاعات عبقريتو كل سماء انكلترا ،فإنو كانت
تظهر إلى جانبو ،بين الحين واآلخر ،بعض العبقريات
المشعة النادرة ،التي تجلب األنظار إليها بإشعاعاتها
القوية الباىرة ،وإن كانت أقل إشعاعا وقوة من
إشعاعاتو ،مثل (كريستوفر مارلو) ،الذي ولألسف،
انطفأت شعلتو باكرا قبل يشتد إشعاعها ويتوىج

لهيبها ،ومثل (بن جونسون) ،الذي ظلت شعلتو

Benjamin Jonson
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متوقدة ومستمرة في إشعاعها ،حتى بعد وفاة
شكسبير بمدة طويلة.
مترجم مه فلسطيه ـ مقيم في سًرية *

شتاء 2018

بن جىنسىن ومسرحه الكىميدي الناقد

مع أن شكسبير ،في عصره ،قد مأل الساحة

إبراهيم محمود الصغير

وع أُ ؾكػبري ،يف عكطٓ ،قس و ٨الػاص ٛاملػطصٗ ٛبإبساعاةْ املػرطصٗٛ
الطاٟعرٔ ٛطترث عؾرعاعاج عب طٖترْ كرن ارا ٞعٌكمراا ،إإٌرْ كاٌرث ة ّررط ع
راٌبْ ،بني احلني ٔا٩خط ،بعر العب طٖراج املؿرع ٛالٍرازض ،ٚالر ألمرا ا ٌ٧راض
علّٗا بإؾعاعاةّا ال ٕٖ ٛالباِطٔ ،ٚعُ كاٌث أقن عؾعاعاً ٔقٕ ٚوَ عؾعاعاةْ ،وخن
(كطٖػررتٕإط ورراضلٕل ،الررصٔ ٙل٨غررت ،اٌتهرراج ؾررعمتْ برراكطًا قبررن أُ ٖؿررتس
عؾعاعّا ٖٔتِٕس هلٗبّأ ،وخن (بَ رٌٕػُٕل ،الص ٙظمث ؾعمتْ وتٕقسٔ ٚوػتىطٚ
يف عؾعاعّا ،صت ٜبعس ٔإا ٚؾكػبري مبس ٚطٕٖمرٔ ٛلكرَ ورَ امل٤غرت ،أٖهراً،
أُ عباز ٚؾكػبري ،وٍص ال طُ الخاوَ عؿط ،صطوث رٌٕػُٕ ورَ املكاٌر ٛالر
كاُ رسٖطاً بّا عم ٜاملػطح اٌ٫كمٗع ٙإزٌٕػُٕ ِٕ ا٧بطظ ؾدكرٗٔ ٛا٧كخرط
أقال ٛبني كتاب املػطصٗاج يف عّس ؾكػبري ٔكاُ ،كرصل ا٧برطظ ح اإر،ٛ
ِٕٔ ،عق ٔرساض ،ٚؾاعط طٍا ٟ٘وَ التطاظ أ٧ه ،إه ً٦عَ غع ٛاط٦عْ ٔقٕٚ
ؾدكررٗتْ ٔقررس ةم رر ٜح اإرر ٛك٦غررٗكٗٗ ٔ ،ٛررع بؿدكررٗ ٛعٍٗررس ٚقٕٖرر ٛإررص،ٚ
ٖكاز ٖهاِ٘ ؾكػبري يف بعر ا٧صٗرأُ ،قرس كراُ أٖهراً ،وكرمضاً خم ٗراً،
ٔوكرررمضاً وػرررطصٗأً ،قرررس أزاض ظّرررطٓ لمىػرررطصٗاج الطٔواٌػرررٗٔ ،ٛا رررص لٍهػرررْ
أغررمٕب ًا زٗررعاً خيتمررت عررَ ب ٗرر ٛا٧زبررأ ،ٞالؿررعطأ ٞكترراب املػررطصٗ ،ٛإكرراُ
كالتاٟط اجلىٗن الص ٙططز خاضش الػطب ٔكاُ أقطب املػطصٗني ع الٕاقعٗ،ٛ
ٔرعررن ال كرر ٛاملػررطصٗ ٛة ررع يف ٌتررام ٔصررس ٚالعورراُ ٔاملكرراُ ٔاملٕنررٕدٔ ،قررس
ص رررث عب طٖررر ٛرٌٕػرررُٕ ٌهػرررّا يف الكٕوٗرررسٖا ،يف أصػرررَ صا٥ةّرررأ ،كررراُ
ةاحريِا عم ٜعكطِا كبرياً ٔقس ٔرس كتاب املػطصٗ ،ٛيف عّس ععراز ٚاملمكٗرٛ
يف عٌكماا ،إْٗ غٍساً كبرياً ٖػتٍسُٔ علْٗ
ٔلررس ِررصا املػررطص٘ الع ررٗي (بٍٗرراوني رٌٕػررُٕل ،الررص ٙاؾررتّط باغرري (بررَ
رٌٕػُٕل ،عاً (2683ل ٔيف بع املكازض ٔلرس عراً (2684ل ٔةرٕيف عراً (2748ل،
أ ٙأٌْ عاف إا ٚطٕٖم ،ٛصٕال٘ (76ل عاواً ،أكخط زا عاف ؾكػبرئ ،الرصٙ
عاف صرٕال٘ ( 63ل عاور ًا كراُ برَ رٌٕػرُٕ وٍرص قراطٓ وؿاكػر ًا ٔشا ؾدكرٗٛ
قٕٖ ٛوػٗتط ،ٚع ٥أٌْ كاُ يف الٕقث ٌهػرْ صراز الرصكأ ٞشا اطر٦د ٔاغرع عمرٜ
آحرراض ا٧قررسونئ ،قررس ةرراحط بؿرركن ؾررسٖس بّرري ٔبكتابرراةّي ،زررا رعمررْ شا ح اإررٛ
ك٦غٗكٗ ٛوتٍٗ ،ٛكىرا شكطٌرا يف البساٖرٔ ٛيف أعىالرْ ةتزمر ٜاملعطإر ٛأكخرط
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زا ةتزم ٜاملِٕبٔ ٛا٫هلاً ،وع أٌْ مل ٖتمق ةعمٗىاً عالٗاً ٔقس عىن وػتدسواً عٍرس
بٍّا ٞل٪رط لٗتعمي وٍْ وٍّ ٛظٔش أوْ ٔلكٍرْ ِرطب ع الرب٦ز املٍدههرٔ ،ٛصراضب
ا٫غباُ ٍِاك ٔكاُ ٖتباِ ،ٜيف إا٥ ٚص  ،ٛأٌْ قتن عرسٔاً ،يف عصرس ٝاملعراضك
بني اجلٗؿنئ ،رطزٓ وَ غ٦صْ باإهن ططٖ ِٕ ٛورئٖ ٛعٍسوا عاز ع ب٦زٓ،
بعس إا ،ٚرطب التىخٗن كىا رطب الكتاب ٛلمىػطح ،لكٍْ مل ٖكَ ٌارضاً يف
أ ٙوٍّىا ٔةصكط ا٧خباض عٍْ أٌْ ِطب وَ املؿٍ  ٛل تمْ أصس ظو ْٟ٦املىرخمني يف
وباضظ ٚوعْ عاً (26:9ل ٔاٌهي إٗىا بعس ع الكٍٗػ ٛالكاحٕلٗكٗ ٛالطٔواٌٗ،ٛ
ال ةطكّا بعس احين عؿط عاو ًا
عاز رٌٕػرُٕ لمكتابر ٛلمىػرطح ،إكاٌرث وػرطصٗتْ (كرن عٌػراُ يف صالرٛ
وعاررررْل أٔ (كرررن عٌػررراُ بػر رىْتْل أٔ (كرررن عٌػررراُ يف إكاِترررْل عررراً (26:9ل
إكاٌث أٔه زلاح لرْٔ ،قرس قرسوّا ورع قرسٖ ْ ؾكػربري كاصرس الؿدكرٗاج
ٔكمى ٛإكاِ ٛةعين (ربمَّٛل أٔ (طبٗعٛل أٔ (خكمٛل طبع املط ٞعمّٗا ،أٔ ٌٕعاً وَ
احلىاقر ٛخررام ،أٔ ا٫صػراؽ الررطٟٗؼ ال ررٕ ٙيف اٌ٫ػراُ ٔؾدكررٗاج رٌٕػررُٕ
عباض ٚعَ "إكاِاج" أٔ "طبراٟع" عمر ٜاملػرطحٔ ،لٗػرٕا أؾداقر ًا ص ٗ رٗني ٔقرس
أظّرررط رٌٕػرررُٕ يف ِرررصٓ املػرررطصٗ ٛالٍارضررر ٛوّررراض ٚإا ٟرررٔ ٛكاٌرررث ؾدكرررٗاةْ
حيسزِا يف احلٗا ٚوعاش خام لكن وٍّرا ٔأقرطب وخرن ملخرن ِرصٓ الؿدكرٗ ٛعٍرس
ؾكػبري ِر٘ (ورالهٕلٕٗل ٔلكرَ رٌٕػرُٕ اغرت سً ِرصا الٍرٕد ورَ الؿدكرٗ،ٛ
طري املتاري ،ٚبٍزاح لٗخبث ٖٔ٤كس نرعت التبٗعر ٛالبؿرطٖٔ ،ٛأوطانرّا اخلم ٗرٛ
ٔإٌٔاد الؿدكٗاج وتعسز ٚاملعارٗ ، ٛصتر ٜأٌرْ أقربُ بٖؿهربشْ بؿدكرٗ( ٛزٖكٍرعل
ال طُ الػرابع عؿرطٔ ،لكرَ برسُٔ ضٔح (زٖكٍرعل العاملٗرٔ ،ٛبرسُٔ عاطهترْ ٔقرس
ةاحط رٌٕػرُٕ بالهػراز الرص ٙاغتؿرط ٝبرني التب ر ٛالٕغرتٌ ،ٜتٗزر ٛالخرطٔ ٚالر
أطسقتّا عمّٗا التزاض ٚاجلسٖس ،ٚزا ظاز ورَ ؾرعٕض املرطاض ٚلسٖرْ ٔاٌعكرؼ شلر
يف وػطصٗتْ
كاٌررث صٗررا ٚرٌٕػررُٕ يف ِررصٓ الهررا ٚإكرراعسًا شاج أِىٗرر ٛوتعاٖررس ،ٚعمررٜ
الططي وَ الهااج العطنٗ ٛلبع الكعٕباجٔ ،صتر ٜالػرزَ ٔكترا وػرطصٗتْ
الخاٌٗرر ٛالٍارضرر( ٛكررن عٌػرراُ خرراضش عررَ وعارررْل عرراً (2711ل ٔلررْ كررصل أضبررع
وػطصٗاج إكاِٗ ٛضاٟع ،ٛتاظ بالػدطٖ ٛالٕاقعٗٔ ٛبالٍ س ال٦شد ِ٘ٔ ،أإهرن
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وا كتا ٔ بّا ٔقن ع قىر ٛالٍزراح ِٔرصٓ املػرطصٗاج ِر٘ (إٕلبرٌٕ٘ أٔ الخعمرال
عاً ( 2717ل ٔ(عٖبكُٕ أٔ املرطأ ٚالكراوتٛل ٔ(الكٗىٗرا ،ٟ٘أٔ عرامل الكٗىٗرا ٞأٔ
العامل ال سٖيل عاً (2721ل ٔ(غٕم باضحٕلٕوٕٗ أٔ وعطض باضحٕلٕوٕٗل عراً (2725ل
ٔكررن ِررصٓ املػررطصٗاج إا ٟرر ،ٛلكٍررْ وررَ الكررعا أُ زلررس و رَ بررني ؾدكررٗاةْ
عٌػاٌاً عازٖاً ص ٗ ٗ ًا ٔلْ وػطصٗاج أخط ٝإكاِٗ ٛأقن ؾاٌاً وٍّرا (احلٗراز ٙأٔ
الؿررراٟعل(ٔ ،الع٦قررر ٛالعاطهٗررر ٛلم رررسٖؼل عررراً (2725ل(ٔ ،عبٗػرررنيل عررراً (271:ل
ٔطريِا
بماررث وػررطصٗاةْ ،صػررا املكررازض املتعم رر ٛبررْ ،صررٕال٘ العؿررطَٖ وػررطصٗ،ٛ
عناإ ٛع وػطصٗاج أخط ٝاؾاك يف ةالٗهّا وع كتاب وػرطصٗ ٛآخرطَٖ ،وخرن
وػررطصِٗٗ( ٛررا ع الؿررطمل ال ر اؾرراك يف ةالٗهّررا وررع (ؾررامباُل ٔو٤لررت حالررد
زضاوررر٘ ورررَ كتررراب التب ررر ٛالخاٌٗررر ٛاارررْ (واضغتُٕلررررر صٗرررد ألهرررٕا وعرراً ومرررّاٚ
بٕضرٕاظٖ ٛضاٟع ِ٘ٔ ،ٛخن قراٌع ًا يف لٍرسُ عٍرسٓ أرررياُ أصرسِىا إترٌ ٜؿرٗ ،
ٔالخاٌ٘ ؾاب وتّت ٔعٍسٓ كصل إتاةاُ ،عصساِىا عصضا ٞعاقمٔ ،ٛالخاٌٗ ٛغٗٛ٠
واطٔضٖ ٚتعٔش الهت ٜالٍؿٗ وَ الهتا ٚالعاقمرٍٖٔ ٛعىراُ بالػرعازٖٔ ٚترعٔش الؿراب
الػٗ ١يف الهترا ٚالػرٗ ،ٛ٠إٗؿر ٗاُ ٖٔعٗؿراُ بتعاغر ،ٛحري ٍٖزّٗىرا ورَ الههرٗضٛ
ةسخن الهتٔ ٜالهتا ٚالعاقمني ص اً عُ املٕنٕد  ٥قٗى ٛلْٔ ،لكٍ ةٍػ ٜاملٕنرٕد
جلىاه الٕقت ٔةسإق احلٕٖٗٔ ٛكرن وػرطصٗاج رٌٕػرُٕ ،ة طٖبراً ،وخمرد عمرٜ
املػطح ٔقٕبمث بٍزاح أقن زا ةػتضق عمر ٜأُ املػرطصٗاج الر كتبّرا يف غرَ
الٍهس ِ٘ ال ٍٖبا٘ أُ ةعس وَ عُٕٗ ا٩حاض ا٧زبٗ ،ٛأوا ال قبمّا إ ٦ةبمغ ِصا
املبمغ وَ ال ٕٔ ٚا٧وط ا٧كخط أِىٗ ِٕ ٛأٌْ قرس ورٕه عرَ املبالار ٛيف وػرطصٗاةْ
ومّا ٚالهض ع ومّاٌ ٚاقرس ٚغراخطٔ ٚاقعٗر ٛأكخرط ٌهرزأً ،اهلرعه إّٗرا كراُ
نررىَ صررسٔز وع ٕلرر ٛإهرر٘ وػرررطصٗ( ٛكررن عٌػرراُ يف إكاِتررْل ٌررط ٝالترررارط
(كٗتمرر٘ل ٖتؿررك يف ؾرراب ااررْ (ٌٕٖررنل ٔأُ ِررصا ا٧خررري ٍٖررٕ ٙعقاورر ٛع٦قررٛ
بعٔرتررْ احلػررٍاِ ٞررصٓ ِرر٘ "إكاِرر "ٛأٔ "طبٗعرر "ٛكٗتمرر٘ ٔ٧ب ٌٕٖررن ،أٖه راً،
طبٗعتْ  ِ٘ٔ ،ال مق عم ٜغرمٕك ابٍرْ ٔلعرن اجلٍرس ٙاجلبراُ (بٕبازٖرنل ِرٕ أإهرن
ؾدكٗاج رٌٕػُٕ ورَ صٗرد ضارْ ٔة سكرْ كإٌػراُ ص ٗ ر٘ عُ عرسً عظّراض
ؾدكٗاةْ كاٌاؽ ص ٗ ٗني ٖعس عٗباً وَ عٕٗب رٌٕػرُٕ كىػرطص٘ ٔةتالعٍرا
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وػررطصٗتْ الؿررّري( ٚالكٗىٗرراٟ٘ل كرراضٔد وػررطصٗٔ ٛاقعٗرر ٛظّررطج عررن املػررطح
ا٫لٗعابٗخرر٘ أوررا وػررطصٗتْ ا٧خررط ٝالؿررّري( ٚإٕلبررٌٕ٘ل إّرر٘ زضاغرر ٛلمزؿررع عمررٜ
ٌترام ٔاغررعٔ ،ةتػري بالع ىرر ٛيف ا٧إرق ٖ ٥كررن علٗرْ أ ٙوررَ وػرطصٗاةْ ا٧خررطٝ
إه٘ ِصٓ املػطصٗ ٛحيسحٍا رٌٕػرُٕ عرَ ؾرٗذ عزرٕظ اارْ (إٕلبرٌٕ٘ل ورٗ برْ
طاٟه ٛوَ الٍاؽ وأه أُ ةرطذ حطٔةرْ إٗت راِط باٌرْ وؿرط عمر ٜاملرٕج إرٗزَ
رٍررُٕ ِرر ٞ٥٤الٍرراؽٖٔ ،تػرراب ُٕ ع عكررطاً العزررٕظ يف ؾرربْ وعاٖررس ٚذلىٕورر،ٛ
ٖٔهضُٕ وَ أرمْ بالؿط ٔالخطٔ ٚبن عُ أصرسِي ٖ رسً لرْ ظٔرترْ ،حري ٍٖكؿرت
هلي أوطٓ ،إّٗطعُٕ ع العسالٖ ٛؿكٌْٕ ،لكَ العسال ٛةربٟرْ عُ غرطاب الرصِا
لٗػٕغ أص ط احل اضاج ع ٥أُ ِصٓ املػطصٗ ٛة٤مل أكخط زا ةهض ٔبعكػرّا
وػررطصٗ( ٛعبٗػررنيل عرراً (271:ل ،إّرر٘ ةهررض إضػررا ِٔرر٘ ةررسٔض صررٕه عرراظب
وػتٕصـ ،وكاب (بالٍٕضغتاٌٗال ،خيؿ ٜالهٕنا ٞخؿٗ ٛوطنٗ ،ٛإٗمت أشٌْٗ
بعكب ٛكخٗهٍ ٛع عٍّىا ٔقٕه الهزٖٔ ،ٛػركَ يف ؾراضد نرٗق  ٥غربٗن ع
وطٔض العطباج إْٗ ٖٔهطف الػر٦مل صترٖ ٥ ٜكرُٕ لٕقرع ا٧قرساً قرٕج ٔلكر٘
حيطً ابَ أخْٗ وَ حطٔةْ ٖتعٔش إتا ٚقاري ،ٚقالٕا لرْ يف ٔقرهّا أٌّرا قرىٕج ع
زضر ٛاخلطؽ ٔكاُ ابَ ا٧ر ،يف الٕاقع ِٕ ،الرص ٙزبرط املر٤اوطٔ ٚيف ٔغرع أُ
وعض باق٘ ال ك ٛإه٘ لٗم ٛالعٔاش أخصج العطٔؽ الكرىٕج ةٍربُ ٔةعرٕٔ ٙةكرسض
أقٕاةاً كاقٕاج الطعس ،حي ِ٘ ةسعٕ إطق ٛوٕغٗ ٗ٫ ٛصٗا ٞصهم ٛالعطؽ إٗ طض
املػرركني أُ ٖتم ّررا عمرر ٜالهررٕض ٔلكررَ وررا العىررن؟ ٍِررا ٖ ّررط زٔض ابررَ ا٧ر،
إٗعطض عم ٜعىْ أُ حين لرْ ا٧ورط و ابرن اػرىا ٟٛرٍٗرْ ٖرسإعّا لرْ كرن عراً
ٖٔ بن العي ٍِٔا ٍٖكؿت أورط العرطٔؽ ل رس كاٌرث ؾراب ًا إكراُ الرعٔاش ٥طٗراً
عشُ بتبٗع ٛاحلاه
أوررا وػررطصٗ( ٛغررٕم برراضحٕلٕوٕٗل إّرر٘ أكخررط وػررطصٗاةْ قطبراً وررَ (زٖؿررٍعل
ةعٔزٌررا بكررٕض ٚعررَ احلٗررا ٚيف أ٧غررا املٍضترر ٛيف العكررط ا٫لٗعابٗخرر٘ ٔة راب
وػطصٗ( ٛاملرطأ ٚالكراوت ٛل ورَ وػرطصٗ( ٛكٕوٗرسٖا الػرمٕكل الر كاٌرث ةبعرد
البّز ٛيف قمٕب دلتىع ععاز ٚاملمكٗ ٛيف عٌكماا
كاُ رٌٕػُٕ وعترسًا بٍهػرْ ٔخؿرٍاً ،إهر٘ ؾرعط و سواةرْ ٖرعأض وعمٍر ًا ٗرع
وػررطصٗتْ كىخررن أضومرر ٛةعمررَ عررَ بٍاةّررا طررري الطؾررٗ اجٔ ،وررَ أقٕالررْ "ِررصٓ
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وػرررطصٗ ِٔررر٘ رٗرررس ،ٚعشا مل ةعزررربكي إر رصاك ختررراكي" ٔبٍٗىرررا ٖ رررسً لٍرررا
ؾكػرربري (بمىٌٕررثل ٔطابرر( ٛآضزُل ،إررإُ رٌٕػررُٕ ٖكررت أٌررصاه غررٕم وّطررراُ
(باضحٕلٕوٕٗل ٔراٌرا التراكع أورا يف الاارٗرسٖا إمري ٖكرَ رٌٕػرُٕ ٌارضر ًا إّٗرا
كىررا كرراُ يف الكٕوٗررسٖأ ،قررس قررسً واغرراةني عمرر ٜالٍىررٕشش الك٦غررٗك٘،
ِٔىا وػطصٗ( ٛغٗزإٌؽل عاً (2714ل ٔوػطصٗ( ٛكاةالٍٗرال عراً (2722ل ِٔر٘
ذلأل ٛكتاب ٛوػطصٗٔ ٛإ اً ٩ضا( ٞغٍٗٗكال بالما ٛاٌ٫كمٗعٖ ٛإّىا ككَ أُ
ةباِٗا مبضأل ٛالتٕا ً٣وع صطك ٛالتاضٖذٔ ،شلر لرٗؼ بكرا  ُ٧ ،الؿرعط إّٗرا
 ٥صٗا ٚإْٗ ،إّٕ  ٥حيطك املؿاعطٔ ،ؾدكرٗاةّىا كىرا قراه (ةٍٗػرُٕل "كراُ
 ٦بررن صررطاك" ٔقررس وخمررث
ورراز ٚططٖٔرر ٛالتك ر ث بّىررا ٔأٔقهتّىررا عررَ التتررٕض إ ر ً
وػررطصٗتْ املاغررأٖ( ٛغررٗزإٌؽل يف (وػررطح العرراملل ٔقرراً باملخٗ رن أعهررا ٞإطقررٛ
ؾكػبري أوا وػطصٗتْ الكٕوٗسٖ( ٛإٕلبٌٕ٘ل الخعمرا ،إ رس وخمرث أٖهراً ،عمرٜ
ٌهؼ املػطحٔ ،كصل يف اجلاوعتني ال سكتني يف عٌكماا عاً (2717ل
صكررن رٌٕػررُٕ عمرر ٜالؿررّطٔ ٚالعىررنٔ ،عمرر ٜوػرراعس ٚوالٗرر ٛبعررس قررعٕز
(ررررٗىؼ أ٧هل ع العرررطف عررراً (2712لٔ ،شلرر ملّاضةرررْ يف كتابررر ٛاملػرررطصٗاج
التٍكطٖ ِٕٔ ،ٛؾكن مجٗن ل٦صتها٥ج يف ب ٦ررٗىؼٔ ،الرص ٙكراُ وٕلعراً
بّصا الٍٕد وَ املػطصٗاجٔ ،املػرطصٗاج التٍكطٖر ،ٛالر كراُ ٖ رًٕ بّرا ةػرىٜ
(وػطصٗاج املاغ ل أ ٙا٧قٍعرٔ ،ٛقرس برطظ إّٗرا رٌٕػرُٕ ِٔرصٓ املػرطصٗاج ِر٘
عباض ٚعَ ضقل إدي وكضٕب مبٕغٗ ٔ ٜك ،ً٦صٗد أقبُ لمكر ،ً٦بههرن
رٌٕػررُٕ ،ؾرراُ كرربري يف ِررصا الٍررٕد وررَ التىخٗررن ٔكرراُ رٌٕػررُٕ عررق أإهررن
وٍتز٘ (وػطح ال ٍادل غٕا ٞيف ظواٌْ أٔ يف ظواُ آخط إه٘ ِصا الٍٕد ورَ املػرطح
زلس زضاواج وػمٗ ٛةؿتىن عم ٜاملٕغٗ ٔ ٜالطقل الصَٖ حيت ُ٦وكاٌرٔ ٛأِىٗرٛ
أكرب وَ ال كٔ ٛالؿدكٗاج ٔعاز ٚوا ةمبؼ الؿدكرٗاج إّٗرا أقٍعر ٛوتٍٕعر،ٛ
ٔوَ ٍِا را ٞااّا ٔلكَ عم ٜالططي وَ رّرٕزٓ ،أقربضث الؿدكرٗاج اله رٛ
أٔ الؿطٖط ٚةػٕز ؾٗ٠اً إؿٗ٠اً ٔصن ذلن ِصا الٍٕد ٌٕد آخط ا٘ (ٌ رٗ ال ٍرادل
كىررا عُ ا٩لٗررٔ ٛاحلطكرراج اظزازج عمرر ٜصػرراب انررأضاج ٔاٌ٧اؾررٗس الاٍاٟٗررٛ
ٔككَ ال ٕه ،بٕرْ العىًٕ ،أُ العٗا الطٟٗػ٘ ،الص٤ٖ ٙخرص عمر ٜرٌٕػرُٕ يف
وػطصْ ِٕ الخ ن
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ٔكىررا شكطٌررا غرراب اً ،كرراُ رٌٕػررُٕ رلمك راً لمٕصررساج الررخ٦ذٔ ،صررسٚ
املكررأُ ،العوررأُ ،احلررسذ إعررَ ٔصررس ٚاملكرراُ اعت ررس رٌٕػررُٕ أُ وؿرراِس
املػررطصٍٖٗ ٛبارر٘ أُ ةكررُٕ كمررّا يف وكرراُ ٔاصررس ،أٔ عمرر ٜا٧قررن لٗػررث بعٗررسٚ
رساً عَ بعهّا إمي ٖعت س وخ ً٦أٌْ وَ املع ٕه أُ ٍٖت ن اجلىّرٕض املؿراِس بهرعٛ
أوٗاه بني وؿّس ٔوؿّس آخط ٖمْٗ ٔعَ ٔصرس ٚالعوراُ اعت رس رٌٕػرُٕ أٌرْ ٍٖبار٘
أُ ةكُٕ أصساذ املػطصٗ ٛكمّا ٔاقع ٛيف ظط ظورين ٖ ٥تعرس ٝأضبعراً ٔعؿرطَٖ
غرراعٔ ٛقررس اٌكرراعث وع رري وػررطصٗاةْ هلررصٓ ال اعررس ٚأوررا ٔصررس ٚاحلررسذ إررتعين
بالٍػب ٛلْ أٌْ جيا أُ ٖ ٥ػىُ  ٙ٧ؾ٘ ٞخاضش وػاض ال كر ٛاملػرطصٗ ٛأُ ٖرسخن
إّٗا ِٕٔ ٌهػْ قس ؾتا ختب ٛصػرٍ ٛيف الٍػرد ٛا ٔ٧ملػرطصٗ( ٛكرن عٌػراُ
يف إكاِتْل  ٌْ٧اعت س أُ ةم اخلتب ٛيف وسح الؿرعط كاٌرث عمر ٜطرري ع٦قرٛ
ٔحٗ  ٛبب ٗ ٛا٧صساذ ٔٔصسةّا
كاُ رٌٕػُٕ أٖهاً ،وَ الٍ از املؿّٕضَٖ يف عكرطٓٔ ،كراُ صرازاً ٔ٥شعراً
يف ٌ سٓٔ ،لكٍرْ كراُ عراز ًٔ ٥وٍكره ًا ٔقرس اٌت رس بالػرما ،أٔ ٔبرذ كرخريًا ورَ
ا٧عىرراه املػررطصٗ ،ٛالر ظّررطج يف عكررطٓ ،باغررتخٍا ٞأعىرراه ؾكػرربري ،الررصٙ
ٖ ٕه عٍْ بإعزاب ؾسٖس
"ٖا ضٔح العكط!
أّٖا التكهٗق (ا٥غتضػاُل ٔالػطٔضٖ ،اضٔع ٛوػطصٍا!
ٖا ؾكػبري اٌّ ! لَ أقه ع راٌا
(ةؿٕغطل أٔ (غبٍػطل أٔ أضرٕ (بٗىٌٕثل أُ ٖطقس
ع البعٗس قمٗ ً٦لٗهػُ ل وكاٌاً
عٌ الهطُٖ (ؾاِس نطُٖل ب ٦حلس،
عُ الهَ ٖ ٥عاه صٗاً وا زاً كتاب صَّٗاً،
ٔوا زاً لسٍٖا امل سض ٚعم ٜال طأ ٚٞا٫عزاب"
عٌْ وَ املىكَ ،ة سٖي رٌٕػُٕ كؿاعط وَ خ٦ه أإهن أعىالرْ (اؾرطب٘
خنيب بعٍٗٗ إ ل لٕرساٌٗتّا ٔب٦طتّا ٔعرصٔبتّأ ،لكىاهلرا الؿركمِ٘ٔ ،ر٘
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ااج زٗع ٚل كاٟسٓ الاٍا ٟٛٗل س كاُ رٌٕػُٕ ؾاعطاً باضظاً ،قمرسٓ وعاقرطٔٓ
الؿباب (الؿعطا ٞالهطغاُل يف قكاٟسِي ،إكطوٕا باغي (قبٗم ٛبَل
ٔأخرياً ،ككٍٍا أُ ٌمدل كن وا شكطٌآ عَ برَ رٌٕػرُٕ ب ٕلٍرا كراُ
بَ رٌٕػُٕ زاٟىاً إٍاٌاً ٔاعٗاً ِٔازإاً ،عرب بٕنٕح يف وػطصْ السضاو٘ ،يف بساٖٛ
وٍّتْ احل ٗ ٗ ٛإه٘ و سو ٛوػطصٗتْ (كن عٌػاُ يف إاكّتْل ٖ ٕه عٌْ ٖطإ
الؿعبٗ ٛيف ب ٦املم ٌ٧ ،رْ ٖكترا بؿركن ٖ ٥طنر ٜعٍرْ عٌرْ ٖرطإ اخلرطٔش
عرررَ الٕصرررساج الرررخ٦ذ بؿررركن خرررام ،أٔ ٖمزرررا ع وررر٤حطاج وػرررطصٗ ٛصػرررٗٛ
ضخٗك ٛعٌْ ٍٖٕ ٙأُ ٖكُٕ ٔاقعٗاً "باعىاه ٔلا ٛكالما ٛال ٖػتدسوّا الٍاؽ"
أضاز أُ ٖكرررُٕ ٌاقرررساً بؿررركن كٕوٗرررس" ٙلٗت٦عرررا عىاقررراج الٍررراؽ ٥
ظطاٟىّي" عُ ٌ ساً غاخطاً كّصا خيسً ِسإاً وهٗساً لتكبُ املػأ ٢ا٥رتىاعٗرٛ
ع أقن صس زكَ عٌْ ٌ سٓ الػراخط يف وطصمر٥ ٛص ر ٛأقربُ أكخرط صرسٔ ٚأقرن
طٗبررٔ ٛأإهررن وػررطصٗاةْ الٍاقررس ٚةمتررعً بّررصا الررٍّسٔ ،وررع شل ر حي ررق ا٥لتررعاً
ٔالٍزاح عُ ٔاقعٗتْ ٔبٍٗر ٛوػرطصٗاةْ الك٦غرٗكٗ ،ٛورَ انتىرن قرس غراعسةآ
عم ٜةسرني الطٔواٌػٗٔ ٛاخلطٔش عم ٜالك٦غٗكٗ ٛعٍس بع وعاقطْٖ ٔةاحريٓ
اغتىطا يف املػطصٗاج الكٕوٗسٖ ٛلها ٚعٕز ٚاملمكٗٛ
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هاينرش هاينه
أحد أعمدة الشعر الغنائي األلماني

واحداّ ّمن ّأعمدة ّالشعر ّالغنائي ّاأللمانيّ ،علىّ
الرغم ّمما ّتعرض ّلو ّمن ّاضطهاد ّوعسف ّوظلمّ
لكونو ّينتمي ّإلى ّأسرة ّيهوديةّ ،لكن ّموىبتوّ،
وجمالية ّشعرهّ ،والموضوعات ّالتي ّوقف ّعليهاّ،
وبراعتو ّفي ّتوليد ّالمعاني ّوصقلهاّ ،واشتقاقّ

الصور ّالباىرة ّكلها ّحفظت ّلو ّمكانتو ّالشعريةّ

Heinrich Heine

فيّمدونةّالشعرّاأللماني.
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الشاعر األلماني هاينرش هاينه

يعدّ ّالشاعر ّاأللماني ّالمعروف ّىاينرش ّىاينوّ

د .حسن حميد

نتبببسرَػبببطعٝيةرؾبببيط١ٜر ْٚطٜببب١مرٖٚبببٞرشاةرَهبببُْٛيةرا تُي ٝببب١مر ٚكي ٝببب١مر
ٚمجييٝببب١ريبببينٞرَهبببُْٛيةرالػبببطعٝيةرايبببغر ط ٗبببيراثز را طٜكبببٞمرَبببٔرعٝب ب ر
اثقٛاةرايفطز١ٜرٚعهٛضٖيرٚغطردلُ ٛيةرتعٗطر ً٢رالػطحرٚنأْٗير ٛقبيةر ٓبي٤مر
أٚرمجييٝبيةرتب زٟرسكٛغبييرزٜٝٓب١رَؿب ن١مريهببٔرٖبصٙرالػببطعٝيةر رتهببٔرغب يير ر
ؾببٗطت٘مرثٕرؾببٗطت٘رآتٗببيرقكببي٥سٙرايغٓٝبب١راييغٓيٝ٥بب١مرٚالفيضقببيةمرٚاي ٓيٝ٥ببيةرالتهببيز٠مر
ٚاثعالّرايغرٜطًكٗبيرٚاقبمرَبعضأرَبأظّٚرنبٝلمررٚاثعبعإرايؿبفٝف١رالتػبي١ً٥ر بٔرأغب ي ر
ايعًببِرٚاطنببطٗيزمرْٚفببٛضرايٓببيؽر ٚه ب ِٗمرٚعػببسرايٓببيؽر ٚببسٚاْٝتِٗمرٚايػببيٞر ر
اغتدساّراثغييٝسراجليضع١رالٗ١ٓٝريًٌٓٝرَٔراآلخطٜٔمراسطيرَٔرايتٛاززرٚاي اعِرٚاييٝـر
مجٝيييراػالّرٚأَيٕ .ر
ٚيسرٖيٜٓطفرٖيٜ٘ٓرغٓ١ر7131ر رأغبط٠رأليْٝب١مرتبرسٜٔراييٛٗٝزٜب١مرنيْبمرَتٛغبط١ر
احلببيٍمراغببتٗٛت٘رزضاغبب١راثز رٚايتببيضٜذراخليقببلراببيي اذرايٗٝببٛزٟمرٚشيببوراتٝ ٛبب٘رَببٔر
أا٘ٝرٚخيي٘مر ربعر رٖصٜٔراجملييلرعت٢ر يمرايلييضفرايغرمجيٗيرٚاغتحٛشر ًٗٝيرٚايسٙر
ٚخيي٘رَييي .ر
طفرمبٛٝي٘راجليض ١ريًُطييي١مرٚاي ح ر ٔرايهتسمرٚاجلًٛؽرغي يةر رأضٚقب١ر
الهت يةرايييَ١مر أعسرنٌرَيري٘ر الق١را اذرايؿي ٛرَبٔرأز مر ٛقبطرسبٜٛالير ٓبسر
اثغبيس را طٜكٝب١مرٚعهيٜبيةرالٛٝ ٝيٝ ٛببيمرٚعبط ٚراآلخلب١مرٚاخلالقبيةرايفهطٜبب١ر
ايغرتّٛزرتٛيٝسٖيمرٚنصيوراغتغطقت٘راحلهيٜيةرايؿي ١ٝراثليْ١ٝر ٌٓٗرَٓٗير ٚرٜطتبٛمر
 ٚببييؼرأز رايببطعالةرسببٜٛاليمرٚؾببغطراييكببٛضراخلٝييٝبب١مرٚاثعببساذرايببغرٜتيببط رخلببير
ا ْػيٕر ر يلٞرايػُي٤مرٚايك ٛضمرٚاث يبيٍراييايٝ ٥ب١رايبغرتًابطرا ْػبيٕر ت سٜب٘ر ًب٢ر
عكٝكت٘رالؿهً١رَٔرق٠ٛرٚنيطمرٚمحيغ١ر ٚتٛضمرٚخٛفرٚسُأْ١ٓٝمرٚأ اسراييهتسر
ايغرتسٚضرعٍٛرالييضىرٚايفطٚغ١ٝرَٚيرتتككسٙرَٔرْ ٌرٖٞٚرتٛا ب٘رايؿبطٚضراييتهبحٝيةر
ز ي يير ٔرعلراجلُي يةرٚايؿي ٛرٚاي ًسإر رايٛ ٛزرٚاييٝـراػالّ .ر
غببي سٙرخييبب٘ر رإٔرٜٛاقببٌرتيًُٝبب٘راجلببيَيٞر ببسضؽراحلكببٛمر ًبب٢رنطاٖٝبب١رَٓبب٘مر
ثْب٘رنببيٕرؾبغ ٛييراببيثز رٚايتبيضٜذمرٚقببسر كُيببسر رايهٓٝػب١رُ ٚببطٙرًيْٝب١ر ؿببطر يَب ير
يٝك رَػبٝحٝييرَبٔرأ بٌرإٔرحيعب٢راسضاغب١راحلكبٛممرٚاطؾبتغيٍرايةيَبي٠مرثٕرايٗٝبٛزر
نيٕرذلعٛضاير ًِٗٝراييُبٌر رٖبصٙرالٗٓب١مرٚقبسرطَب٘رايٓبيؽر ًب٢ر يبٌرشيبومرأٟرتغب ٝر
زٜ٘ٓرَٔرأ ٌرإٔرٜعاٍٚرَٗٓ١راةيَي ..٠ر
أعسّراآ١ر ُ٘رٖٛٚر ر ت ١راييؿطٜٝٓيةرَٔر ُطٙمريهٓٗيرض هبت٘راػب سر طٚضٖبير
ٚتهربٖيمرٚن ط٠رَيٍرٚايسٜٗيمراثَطرايصٟرأقيا٘راأش١ٜرْفػ١ٝرظٌرٜؿهٛرَٓٗيرسبٛاٍر
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عٝيتبب٘مرثْبب٘ر ببيفرْفببٛضايرَببٔرالببطأ٠مرَببمرإٔراآبب١ر ُبب٘ر ببيزةر يٝبب٘ر ٚببيٖطةر
يهٓ٘رض هٗيراؿس٠مر تع ٚمر ٙرْهي١ٜرا٘ .ر

ٗببيريبب٘مر

اسأرايهتيا١رؾيطاير ربرقكي٥سريفتمراطْت يٙرايسرإٔرْؿطٖير رايكحطرٚاجملالةمر
ٚقببسراَتببيظةرر قكببي٥سٙراببييطٚحرايط ٜٛبب١رالفتْٛبب١راييط ٝيبب١رٚاجلُببيٍرٚاييفٜٛبب١مرٚضاطٗببير
اي ْػببيٕر ًبب٢رؾببهٌرشنطٜببيةرأٚرَٛا ببساةمرأٚرأعببالّمرٚقببسراْػببح مرٖببصٙرايببطٚحر
ايط ١ٜٛر رايككلرايغرنت ٗير ٔرأغفيضٙرٚضعالت٘ر راي الزراثٚضٚا١ٝرَ ٌر ٜطيي١ٝمر
ٖٛٚيٓسامر ٚطْػيمرٚاطٜطيْٝيرؾأْ٘ر رشيورؾإٔرمجٝمراثزاي٤رٚايؿيطا٤رٚايفٓيْلرايصٜٔر
ضأٚار رايتٓكببٌرٚايعٜببيضاةرٚاطسببالعر ٓبً٢ر كي  ٝبييرطرا بسّرَٓبب٘مرٚقببسريكٝببمرقككبب٘رالطٜٚبب١ر
اأغً ٛرؾبي طٟرضٖٝبطرق بٛطيرَبٔرايكبطا٤مرٚضنبيرزاخًٝبيير بسّزرعٜٛٝب١ر اسا ب٘مر هتبسر
العٜسرَٔرايككلر ٔردلتُييةر ٜطييٝيرٚاطٜطيْٝبيرٖٛٚيٓبسار ٚطْػبيمر ٚبرٔرؾدكبٝيةر
تيربرَٔرخالٍرغًٛنٝيتٗيرٚأَع تٗير ٔرس ٝي١راحلٝي٠راط تُي ١ٝر رتًوراي ًسإمر ٚبٔر
أمنيطراييالقيةراليط١ ٚرالرايٓيؽر كطا٤رٚأ ٓٝي٤ر رإٓمر َٚكفلر ٚرَ كفل .ر
أ اسرٖيٜ٘ٓراييػحطرايصٟرتٛياسٙرَييْٞراحلط١ٜمريصيورتغٓ٢رابيي ٛض٠رايفطْػب١ٝرَٚبير
آيمر ي٘ٝرَبٔرْتبي ٥ر مرٚأ ًبٔرإٔرايؿبيسرايفطْػبٞرٖبٛرايؿبيسرالٓبصٚضرمبتطً بيةراحلطٜب١مر
ٚأْ٘رٖٛرَبٔرغبٝط لراحلطٜب١راأؾبهيخليرٚقبٝغٗيرالدتًفب١مرٚأْب٘رٖبٛرَبٔرغٝكبسّضٖير ر
مجٝمراًسإرأٚضٚايرٚاييي مرٚإٔراحلط١ٜرٖٞرالُٓبيرراثنُبٌريتطبٛضرٜؿبٌُراييبي رنًب٘مر
ٚإٔراحلط١ٜرٖٞراليٓ٢راثِٖرايصٟرٜعٌّراجلُٝمرايلػيٚا٠رٚاة  .١ر
أقسضرٖيٜ٘ٓرزٜٛاْ٘راثٍٚر(نتبي راث بيْٞسرغبٓ١ر7281مرَٚبٔرخاليب٘رٚسبسرؾبٗطت٘ر
نؿي طر ٓيٞ٥ري٘رقٛت٘راخليممرَٚفطزات٘راخليقب١مرٚسبطمرتيب ٙرالصًٖب١مرٖٚبصارَبير
يببٌرقكببي٥سٙرَببساضايريًٓكببسراثزاببٞرايببصٟرضأ٣ر رَ ٖٛتبب٘رعهببٛضايرؾببيطٜييرٜهببيفر ر
اجلُييٝيةرايؿيط١ٜرايغر ػّستٗيرقكي٥سرؾًًٝطرٛ ٚت٘مرٖٚصارَيرؾباي٘ر ًب٢رالعٜبسرَبٔر
نتيابب١رايؿببيطمر كببسرأقببسضرخببالٍرغببٓٛاةرأضايبب١رشببٛرغببت١رزٚاٜٚببٔرؾببيط١ٜمرٚايبب ر
ايككلرايكك ٠مرٚاي رالػطعٝيةرأٜهيي .ر
ايسرؾٗط٠ر يَط٠ر رأليْٝيمراْتكٌرٖيٜ٘ٓر ر طْػبيمر يبيفر ٗٝبير ب ٠رَبٔرايبعَٔمر
تي بطّفر رخالخلببير رأٖ بِرراثزاببي٤رٚايؿببيطا٤رٚايفٓببيْلمرْٚببعٍرنببٝفيير ًبب٢ر ب رقببييٕٛر
أزاٞمر ٚسةرقكي٥سٙرايغرطرختًٛرَٔرخٝطرقككٞمرأٚرضٚحرغطز١ٜمرَ يضراحلس ٜر ر
قييْٛيةر طْػيمرَٔرإٔرايػطزرميسرايؿيطراطٚحراحلٝي٠مرَٔرإٔرايؿيطرميسرايػبطزرابطٚحر
ايهٝي٤رٚاط تتيٕ .ر
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ُببٌرٖيٜٓبب٘رَ مج بيير رَسٜٓبب١راببيضٜؼمرٜٓكببٌراآلزا راثليْٝبب١ر رايًغبب١رايفطْػبب١ٝمر
ٚاآلزا رايفطْػبب١ٝر رايًغبب١راثليْٝبب١مرَٚببمرإٔراحلٝببي٠رايفطْػبب١ٝرخً ببمري بب٘ر طرأْبب٘رظببٌر
ايييؾلراثاسٟرلٛسٓ٘رأليْٝيمرٚقسراَتحٔرشات٘مرٚأؾٛاق٘مرَٚس٣رتيًك٘رايلهبيٕراثلبيْٞر
ربرنتيايةرن ٠رْؿطٖيراييفطْػب١ٝر رايكبحطرٚاجملبالةررايفطْػب١ٝمر بِرمجيٗبير ر
نتببي رعببيظرؾببٗط٠رأزاٝبب١رٚاغببي١ر رأليْٝببير ٚطْػببيرَي بيير ٓٛاْبب٘ر(أتببيتطٍٚسمر ببِرأضز بب٘ر
اهتببي رآخببطرطرٜكببٌر ٓبب٘رض ٚبب١رٚمجببيطير ٓٛاْبب٘ر(أليْٝبب١رعهيٜبب١رؾببت١ٜٛسراعتؿببسرمبح بب١ر
يضَب١رثليْٝبيرَهيْبييرْٚيغبيير ٚبيزاةمر ُْٗبيرَيبييرنتيابيٕرينؾبٛامرايٓيايب١رَبٔر ٚبسإر
ؾي طر يبٌرَبٔراثَهٓب١مرٚايط ٝيب١مرٚايؿبٛاضعمرٚاثْٗبطمرٚايؿبٛاس٧رقكبي٥سرتتحبسذر
ٓٗيرَ ًُيرتتحسذراثَٗيةر ٔرأسفيخلٔ .ر
ٚشبٌر ػبسرٖيٜٓب٘مرٚنبيطراكبطٙمر كببسرٖيمجب٘رالبط ر بأٖٔٚر عميتب٘مر ب ززر
ن اير ً٢رالؿي ريًيالجمر ٚرغٓٛاةرَطنب٘راثخب ٠رٚق بٌرإٔرٜكبمرَؿبًٛطيرتيبطفر ر
ممطنبب١ر طْػبب١ٝر رتيببطفرؾبب٦ٝيير ببٔريغتٗببيراثليْٝبب١مرنُببير رتكببطأرؾبب٦ٝيير ببٔرأؾببييضٙمر
يهٓٗيرأ طَمرا٘مر ييفرٜ ٚيٖيرقساق١ريطٝف١رَيري مرإٔرتطٛضةر أزّةر رظٚا ُٗبيمر
يهٔرايسرٚقمرقًٌٝراؾبتسرالبط ر ًٝب٘ر بأٚقمر ػبسٙر رآ ب١رايؿبًٌر ًبعّرايفبطافرَبس٠ر
ًيْٞرغٓٛاةمر هيٕر رض ي١ٜرايع ٚب١رايبغرٖيَبمراب٘مرٖٚبٞرتبطاٙرٜهتبسرقكبي٥سٙر ر
طاؾ٘مرٜٚطغًٗير رالطيامريتك رزٚأٜٚرؾيطرَط  ٛب١مرٚتيبسرٖبصٙرايػبٓٛاةراي ُبيْٞر
أًٔرغٓٛاةر ُطرٖيٜ٘ٓرايؿيط١ٜرثْ٘رنتسرخالخليرأِٖرقكي٥سٙرايغرنفًمري٘رايؿبٗط٠ر
الطًك١رؾي طايرضَٚيْػٝييرَٔرايكطراث .ٍٚر
أقببسضرٖيٜٓبب٘رزٜٛاْبب٘رايؿببيطٟرالُٝبعر(ضَٚببيرْػب ٚسرغببٓ١ر7287رٖٚببٛرَؿببًٍٛمرٖببصار
ايسٜٛإرايصٟرتطمجمرقكي٥سٙرَ يؾط٠ر رايفطْػ١ٝمرٚقسرنتسرايٓكيزرإٔرقيعسرٖبصٙر
ايككببي٥سرايػببيعط٠رؾببي طرَببط ٜرَؿببًٍٛرٜيببٝـر رقببَٛي١ر ببٛمراثضانببٞراي يضٜػبب١ٝمر
اثَبطرايبصٟر يببٌرنبٌرقبيعسرَهيْبب١رأٚرععب٠ٛرٜػببأٍر بٔرايؿبي طرٖيٜٓبب٘مرٜٚط بٛريبب٘ر
ايؿفي٤ر ايتيّمر ِرأقسضرٖيٜ٘ٓرزٜٛاْب٘راخلطب رايبصٟرا تكبطر ٝب٘رمجبيعرَ ٖٛتب٘رٚقسضاتب٘ر
ايؿببيط١ٜمرٚاغببتكططر ٝبب٘رمجببيطيرطرٜببأتٞرابب٘ر طراخلٝببيٍراةًاببلمرٚقببسر ببي٤ريببمر ٓببٛإر
ٜٓه رايحلكٝك١ر(قكي٥سرأخ ٠سرثْٗيرنيْمر ياليرقكي٥سرأخ  .٠ر
ت ٛرٖيٜٓطفرٖيٜ٘ٓرغبٓ١ر7281رايبسرإٔرقبيٍر رأٜيَب٘راثرخب  ٠ر ٕرا رغبٝغفطريبٞمر
شيورٖبٛر ًُب٘مرُٝ ٚبيرايبسمر ٚرظَبٔرٖتًبطمر رٜػبتطمرٖتًبطرْفػب٘رإٔرٜفًبمرَبٔرتبأ ر
ؾيطرٖي.ٜ٘ٓر ر
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هنــير الرفــبعي *

هئة عبم على هيالد الكبتت الروسي الكبير

ألكسندر سولجينتسن
رائد األدة الوثبئقي
الكبير ألكسندر سولجنتسين ،والحاصل على جائزة
نوبل في اآلداب في عام 1970م .عُرف سولجنتسين

وشاعرا ،وكاتبًا اجتماعيًّا وكاتباً
ضا بكونو روائياً
أي ً
ً
مسرحياً ومؤرخاً ،ورجل سياسة ،وأَّلف العديد من
الكتب ،التي تتناول تاريخ روسيا .وكانت أعمالو ،طوال

الحقبة السوفيتية ،تنتقد السلطة السوفيتية .وعلى الرغم

من ذلك فقد شارك الكاتب في الحرب العالمية الثانية،
عددا من األوسمة .غير أنو ،وبسبب إحدى
ونال ً
ج بو في السجن،
وز َّ
الرسائل المريبة ،تم االشتباه بو ُ
وظل صامتًا فترة طويلة إلي أن قرر الحديث ،وسرد ما
َّ

Aleksandr Solzhenitsyn
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رآه من أىوال في معتقالت ستالين ،وكيف كان يزج

بآالف من البشر إلى ىناك ليلقوا حتفهم.

هترجن هن سورية ـ عضو اتحبد الكتبة العرة *
شتبء 2018
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تحل ىذا العام ،الذكري المئوية لميالد األديب الروسي

منير الرفاعي

* في مئوية سولجينتسن ..رائد األدب الوثائقي في روسيا

ذبللٌ ٖ ل يعلل ّ،ي ل ن  ٣ملٜٛ٦لل ١مللل ٝأل ٜللا ي  ٚلل ٞيه ل ر أيهسللٓ
ٛزبٓتسل  ٚ Aleksandr Isayevich Solzhenitsynسب،صلٌ عًل ٢رل٥،ةْٛ ٠بلٌ
يف آل ب يف ع .ّ0791 ّ،عُ ف ٛزبٓتس أٜضً ،بهْٛل٘ ٝ٥ ٚلٚ ،ال،ع ً ٚن،ة ًل،
رتُ،عٚ ،ِّٝن،ة َ ،س صَٚ ،ٝؤ خ ٚ ،رٌ ٚ ١ ،ٝأَّيف يع  َٔ ٜيهتا ييت
ةتٓلل ٍٚ،ةلل ٚ ٜ ،للٚ .،ٝنْ،للث أعُ،يلل٘ لل ٍ ٛسبك لل ١يسللٝٝ ٛت ١ٝةٓتك ل يسللً ١
يسٝٝ ٛتٚ .١ٝعًل ٢يل مِ َلٔ ذيلو كل ال ،ى يه،ةلا يف سبل ب يع،ملٝل ١يخْٝ،ل١
 ٍ،ْٚع ً َٔ ألٚمس .١مر أْ٘ ٚبس ا إص  ٣ي  ٌ٥،مل  ٜل ١مت الالت  ٙ،بل٘ ٚزُشَّ
َ ،آ َٔ ٙأٍٖ ٛ
ب٘ يف يسزٔ ٚظٌَّ صَ،تً ،يفرت ١ًٜٛ ٠إىل إٔ ق سب ٜد ٚ
ٚنٝف نٜ ٕ،ةش بآالف َٔ ي ش ٖٓ،ى يًٝك ٛصتفِٗ.
يف َعتك ج ت،ي
ٚق ْلٛ ٍ،زبٓتسل صرت ًَل ٚ ،لعًَ ،لٔ يٓخ ل ١ملخكفل ١يف  ٚلٚ .،ٝصتل ٢بعل
ظٌ حيع ٢بسلُع ١نل ر ٚٚ .٠صلٌ
ةٗ َ٘،ب،يع  ٤يًشٛٝعٚ ١ٝة ص ً٘ٝخ ،ش ي
يه،ةا إب ع،ة٘ يف أٚ ٚب ٍ،ْٚ ،يف ةًو يفرت ٠ر٥،ةْٛ ٠بلٌ يف آل بٚ .قل علرتف
يف أص نت ٘ أْ٘ مل ٜهٔ ٜتص ٛإٔ ة ع صبُٛعَ ١ؤيَّف،ة٘ يهًَ،لًَٜٛ ١لَ ،ل ،يف
 .،ٝ ٚنٛ ٕ،زبٓست ع  ِّٚيًشٛٝع ِ٥ ١ٝالْتك ،هل ،مر أْ٘ أحٓ ٤،إقَ،ت٘ يف
أٚ ٚب ،نخرً َْ ،تك ي ميك  ١ٝأٜضً .،مل ٜهٔ َُعز ً ،بس ١ ،ٝيغ ب ٚنٕ،
 ٜما يف يع ٠ ٛإىل ٓ ٚل٘ َتل ٢مسضلث يل٘ يعل ٚف بل يوَٚ .ل ،إٕ قل ّ،م ٛب،ةشلٛف
بت ٝل  ،ٝل ١ي رٜسلرتٜٚه ،أ ٚإعل ٠ ،ي ٓل ٤،صتلُ ٢لُ يل٘ بل،يع ٠ ٛإىل يلٔ ٛ
صٝد َُٓ ر٥،ة ٠ي ٚي.١
ٚي ل ٛزبٓتس ل يف  00نلل ْٕٛ،أل ٍٚعلل ّ0701 ّ،يف َ ٜٓلل ١نٝسً ٛ ٛللو.
ٚق يك ٚ ٞي  ٙض،بط مل ع ١ٝصتف٘ يف صل ،ذ َؤ لف خل ٍ صًل ١صل ٝق لٌ َٛيل
يه،ةا بست ١أاٗ ٚذيو بع ع ٛة٘ َٔ زب ٗ ١يف سب ب ألمل.١ْٝ،
يف عللْ ّ0791 ّ،تكًللث ألّ َللع فًللٗ ،يإقَ،لل ١يف َ ٜٓلل ٚ ١للتٛف صٝللد أْٗلل٢
أيهسٓ مل  ١يخ َٔٚ ١ْٜٛ،حِ رب ش َٔ نً ١ٝيفٝة ٚ ٤،ٜي ،ٜض،ٝج يف زبَ،ع.١
ٚيف يٛقلللث ْفسللل٘ ع ملل ل  ٠عللل َ،ق لللٌ سبل ل ب يف نًٝللل ١آل ب مبعٗل ل أل ب
 ٚيفًسف ٚ ١يت ٜ ،مب ٛه.ٛ
يتضللل أيهسللٓ
قٝلل ٠ ،ب ٜ ،لل ١ال للت
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 ّ، ٚ َٓ ّ0791سبل ب يٝٓ ٛلَ ١لٔ ي كل ١يخْٝ،ل ٚٚ .١صلٌ ملشل ،ن ١يف سبل ب
صت ٢ا ،ط ع ّ0791 ّ،صٝلد عتكلٌ صل نل ٕ،ب ة لْ ١كٝلا يف زبل ٝيسل،ٝ ٛةٞ
بس ل ا ة  ،يلل٘ ي للَ ٌ٥،للع ص ل ٜل ي فٛيلل ٚ ١يلليت ةضللُٓث ْك ل ص ل حي ،يسللت،ي .
ٚصهِ عً ٘ٝب،يسزٔ يف َعسه العتك ٍ،مل  ٠مث ١ْٝ،أعٚ ّ ٛأَض ٢رة َٔ ٤لرت٠
ضبهَٝٛتلل٘ يف َعٗلل يً ضللٛذ يعًُٝلل ١صٝللد نلل ٕ،يسللزٜٓ ٤،صللُُٜٚ ٕٛصللٓعٕٛ
لتخ ّ يه،ةلا دب بتل٘ سب،ٝةٝل ١يف ٖل ٙ
ي ٌ٥، ٛيس  ١ٜي ةصل ٍ،هلل،ةفٚ .ٞقل
يفرت ٠ي  ٣نت،بٜ ٚ ١ت٘ يشٗر" ٠يف ي  ٠ ٥الٚىل".
ميلر صٝلد
ٚيف ع ّ0711 ّ،علٛ ،زبٓتسل َلٔ ملٓفلٚ ٢أقل ّ،يف َك ،عل١
َلل ،ع يت ل ٜا لل ٍ ٛعلل َ،يف َ لل ١ق ٜٚللٚ ١علل ،يف بٝللث يف صلل،َ( ١ة ْٜٛلل،
زخ )، ٚ ،ييت نتلا عٓٗل ،الصكل ،قصلت٘ ملع  ٚل" ١بٝلث َ،ة ْٜٛل ."،حلِ َل ،ع يتعًلِٝ
ٓ ٛج ع  ٠يف َك ،ع،ٜ ١ز ٕ  ،َٚع ٖٓ،ى يهت،ب ١بٓش،ط.
ٚنْ،للث أ ٍٚإب ل ع،ج ٛزبٓتس ل ق ل ص ل ج يف علل ّ0719 ّ،بعٓللٜ“ :ٕ ٛللّٛ
 ٚص َٔ ص ٠،ٝإٜفٜٝٓ ٕ،سٝ ٛت ” ٚرً ث ي٘ اٗ  ٚ ٠ع .١حلِ ل عَ ٕ،ل ،صل ج
قصص٘ يكصر" ٠ص ،ح ١عً ٢ضب  ١نٛةشٝت ٛه"ٚ "،ز خ ،ن،يٝت."،
أَللٜ ٚ ،تلل٘ يكصللرٜ" ٠للَ ّٛللٔ صٝلل ٠،إٜفللٜٝٓ ٕ،سلل ٛت " يلليت رً للث يلل٘ اللٗ ٠
 ٚللع ١ك ل أص ل حث ْك بلل ،صكٝكٝلل ،يف سبٝلل ٠،يس ،ٝلل ٚ ١ٝالرتُ،عٝلل ٚ ١أل بٝلل١
ْٚش ج بفضٌ رٗ ٛيه،ةا (أيهسٓ ةف ٚ ،سه )ٞي  ٟة أع آْ ى ذب ٜ
صبًْٛ" ١يف َر" يف ةش  ٜٔيخ ْٞ،ع ْٚ .ّ0719 ّ،ن ٖٓ ،أْ٘ ن ٕ،قل أ ًلل عًٗٝل،
يف ي ٜل ١عٓلٚ ."119 " ٕ ٛحيهلٛ ٞزبٓتسل يف قصللت٘ ةًلو علٔ أصل ذ ٜللّٛ
 ٚص َٔ صَ ٠،ٝعتكٌ ٝٝ ٛيت  ٖٛٚزبٓل  ٟإٜفلٜٝٓ ٕ،سلٝ ٛت الٛخٛفٚ .يًُل ٠
ألٚىل ٜست ٝع يك ،ئ يسٝٝ ٛيت يتع ف عً ٢يٛضع خٌ َعتك ج ت،ي َلٔ
خ ل ٍ عُللٌ أ بللَٛ ٞضللٛعٚ .ٞبع ل إٔ ق ل أج يكصلل ١ص ل صث أل  ٜلل ١ي  ٚلل( ١ٝآْلل،
أمخ،ة ٛلل :)،جيللا عًلل ٢نللٌ َلل ٔ ٛللٝٝ ٛيت أال ٜهتفلل ٞبكل ٖ ٠٤ل  ٙيكصلل ١بللٌ
ٚحيفعٗ ،عٔ ظٗ قًاٚ .ق ةُ مجث ٥عٛ ١زبٓتس ٖل  ٙإىل أ بعل يغل ١نُل،
مت ذب ،ًٜٗٛإىل  ًِٝيف أٚ ٚب.،
ٚيف ألع ّ ٛيت،يْ ١ٝش ج جملًْ ١فسٗ ،أ بعلَ ،لٔ قصصل٘ ٚبكٝلَ ١ؤيف،ةل٘ َٗٓٚل،
ٜ ٚتلل٘ "رٓلل،س يسل  "ٕ،يلليت َٓعتٗلل ،يسللً ،ج يهٓٗللُْ ،شل ج يف ي علل،ج يسل ١ٜ
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" لل ّ،إٜللة ج" .حللِ يف شبلل ،ش صٝللد ة مجللث إىل يغلل،ج ع ٜل ٚ ٠صل ج يف عش ل ج
ي ً ٕٚ .ق ص ج ٖ  ٙي  ١ٜ ٚع 0799 ّ،ب،يًغ ١يع ب ١ٝيف صبً .ٜٔ
نُلل ،صعٝللث بشللٗ  ٚ ٠للعًَ ١ضُتلل٘ يشللٗر " ٠يعزًلل ١سبُ ل  "٤صلل ٍٛيخلل٠ ٛ
ي  )0770 - 0790 ( ١ٝ ٚيف ٚ ،ٝ ٚخ ،رٖٗٚ . ،ل ٞةكلع يف عشل  ٠صبًل ج صٝلد
ٗٝلل ،أل ل ،ب ْتصلل ،يخلل ٠ ٛي ًشللفَ ١ٝسللتخ َ ،ن ُّلل ،ضللخَُ ،للٔ ملللٛ
ةع ل
أل اللٝف ١ٝمبلل ،يف ذيللو أ اللٝف ٖ٦ٝلل ١أل نلل ٕ،يعَ،لل ١ألملْٝ،لل ١يف للٓ ٛج سب ل ب
يع،ملٝلل ١ألٚىل ي ل ًٜ ٟكلل ٞيضلل ٤ٛعًلل ٖ ٚ ٢ل  ٙهل٦ٝلل ١يف إظبلل،س يخلل ٠ ٛيشللٛٝع١ٝ
ب  َٔ ،ٝ ٚخ ٍ يتُ ٌٜٛيه ر ي  ٟق َت٘ إىل ي اف.١
للتغ قث َٓلل٘ صٝلل ٠،نًَ،لل ١قضلل ،ٖ،يف
 ٜٚل ٛ ٟزبٓتس ل إٔ ٜ ٚتلل٘ ةًللو
 ١رت ٠ب ،ٜج يك ٕ يعش  ٜٔص ،ٗٝ ٍٚ،أال ٜغفٌ أ ٚ ٟقع ١أ ٚةفص ١ًٝة ،خي١ٝ
يف ةًللو يفللرتٚ .٠ق ل ُ عللث ي ٜ ٚلل ١ب،إلْهًٝةٜلل ١يف ي ٜللٚ ١نلل ٕ،ذيللو يف عللّ،
 ّ0799يف ص مل ةص ي ع ١ي  ١ٝ ٚإال يف ع.ّ0771 ّ،
ٛزبٓتسل َللٔ ذبل ،يهتلل،ب يسللٝٝ ٛث
يف علُ ّ0717 ّ،صللٌ أيهسلٓ
ٚيف عللَ ّ0791 ّ،للٓ رلل٥،ةْٛ ٠بللٌ يف أل ب ةه ميلل" ،يًكلل ٠ٛملعٜٓٛلل ١يلليت  ٚصللٌ بٗلل،
يتك،ي ٝألص ١ًٝيأل ب ي ."ٞ ٚ
ٚبعل َل  ٚأ بعلل ١أعللُ ّ ٛأبع ل ٛزبٓتسل َللٔ الذبلل ،يسللٝٝ ٛيت إىل يغ ل ب
صٝد أظبة نت،ب ١ذن ،ٜة٘ بعٓ" ٕ ٛص ت يعزٌ َع از  ٠ي ًٛط".
 َٓٚع ّ0717 ّ،ب أ ْش َؤيف،ج ٛزبٓتس صب يف ٓ ٚل٘ٓ .شل ج صبًل١
"ْٛيف َر" صٛال َٔ نت،ب٘ "أ خ  ٌٝمٛالغ"؛ ي  – ١ٜ ٚيسر ٠ي ة ١ٝيشٗر ٠ييت
تغ قت٘  ٛٓ 01ج ن ١ًَ،يهٜٓ ٞتٗٚ .،َٗٓ ٞقل صل زبلة ٤ألَٗٓ ٍٚل ،يف علّ،
 0799يف بلللٜ ،اٚ .ةتضلللُٔ ي ٜ ٚلللَ ١ل ل ن ج ٚخ ،بللل،ج ٚقصل ل ملعلللتكً يف
َعسلله ج للت،ي ٚاللٗ ،ج أق ،بلل٘ ضلل عللٔ شبللش ٚ ٠يتز بلل ١يشخصلل١ٝ
يًه،ةاٚ .مل ةٓشل ي ٜ ٚل ١نًَ،ل ١يف  ٚل ،ٝإال يف عل .0771 ّ،إال إٔ ٖٓل،ى خ ل،
ب ل يٓكلل ،صلل ٖ ٍٛل  ٙي ٜ ٚلل ١نُللٖ ،لل ٛسبلل ٍ،دبلل ٙ،يه،ةللا ْفسلل٘ يف يسللٓ ٛج
ألخللرٚ .٠يف علل 9111 ّ،مت ذبٜٛللٌ ي ٜ ٚلل ١إىل لل ًِٝحيُللٌ عٓلل " :ٕ ٛيتلل ٜ ،يس ل ٟ
أل خ  ٌٝيغٛالغ".
ٚيف ع ّ0771 ّ،أع ٝج إي ٘ٝزبٓسل ١ٝيسلٝٝ ٛت ١ٝحلِ ْشل ج َك،يتل٘ يشلٗر" ٠
نٝف ْع ٝبٓ "،ٝ ٚ ٤،ب ْ ًَٕٛٝ 99سخ ١يف الذب ،يسٝٝ ٛيت.
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يف أ ،ٜع ّ0779 ّ،ع ،يه،ةا إىل ي َٔ ٔ ٛملٗز يف أَ ٜه ٚ ،ل ،رلٛ
ٜفسللتٛى حللِ ةٛرلل٘ ب،يك لل ،إىل َ ٛلله ٛعللش مجٝللع أقلل،يِٝ
َللٔ آال لله ،إىل
يل  ٚٚ .صللٌ ٗٝلل ،يعُللٌ بٓشلل،ط ْٚشل قصصل ،عل ٜ ٚ ٚ ٠لل ١عللٔ سبل ب ً ٚسللً١
َك،الج قصر ٠بعٓ" ٕ ٛا ج".
ٚيف علل ّ0779 ّ،للتض حث زبلل٥،ة ٠أل بٝلل ١يسللٓ ١ٜٛأليهسللٓ
ييت َٓضث إىل َشٖ،ر يعًُ ٚ ٤،يهت،ب  ٚيس. ٝ٥،ُٓٝ

ٛزبٓتس ل

ٛزبٓتسلل يف سبٝللل٠،
َٚلللٔ يصلللعا يتكًٝلللٌ َلللٔ أُٖٝللل ١صللل ٝأيهسلللٓ
يس ٚ ١ٝ ،ٝالرتُ،ع ٚ ١ٝأل ب ١ٝي  ٚلٚ .،ٝصفل مسل٘ إىل ألبل بلرص ف َلٔ ذٖلا يف
ة ٜ ،أل ب ي  ٚ ٞ ٚيع،مل ٚ ٞيٓش،ط يف صب ٍ،ي ،ت عٔ صكٛم الْس.ٕ،
يهٓل٘  ٚصللٌ َللع ذيللو ْشلل ٘ ،إلبل ع.ٞ
عل ٢ْ،يف ألعلل ّ ٛألخللرَ ٠للٔ ملل
ٚعٌُ يه،ةا يف إع ٚإص َؤيف،ة٘ يه ١ًَ،بل ( )11صبً .
ةٛيف يف َ ٛه ٛعٔ عُ ٖ،ٜٓة  71عٚ .،َ،ق أعًٔ ذيلو ظبًل٘ لتَ ٕ، ٝشلر
ىل إٔ ا ي " ٖٛ ٠، ٛيكص ٛيكًيب سب." ،
يكلل ةسللُث إبلل ع،ج ٛزبٓتس ل ًَ ٚلل ،ب لل س يكضلل ،ٜ،ملًضُٝلل ١يشلل١ًَ،
ألصل ذ يت ،خيٝل ١بلرع اخصل،ٝج ،ٜ ٚةل٘ يل ٜٓ ٜٔتُل ٕٛإىل كل،ج
 ٚتع
رتُ،ع ١ٝطبتًفٚ ١إىل ر ٗ،ج َ ١ٝ ،ٝت .١ٜٓ،
نُلل ،ةسللِ أ للًٛب٘ ب ،للتخ ّ إل للك، ،ج إىل إلظبٝللٌ ٚنخلل  ٠للتخ ّ
لتخ ّ ي َلةْٚ .لَ ً ،لٜ ،علش يه،ةلا علٔ
أل ،يٝا ملًضُ ١ٝيف يس ٚنل
أٜلل٘ يشخصلل ٞيف أعُ،يلل٘ بللٌ  ٜل س يف يغ،يللا صل ًَ ،يٛرٗلل،ج ْعل طبتًفلل ١بل
أب ،ي٘ َٔٚ .يسُ،ج ملُٝة ٠ألعُ،ي٘ أٜضً ،تخ ّ يٛح٥،ل بشهٌ َهخَّف نُ،
إٔ أمًلللا أب ،يللل٘  ٚقعٝللل ٕٛأ ٚأْٗلللِ جيسِّل ل  ٕٚأاخ،صًللل ،صكٝكللل ٝأَ ٚلللٔ أصل ل ق٤،
يه،ةا َٚع، .٘ ،سب ٠،ٝب،يٓس  ١إيَ ٘ٝةَٚ ١ٜتعل  ٠ألٚرل٘ أنخل َٓٗل ،خٝلٍ،
أ بلل ٞأ ٚلليٚ .ظبلل َللخ يف ٜ ٚتلل٘ " يعزًلل ١سبُ ل  "٤للتخ ّ يه،ةللا يًٛحلل٥،ل
بشهٌ َهخَّف ض عٔ اٛٝت يسُِّ،ج ملُٝة ٠أل ب سب حلٖٚ ١ل ٛألَل يل ٟ
عرتف ب٘ يه،ةا  ،ُٝبع  .أَ ،ِّٝٓ ،ك ةلرح نلخرً بل،يفه يفًسلف ٞيأل ٜلا
يه ر يٝف ةٛيست.ٟٛ
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نُٖ ،تِ ٛزبٓتس نخرً ب،يًغل ١ي  ٚلٚ ١ٝح ٗ٥لٚ ،عل ف عٓل٘ لتخ ّ
أليف،ظ يٓ ٠ ،يليت ل ل إٔ لتخ َٗ ،أل بل ٤،يل ٚع يكُل َٚ ٢نل ةًلو يليت
ةستخ ّ يف سب ٠،ٝيٚ ١َٝٛٝعٌُ عً ٢ةٓض ١ٝأليف،ظ ألرٓ  ٚ ١ٝي خ ١ًٝعًل ٢يًغل١
ي  ٚ ١ٝ ٚس أيف،ظ ١ٝ ٚ ،أص ١ًٝب ال َٓٗ.،
* هل تحجب جائزة نوبل لآلداب هذا العام؟

نت ث يه،ة ل" ١أيلٝها نل ى" يف ر ٜل  ( ٠يغٜ ،ل )ٕ،يشْٝ، ٜل ١ةكل:ٍٛ
"إٕ  ٤ ٚيشٜل أل ب ٞق  ٠نْ،ث ٥ضتٗ ،ملٓ عخ ١دب س ألْٛف".
 ٚ ٜيف ٖ  ٙأل ّ،ٜر ٍ ص ،يف أل، ٚط يخكٝ ،ل ١يسل ١ٜ ٜٛصل ٍٛةل ع،ٝج
أزَ ١ألن ،مي ١ٝيس ١ٜ ٜٛعً َٓ ٢رل٥،ةْٛ ٠بلٌ ٖل يعلٚ ّ،ي مبل ،دتل ةل ع،ٝج
ألزَلل ١للٓ ٛج الصكلل، .١يهللٌ جيُللع ٖٓلل ،عًلل ٢إٔ أزَلل ١يخكلل ١للته ٌ أ ل ٖ ل ٙ
ملؤ سلل ١شب،صلل ١برتن ٝللْ ١عَٗ،لل ،يصلل ّ ،خصٛصللُٝ ،للٜ ،تعًللل مبُٗتٗلل ،مبللٓ
زب٥،ة.٠
مثلل ١أصلل ٛج ة ،يللا آلٕ بسللضا ٖل  ٙملُٗللَ ١للٔ ٚ،يلل ١ألن ،ميٝللَٓٚ ١ضٗلل،
ملؤ س ١أخ  ،ُٝ ٣ةت  ٜٔ،آل  َٔ ٤خًٗ ،ص ٍٛة ص ٌٝر٥،ة ٖ ٠يعل ّ،إىل يعلّ،
ك صصٌ ٚإٔ ُصٌِّ ةٛزٜع زب٥،ة ٠إىل عل ّ،آخل نُل،
ملك ٌ  ٖٚيٝا جب ٜ
صز للث يف أنخ ل َللٔ َ ل  ٠بس ل ا سب ل ب يعلل،ملٝت  .يهللٔ يشلل ٤ٞملؤن ل إٔ
ألن ،ميٝلل ١يسللَٓٚ ١ٜ ٜٛلل ةر ٝسللٗ ،يف يعلل ّ0911 ّ،عًللٜ ٢لل ملًللو م ٛللت،ف
يخ،يد  َٔٚحِ ذبًُٝلَٗ ،سلؤٚي  ١ٝةٛزٜلع  ٚصل َ ٠لٔ أٖلِ رل٥ ٛة ْٛبلٌ ٖٚل ٞرل٥،ة٠
ملخللٌ ٖ ل  ٙهلللة ٠يعٓٝفلل ١يلليت أ ج إىل ةص ل ت ر ل ٕ ٚرٖ ٛلل،
أل ب مل ةتع ل
ٚرعًتٗلل ،ة ل  ٚيف أزَلل ١حكلل ١صلل ٠ ،ةًكلل ٞبع هللل ،عًللَ ٢للٓ زبلل٥،ة ٠خصٛصلل ،إٔ
يتضكٝل ر ٍ ،ص ٍٛس،َ ،ي ٞيف ٖ  ٙملؤ س ١يت ،خي ١ٝيع ٜك.١


يف للرت ج ة ،خيٝلل ١لل،بك َّ ٖ ١لث عًلل ٢ألن ،ميٝلل ١ع ٛصللف قًًَّللث َللٔ اللرْٗ،
ٚيهٔ ذيو ن ٕ،يف إ ْ ،تك ٚ ،ٖ ،ةٗ ،َٗ،بضعف ةك،ُٝٝةٗل ،يًُ الض يًزل٥،ة٠
نُلل ،نشللف عللٔ ذيللو (ال ع مًًٓٝسللت ) أص ل أعضلل ،ٗ٥،ي لل ،ز ٜٔي ل  ٟاللغٌ
َٓصلللا للله ةرٖ ،يللل  ِ٥يف لللرتَ ٠للل ،صٝلللد ٚصلللف يف نت،بللل٘ " يللل ن ٠
من الصراعات التاريخية:

954

نوافذ على األدب والثقافة في العالم

 ٚي ن  ٠كط" ي  ٟأصل  ٙيف يعلَ ّ9111 ّ،ل ،مسل" ٙ،صكٝكلَ ١ل ،نلٜ ٕ،ل َ ٚلٔ
ص ع،ج خٌ أ ٚق ١ألن ،مي "١ٝةًو يصل ع،ج يليت "ة نَّلةج عًل ٢صلا مللٍ،
 ٚيٓفٛذ".


بلل أ تٝللٌ ألزَلل ١عٓلل َْ ،شلل ج صللضٝف " ١مٝللٓا ْللٗٝرت" إصلل  ٣نشٜللل،ج
يصضف يس ١ٜ ٜٛيف  َٔ 91ةش  ٜٔيخ 9109 ْٞ،اٗ ،ج ْسٜ ٤،تُٗٔ  ،ٗٝاخص،
زبٓس ٞحلِ ةصل،ع يًلٗا يٝضل ٤ٞرْ ٛلا أخل ٣
َك ب َٔ ،ألن ،مي ١ٝب،يتض
طبفٝلل ١يف رسل ٖل  ٙملؤ سلل ١يلليت دبللٚ،ز عُ ٖلل ،قل ْ ٚح حلل ١عكلل . ٛرعضلل٤،
جملُٛع ١ي ،يغ ع ِٖ  01اخص ،ملٓغًك ٕٛعًل ٢ذ ٚةٗلِ  ٚملُٓٗهل ٕٛبل،يك ٠٤
 ٚيعُلٌ بهتُل ٕ،صسلا ال٥ضتٗلل ،ي خًٝلٝ ٚ ١علٖ ٚ ١لل ،يف َسلؤٚي ١ٝعٜ،ل ١يًغلل١
 ٚخت ،ٝيف٥،ة ٜٔزب٥،ةْٛ ٠بٌ يف آل ب "يٝس ٣ٛ ٛبشل َخًٓل "،نُل ،عًلل أصل
يصللضٗ . ٝ ،للِ مل  ٜخًلل ٛيف ْتكلل ،بعضللِٗ بعضلل ،عًٓلل ٚ ،يرت اللل ب،ةَٗ،لل،ج
ٚب،يت ٛؤ مل،ي ٚ ٞسب ٜد عٔ ةس ٜا أمس، َٔ ٤،ز ٚب،زب٥،ة ٠ق ٌ إلع ٕ عٓٗ،
صتٚ ٢صلٌ ألَل إىل ةل ى ح حلَ ١لٔ ألعضل ٤،ملُٗل يف ألن ،ميٝلَ ١ك،عل ِٖ يف
ألن ،مي ١ٝصتز،ر ،عًل ٢عل ّ ظبل،صِٗ يف يتصلٜٛث عًل ٢إق،يل ١أصل ألعضل٤،
زبٓسلل ٞيل  ٟمستلل٘  ٚلل ٌ٥،إعل ّ "خ َلل١
ٖٚلل ٞزٚرلل ١يشللخ ملللتِٗ بلل،يتض
زبُٗلل ( " ٛإلذ علل ٚ ١يتًفةٜلل )ٕٛب،يللل" يشخص ١ٝيخكٝ ،للٚ "١ب،سبصلل ٍٛعًلل ٢دٜٛللٌ
ملش ٚع٘ يخك،يف َٔ ألن ،مي ١ٝب ١ ، ٛيةٚر ١ض عٔ ةسل ٜا أمسل ٤،ل٥،ةٜٔ
جب٥،ةْٛ ٠بٌ يف آل ب ق ٌ إلع ٕ ي مس ٞعٓٗ.،
ٚيف ،ٝم ةف،عٌ ألزَٚ ١يف الرتُ،ت ي  ،ئ ي  ٟعك  ،َ ٙة كَ ٢لٔ أعضل٤،
ألن ،ميٝلل ١دللث إق،يلل ١يسلله ةر ي ل  ِ٥يألن ،ميٝلل ( ١للْٝ ،للٛع) ٚةعللٝ
ه ةر َؤقت ،ب ال عٓٗ.،
يه،ةا  ٚي ،صد يًغ( ٟٛأْ أٚيس)ٕٛ
ٚنْ،للث ( للْٝ ،للٛع) أَ ٍٚل أ ٠ة للٛأج ٖل ملٓصللا يف ةلل ٜ ،ألن ،ميٝلل١
يسللٚ .١ٜ ٜٛمل ة ل ّ بلل٘ لل ٣ٛللٓت كللطٚ .ق ل ةف،عللٌ جملتُللع يسللَ ٟ ٜٛللع ٖ ل ٙ
ألص ل ذ ملتت،يٝلل ١صٝللد ْعُللث لًلل ١عللِ يًسلله ةر ٠ملُك،يلل ١الل ،نث ٗٝلل،
اخص،ٝج اع  ٚ ١ٝمسَ ١ٝلٔ بٗٓٝلٚ ،زٜل  ٠يخك ،ل( ١آيلٝا نْٛهل٘) .نُل، ،يلا
أنخ َٔ َ٦ت ٚح ح ب،صخٚ ،أن ،مي ،ٝيف صب ٍ،أل ب  ٚيخك ١ ،حبزا يخك ١عٔ
بداية األزمة:
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ألن ،مي ١ٝيسل . ١ٜ ٜٛصتل ٢بًلغ عل َلٔ ة نلَ ٛك،عل ِٖ يف ألن ،ميٝل ١مثْٝ،ل١
أعض ٤،ب،إلض ١ ،إىل يسه ةر ٠ي .١ُ٥
 التدخّل الملكي:
 َٔٚأرٌ إْك،ذ ٖ  ٙملؤ س ١يت ،خي ١ٝة خٌ ًَلو يسل( ٜٛنل ٍ ،م ٛلت،ف
يخ،يللد عش ل ) بٛصللف٘ علل ٞألن ،ميٝلل ١يسلل ١ٜ ٜٛيلليت أ سللٗ ،ر ل  ٙم ٛللت،ف
يخ،يد يف يع ّ0911 ّ،إلر  ٤ةع  ٌٜعًْ ٢ع ،َٗ،ي خًٜ ٞت ٝمبٛر ٘ صل يعضٛ
ب،ال لللتك،يٚ ١يلللٝا نُلللٖ ،لللَٓ ٛصلللٛل آلٕ صٝلللد ميهلللٔ يًعضللل ٛإٔ ٜكللل ،ع
رتُ،ع،ج ألن ،ميٚ ١ٝيهٔ  ٜكَ ٢كع  ٙب،مس٘ صت، ٚ ٢ة٘ ٜٓٚ .يتع  ٌٜأٜضل،
عً ٢صل أعض ٤،ألن ،مي ١ٝيف خت ،ٝأعض ٤،ر .
بع إلع ٕ عٔ يتع  ٌٜملًه ٞعً ٢يٓع ّ،يل خً ٞيألن ،ميٝل ١يسل١ٜ ٜٛ
َ ،ا ل  ٠أعًٓللث يه،ة لل( ١يٛةلل ،يٛةلل،ع) عللٔ ةك ل ميًٗ ،للا ال للتك،يَ ١للٔ عضلل١ٜٛ
ألن ،ميٝللل ١يسللل .١ٜ ٜٛحلللِ بعلل أٜللل ّ،أعًلللٔ عضللل ٛآخلل علللٔ ةكلل  ِٜلللتك،يت٘ َلللٔ
ألن ،مي ١ٝيسلٖٚ ١ٜ ٜٛل ٞيه،ة ل ( ١ل ،لرت ٜبر .)ٟصٝلد رل ٤،ذيلو يف بل غ
صض،يف يألن ،مي ١ٝإٔ رت ٜر ٟق ََّث (بتْٝ 99 ٜ ،س ، ً )9109 ٕ،إلعفَٔ ،ٗ٥،
عض ١ٜٛألن ،مي.١ٝ
 ٜن إٔ يه،ة ْ ١تُث إىل ألن ،مي ١ٝيع ّ9101 ّ،بٗ ف يتز  ٜيف ص٠،ٝ
ٖ ،ن  ،يف يسٔ.
ٖ  ٙملؤ س ١ييت ب،ج أمًا أ
 هل تفقد األكاديمية السويدية مهمة نوبل؟

ة خٌُّ ملًو يف ةع  ٌٜرةَ ٤لٔ يٓعل ّ،يل خً ٞيألن ،ميٝل ٚ ١رل٘ ذبفعل ،يف
بلل ،ئ ألَ ل ،ألن ،ميٝلل ١يسللَ ١ٜ ٜٛؤ سللَ ١سللتكً ١ال ع قلل ١هللل ،مبؤ سلل،ج
ي ٚي .١يهٔ مت ق ٛي٘ بٛصف٘ ص يألزَ .١مر إٔ أزَ ١ألن ،مي ١ٝمل ةٓتل٘ ٚبل
ٖٓ،ى ربٛف َٔ ك ْٗ ،يً  ٚملِٗ ي  ٟةض ًع ب٘ َٓ يعل ّ0710 ّ،عٓل َ ،بل أج
مبلللٓ رللل٥،ةْٛ ٠بلللٌ يف آل ب أَ ٍٚل ل ٜٚ .٠لللرةٖ ٞل ل هلللل،را عًللل ٢خًفٝللل ١إٔ لللِ
ألن ،ميٝلل ١يسلل ١ٜ ٜٛمل  ٜل يف ٚصللْٛ ١ٝبللٌ مبللٔ للٝتٛىل َُٗلل ١ختٝللَ ،للٔ ٜفللٛز
جب٥،ة ٠آل ب بٌ ر ٤،يف ْل يٛصل" ١ٝإٔ ةكل ّٛأن ،ميٝل ١يف لتٛنٗٛمل" ٕٚ
ذن ٖ ،ب،ال ِ نلٚ . َ،قل مت ةفسلر ذيلو برْل٘ ٜعلي ألن ،ميٝل ١يسل ١ٜ ٜٛيليت
ةكَُٗ ّٛتٗ ،أل  ١ٝ ،عً ٢يتعَ،لٌ َلع يًغل ١يسلٚ ١ٜ ٜٛإصل يكلَٛ،ع ٚٚضلع
أ ا يٓض ٛإىل آخ ٚ .ٙبٗ إٕ َؤ سلْٛ ١بلٌ ٖل ٞزبٗل ١يليت َٓضلث ألن ،ميٝل١
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يسللٖ ١ٜ ٜٛل ي ل ٖٚ ٚلل ٞصلل،ص  ١سبللل يف إعفٗ٥،للَٓ ،لل٘ٚ .يللٝا َللٔ ملسللت ع إٔ
ٜهللٖ ٕٛل أصل شبٝلل ،ج مل ٚصلل ١كل ةصلل،ع ج أصلل ٛج عل َللٔ ي لل،صخ
 ٚألن ،مي ٝيف صبل ٍ،يًغل ٚ ١أل ب ب،إلال ٠ ،إىل إٔ ألن ،ميٝل ١يسل ١ٜ ٜٛكل ج
َصل قٝتٗٚ ،مل ةعل َؤًٖلل ١الختٝللَ ،للٔ حيصللٌ عًلل ٢رلل٥،ةْٛ ٠بللٌ يف آل ب ٚإٔ
ب،إلَهلللل ٕ،صصلل ل ٖ ٚلللل ،يف ملسلللل ١ُٖ،ب لل ل س أمسلللل َ ٤،اللللض اللللرْٗ ،اللللرٕ
أن ،مي،ٝج أخ .٣
َؤ سْٛ ١بٌ ْفسٗ ،ع َّ ج عٔ قًكٖٗ َٔ ،ل  ٙألزَلٚ ١أال ،ج يف بل غ مسلٞ
َّ ٛقللع برمسلل ٤،أعضلل٦ٖٝ ٤،تٗلل ،إل ٜلل ١يخُْٝ،لل ١إىل إٔ يخكلل ١ب،ألن ،ميٝلل ١يسلل١ٜ ٜٛ
ةص ّعث نخر َع ب ١عٔ رب َٔ ،ٗ ٛةرحر ذيو عً ٢ر٥،ةْٛ ٠بٌ ٖٞٚ .بْ،تعلَ ،ل،
تهشللف عٓلل٘ ألٜلل ّ،ملك ًللَٚ ١لل ،تسللف عٓلل٘ علل ٠ٛيسلله ةر يل  ( ِ٥ملؤقللث)
إىل يع ٠ ٛإىل َك،ع ِٖ .نُ ،إٔ
يألن ،مي ١ٝأْ أٚيس ٕٛألعض ٤،ملٓسض
زبٓسلل ٚ ٞملخ،يفلل،ج مل،يٝلل ١ذبٛيللث َللٔ ٚ،يللَ ١هتللا
قضلل ١ٝالةَٗ،لل،ج بلل،يتض
حمل ٠،َ،إىل يش  ١يًتضكٝل .،ٗٝ
 ما الذي سيحدث في مسألة منح جائزة نوبل لآلداب هذا العام؟

ر إٔ ٜلرة ٞالٗ
زب ٛب عٔ ٖ يسلؤ ٍ آلْل ٜ ٞل ًَ ٚت سل ،يهلٔ َلٔ ملل َّ
ةشل  ٜٔألَٚ ٍٚعلل٘ إلعل ٕ ع َُّلٔ حيللٛز زبلل٥،ة ٠رعضلل ٤،ألن ،ميٝلل ١يسلل١ٜ ٜٛ
مب ،ةٛصً ٛإىل م بًل ١مل الض ق لٌ ْفزل ،ألزَلٚ ١قًصل ٛعل مل الض
ٚص ُٜ ،َ ٚع ف ب،يك ١ُ٥،يكصرٚ .٠ق ٜت ٛك ٕٛعً ِ ٢يف٥،ة.
يهٔ ملشهً ١ال ةهُٔ كط يف َٓ زب٥،ة ٖ ٠يع ّ،أ ٚة صٝلٌ َٓضٗل ،إىل
يعللل ّ،ملك لللٌ ٚإدللل ،بتصلل ت يخكللل ١يف ألن ،ميٝللل ١يسللل ١ٜ ٜٛيللليت ة ٛرللل٘ ُ٥للل،
ب،ةٗ،َ،ج نْٗٛلَ ،سَّٝسلٚ ١إَّٔ ةك،ُٝٝةٗل ،مللٔ ٜفلٛز جبل٥،ةْٛ ٠بلٌ ةسلتٓ إىل َٓ ًكل،ج
مر أ ب.١ٝ
 الفضيحة التي تعصف باألكاديمية

ة لل ٖ ٍ،ل  ٙيفضللٝض ١عضلل ٛألن ،ميٝلل ١يسلل( ١ٜ ٜٛن،ة ٜٓلل ٚ ،تٓسلل)ٕٛ
ٚزٚرٗ ،يف ْس ٞي  ٟةُٗت٘  َ 01أ ٠يف ةشل  ٜٔيخل 9109 ْٞ،مل،ضل ٞبرْل٘ ذبل
بٗٔ رٓس.،ٝ
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ٚق نًفث ألَ يع ّ،ي  ِ٥يألن ،ميٝل ١يسل ( ١ٜ ٜٛلْٝ ٠ ،لَ )ٕٛهتلا
ضب ٠،َ،ب،يتضكل َٔ ع ق،ج زٚش (ن،ة  ٚ ،ٜٓتٓس )ٕٛب،ألن ،ميٝلٚ .١قل أصل ذ
ةك  ٜل َهتللا حملَ،لل ٠،صلل ٍٛيتضكٝللل ضللز،ْ ١قشللث ألن ،ميٝللْ ١ت٥،زلل٘ ٚصللٛةث
بشرٕ ت ع ٚ ( ،تٓٝس َٔ )ٕٛيًزٓ.١
 ٚألن ،ميٝلل ١يسللٖ ١ٜ ٜٛلل ٞصبُٛعللَ ١للٔ شبللش  ٤عًلل ٢قًللا رللٌ  ٚصل ةعُللٌ
بك ْ ٛع ٜك ١إْٗ ،صبُٛع " ١يخُ ١ْٝ،عش  "٠صسا ةسُٝتٗ ،ملٗ ١ ٝةًو جملُٛع١
ييت ٜٛنٌ إي َٓ ،ٗٝأنخ َٔ َ ١٦ع ١َُٗ ّ،ةتٜٛس يف٥،ة جب٥،ةْٛ ٠بٌ يأل ب.
ٚال ميهٔ ألص ٖؤال ٤ألعض ٤،إٔ ٜستك َٔ ٌٝعًُ٘  ٍ ٛص،ٝة٘ٚ .يهلٔ ٖل
ٖ ٛب،يض ط َ ،عً٘ ح ح َٔ ١أعض ٤،يًزٓل ١آلٕ عًٝل ،يف ضلٝض ١سلٚ ،ذبل
ةٗ ٚر ٙ ٖ ٛملؤ س ١يخك ١ٝ ،سب ٜص ١نٌ سبل ل عًل ٢ن َتٗل ،ضلٝض١
َٔ ارْٗ ،إٔ ةًضل ض ب،يغ ،بسُع ٙ ٖ ١زب٥،ة ٠أل ب ١ٝمل َٛق.١
 َٔٚمر ملست ع إٔ أعض ٤،ألن ،مي ١ٝمب ،ن ْٛ،عً ٢عًِ ب يو  ٚلهتٛ
عٓ٘ٚ .يف يٛقث ذ ة٘ ةل إٔ زٚش (  ٚتٓٝسل )ٕٛنلٜ ٕ،ل  ٜمجعٝل ١حكٝ ،ل ١ذبصلٌ
عً ٢عِ َ،ي َٔ ٞألن ،مي ١ٝممٜ ،علي إٔ يشل،ع  ٠ال ،نث عًلَ ٢ل  ٣لٓ ٛج
يف عِ زٚرٗ،َ ،ي ،ٝعً ٢صس،ب ألن ،مي.١ٝ
مر إٔ أل ٛأ َٔ ذيو يألن ،مي ١ٝمبل ،دخلٌ يف إٔ (  ٚتٓٝسل )ٕٛأ صلضث
َك َ ،عٔ أمس ٤،ع َٔ ١يف٥،ة ٜٔجب٥،ةْٛ ٠بٌ َٔ ب( ِٗٓٝبٛب  )ٕ ٜيل  ٟصصلٌ
عً ٢زب٥،ة ٠ع .ّ9101 ّ،يك أص ضث مسع ١ص ع ر٥،ةْٛ ٠بٌ يف خ .
ٚق ج أمً  ١ٝض ١ًٝ٦بك ،ٖ٤،مم ،ع ح حَ ١لٔ أعضل ٤،يًزٓل ١ي ْسلض،ب َٓٗل،
عرت ض ،عً ٢بك ٚ ( ٤،تٓٝس.(ٕٛ
َٔ ب ٖؤال ٤يخ ح ١ملٓشك ألَ يع ّ،ي  ِ٥يسل،بل (بلٝرت ظبًْٛل ) يل ٟ
َّٛغ ْسض،ب٘ ق ٥،يف ةص  ٜيصضٝف" ١أ ت ٕٛب ٜث" يس ١ٜ ٜٛإٕ ألمً  " ١ٝعث
ألاخ،ل بشهٌ َف ط ٚمل ة تِ يً ٚ ٥ ٛيٓع."ّ،
ٚةضللع ٖ ل  ٙال للتك،الج ألن ،ميٝلل ١أَللَ ّ،شلله ج ن ل رٚ ٠ذيللو ألْلل٘ ال
ميهٔ اغٌ ألَ،نٔ يش،م  ٠ييت خًَّفتٗ ،تك،ي ١يخ ح ١ق ٌ ، ٚةِٗ.
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ٜٓٚسللضا ألَ ل ْفسلل٘ عًلل ٢ملكع ل  ٜٔيً ل  ٜٔة ل ى صلل،ص  ،ُٖ،يًزٓلل ١يف إ لل،
خل ف ق للٌ للٓ ٛج .أ ٟأْلل٘ مل ٜت للل َللٔ ألعضلل ٤،يخُْٝ،لل ١عشل ملللٛق  ٜٔلل01 ٣ٛ
جيتُع ٕٛبشهٌ َٓتعِ.
ٚيضِ أعض ٤،ر يًزٓ ١جيا إٔ ٜصٛج  09عض ٛعً ٢ألقٌ .أ ٟأْ٘ إذ م،ب
عض ٕ ٛآخ ٕ إض ١ ،مل ،ك ٛإٕ ألن ،مي ١ٝئ ةص ق ٠ ،عًل ٢ةعل ٝأعضل٤،
ب ط.٤
ر  ٚتٓك
يهللٔ ٖ ل يٓصلل،ب ال  ٜٓللل عًلل ٢ق ل َللٓ رلل٥،ة ٠آل ب "صٝللد إْلل٘ عًلل٢
مل ا يًز٥،ة ٠إٔ حيصٌ عً ٢أنخ َٔ ْصف ألص ٛج ييت أُ ي ٞبٗ "،صس ُ ،ر٤،
يف ٜك ١خت ،ٝيف٥،ة ب،زب٥،ة ٠عً ٢ملٛقع ي مس ٞيألن ،مي.١ٝ
ٚيف ض ٖ ٤ٛيٛضع شب ر ك ةل خٌ ًَلو يسل( ٜٛنل ٍ ،يسل ،ع عشل
ر ٛت،ف) ي ٜ ٟع ّ ي ع ٞي مس ٞيألن ،مي ١ٝييت أ سث ع.ّ0911 ّ،
ٚقًَ ٍ،و يس ٜٛعكا يك ٘٥،ب ْٛٝع إٕ ٖ يت ل ٛحيةْل٘ ٚيهٓل٘ ٜرَلٌ يف
 ١يًٛضع ٝ ٚص نٌ
يتٛصٌ سبٌ " ٚألن ،مي ١ٝةعٌُ َٔ أرٌ ذيو ،ٖٓٚى
ا ٤ٞعً "ّ ٜ ،َ ٢صس ُ ،ب ملًو َتف ٥،أَ ّ،يصض. ٝ ،
،ي  ٛملًو ن ٍ ،ر ٛلت،ف يف إلذ عل ١يسل ١ٜ ٜٛب،يعُلٌ
ٚيهٔ ْك ،أ بٝ
عًلل ٢إبل ٍ أعضلل ٤،ألن ،ميٝلل" ١ألْٗللَ ،سللري ١ةتعًللل بشل عَ ١ٝؤ سللَ،ٖ ١للَٗ ١ل ٠
ب،شب ".
بلٌ إٕ ذبلل ،يهتلل،ب ألمللل PEN ٕ،قللرتس صللٌ ألن ،ميٝلل ١ب َتٗللٚ ،إٔ ٜعلل،
ة ة ،ٗٝٝدَ،ل ٚ ،مبل ،الغًٗ ،برعضلٚ ٤،يل ٝصسل ُ ،ق،يلث ٝ٥سل ١الذبل ( ،جيلٛال
ٓٝسه٘) ٚ .أج ٓٝسه٘ إٔ مسع ١ر٥،ةْٛ ٠بٌ يآل ب مل ةتض بع .
 ٜٚل  ٚإٔ ٖل  ٙيشل ٗ،ج حملتًُل ١قل بًغللث عل َلٔ يفل٥،ة ٜٔبٓٛبلٌ ٖٚلَ ٛلل،
رعٌ بعضِٗ ٜتٛقف علٔ يت ٛصلٌ َلع مجٗل ٙ ٛيل  ٟال ٜغٝلا عٓل٘ أنخل َلٔ ٜل ّٛأٚ
حٓ َخٌ "أ ٕ،ٖ ٚبَٛ،م" أ" ٚب،ة ٜو َٜ ،َ ٖٛٚ "ْٛ،ٜ ٛفس أٜض ،َ ،عًل ب٘ بعضِٗ
عش َ ٛقع يت ٛصٌ الرتُ،عَ ٞخٌ " فٝت ْ ،أيٝهسٝفٝت " ٚقٛهل" :،مل أْفل َٓٗل،
اٚ ،٦ٝميهٔ إٔ أ ٖ"ٚ "،بٛب  "ٕ ٜبع  " ٠ ،رةشت بٗ "،ب ،ُٓٝذنل يصلضفٞ
"أيللٝها اللٝش " جب  ٜل ْٝ" ٠لل ٛب،بًٝللو" إٔ "نلل،ز ٚإٜشللٝز "ٚ ٛللا يتعًٝللل عً ل٢
ألَ .
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*رحيل (جيرار جينيت) ..الناقد الخل اق

صٌ  ّٜٛيس ث  09أ 9101 ،ٜيف بٜ ،ا يٓ،ق  ٚملٓع أل بل ٞيف ْسل ٞرلر
رٝٓٝث ( )9101- 0711ي ٜ ٟع ّ أص أب ز َٔ نت  ٛيف ْع  ١ٜألرٓ،ع أل ب١ٝ
ٚخب،ص ١يس  ،َٗٓ ١ٜة ،ن ،أنخ َٔ عش  ٜٔنت،بْ ،ك  ،ٜبل أج َلع "أاله"ٍ،
عْ ٚ 0711 ّ،تٗث َع نت،ب٘ "ص،ا "١ٝي  ٟص ع.9101 ّ،
ٚي رٝٓٝث يف بلٜ ،ا ألب ٜعُلٌ عَ،لٌ ْسلٝس ٚنل ٕ،زَل ٝزبل،ى ٜل يف
ل،ج
،ج يعً ،ٝإىل إٔ أص بتٛصٚ َٔ ١ٝالٕ ب ،ج أ ت،ذ يف َ  ١ي
ي
يعً ،ٝيف يعً ّٛالرتُ،ع ١ٝييت ظٌّ ٜعٌُ  ،ٗٝإىل إٔ ةك،ع .
مل ةٓكلٌ يهلخر َلٔ نتلا رٝٓٝللث إىل يع بٝل ١بلٌ ةل رِ نت،بل٘ "َل خٌ إىل
ألٚىل نْ،ث برتمج ١ع ي لٔ أٜٛب ي  ٟعٓ ٕٛيهت،ب
يٓ زبَ،ع" َ ة
"َ خٌ زبَ،ع يٓ " حِ ص َ  ٠أخ  ٣عٔ مل نة يك َٞٛيًرتمجلٚ ١قل ْكًل٘ إىل
يع ب ١ٝع يعةٜة ا .ٌٝ
يف ٖ يهت،ب يل  ٟصل أَ ٍٚل  ٠عل 0797 ّ،ذبلث عٓلٕ ٛ
ٜ l’architexteعلل ٛرٝٓٝللث إىل ة ل ّٛألرٓلل،ع أل ب ٝل ١ة ،خيٝلل َٓ ،ل أ
يك ٕ يعش .ٜٔ

Introduction à

للٚ ٕٛصتلل٢

نُ ،ة رِ إىل يع بٝل ١نت،بل٘ "خ ل،ب سبهٜ،ل "١يل  ٟصل عل 0779 ّ،علٔ
" مل نة يك َٞٛيًرتمج ٖٛٚ "١نت،ب ْ ًل  ٘ٝرٝٓٝلث َلٔ يشله ْ ٝيل ٚع
 ّٛ ٚدب،ٖ،ةِٗ يف يٓك أل بَ ٞستٛع ً ،طبتًف َستز ج يتضً ٝج يًس١ْٝ،
ٜٚعل َللٔ يهتللا مل رعٝلل ١أل  ،لل ١ٝيفٗللِ َهّْٛلل،ج سبهٜ،لَٚ ١سللت ٣ٛشب لل،ب
سللِ رٝٓٝللث َهْٛلل،ج خ لل،ب سبهٜ،لل ١إىل ح ل ذ َكللٛالج أ  ،لل:١ٝ
ٗٝللٝ ٚ ،لل٘ ق ّ
يةَٔ  ٚزبٗ ٚ ١يصٝغ.١
بته َع ةة ٝت ٕ،ةٚ ٚ ٛف  -ي  ٟمجعتل٘ بل٘ صل ق - ١لِ "عًلِ يسل "
يتُٝٝللة ٙعللٔ سبكلل ٍٛألخل  ٣يلليت ةل ع يللٓ  ٚشب لل،ب ٚأ لل ٢ن ُٖللٖ ،ل
سبكللٌٜ .كلل ٍٛرٝٓٝللث " :يٓك ل ٖلل ٛي ل  ٟلل ٝك ٢ملك ،بلل ١أل لل،ع يللأل ب  ٚألرٓلل،ع
ل،ج أل بٝل ١يليت لتتُض ٛصل ٍٛيتل خٌ
أل بٚ ١ٝميهٔ إٔ ْتٓ ر مبستك ٌ ي
ٚن يتض ،ب يٓك  ٚيشع ."١ٜ
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ختش رر رٝٓٝث سب  ٚييت أ ّل بٗل ،يٓكل ،ل،بكَٚ ٘ٝع،صل  ٜ٘سبهٜ،ل١
ٚع،زبٗ ،بر  ٚج يٓع  ١ٜأل بٝل ١سب ٜخل ١يٝعٝل يٓعل ٗٝلٜٓٚ ،كل يٓكل ْفسلَ٘ .لٔ
ٗ،
أب ز َؤيف،ة٘ " يعٌُ يفي"  "ٚأل ب  ٚأل ًٛب"  َٔٚيٓصٛل يك مي ١ييت
" إلي،ٝذ "٠هلَٛرٚع  َٔٚسب ٜخ ١ييت ةٛقف عٓ ٖٛ َ ،ال  " ١ٜ ٚي ضد عٔ يةَٔ
يض٥،ع" مل ٌٝ ،ب  ٚث.
*ميدالية دوريس ليسينغ في المزاد

أعًٓلث أ ل ٜ ٚ ( ٠لا يٝسلٓٝغ( سبل٥،ة ٠رل٥،ةْٛ ٠بلٌ يف أل ب لٓ ّ9119 ١علٔ
ربً ،ٗٝعٔ َ ٝيْٛ ١ٝبٌ بع ضٗ ،يً ٝع يف صل،ي ١ن ٜسليت يًُلة ج يليت ٜتٛقلع إٔ
ة ،ت مب ًغ ٜرت ٚس ب  911ٚ 011أيف رٓ ٘ٝرتيٝي.
ةع ةًو ي ٛقع َٔ ١ألص ذ يٓ ًِ ٠ ،ة ع َ ٝيٝلْٛ ١بلٌ يف أل ب لَ ٟٛل ٠
 ٚص  َٔ ٠ق ٌ ٚنْ،ث يأل ٜا يف ْس ٞأْ  ٜ٘ر ٝييت صصلٌ عًٗٝل ،لّٓ0799 ١
ٚبٝعث يف َة يع ّ،مل،ض 9109 ٞمب ًغ  111أيف  ٚ ٜٛنُ ،لٚإٔ أعًٓث ص،ي١
َ ٝيْٛ ١ٝبٌ ييت صصلٌ عًٗٝلًٜٝٚ ،ل ّ،لٛنٓ
َة ج ٛحيب يف ْ ٜٛٛٝى عٔ ع
يً ٝع َٓ ّ9101 ١ع ةٛقع إٔ ذبصٌ عً ،َ ٢بل ْصلف ًَٝلًَٝٚ ٕٛلٚ ٕٛال إال أْٗل،
مل دب أَ ٟشرت.
عٓ َ ،صصًث ٜ ٚا يٝسلٓٝغ عًل ٢رل٥،ةْٛ ٠بلٌ َلٔ ألن ،ميٝل ١يسل ١ٜ ٜٛيف
أل ب يه ،ْٗٛأخضعث سبض ،ج ملتف ق ١يًت قٝل  ٚي ضد يف  ٌٝسبص ٍٛعً٢
سبكٝك ١مل ًك ١بك  ٚ ٠ؤ ١ٜح،ق ١؛ ص صث ص ،ٗٓٝأْٗ ،ضث يهخر َلٔ زبل٥ ٛة
َٓٗ ،أ ع ر٥،ة ٠ب  ١ْٝ، ٜأ ٚب ٞإٜا ملًه 0779 ١ٓ ١ٝهت ث يف ،ي ١يل ٝ٥ا
يٛز  ٤ق :١ً٥،أاه ى عًَٓ ٢ض ٖ ٞيش ف ٖٚلَ ٛلٔ  ٚعل ٞل  ٟ ٚإال أْلي
أةس ٍ٤،أص :،ْ،ٝأ ٜٔةًو إلَش  ١ٜ ٛيش١ْٝ، ٜ؟ ب،يترن ٝمر َٛرٚ ٠ ٛص،ي ،ٝأ ٣
أْلي يسلث يٛصٝل  ٠يليت قًلث ذيلو ٚيٝسلث ٖٓل،ى أْ،َٚ ٟسل ١ٝيف يتهل  ِٜب ،لِ
إَش  ١ٜ ٛملر َٛرلٖٚ .٠ ٛهل ٗل ٞمل ةف،رلر حبصلٛهل ،عًل ٞرل٥،ةْٛ ٠بلٌ كل
ٚصًٗ ْ ،ر ٛزٖ ،ب ،ُٓٝنْ،ث يف  ٠ ،ٝأر  ٠ع َٔ ٠ ٥،صً ١ةسٛم َع بٓٗ ،عًكث:
 ،ٜهلل يك ةج جبُٝع زب٥ ٛة يف أعب ٤،أٚ ٚب.،
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يٝسٓٝغ ألنش عُ َٔ ب سب،صلً عًل ٞرل٥،ةْٛ ٠بلٌ ٚيل ج يف ٜ ٚسل،ٝ
ٚة نث مل  ١يف ٔ يخ،يخ ١عش ٚ ٠نْ،ث ق ١٥ ،ا ٖ ١يف خ ،ب ق ٛهل ،ر٥،ة٠
ْٛبٌ ذب حث عٔ ع ّ ملس ٠ ٚ،ييت عْ،ث َٓٗٚ ،أُٖ ١ٝيهت،ب يف ةشه ٌٝأل ٜا
ق :١ً٥،صتٚ ٢قتٓ ،سب،ي ٞةصًي لَ ٌ٥،لٔ أْل،ع ٜعٝشل ٕٛيف قل  ٣قل ال ٜهل ٕٛبٗل،
نٗ بل ٤،أَ ٚل ٤،صل ،يًشل ب ٚنٓلث أعل ٝيف َخلٌ ةًلو ي ٝلٛج إال إٔ أصلعا
ا ٖٛ ٤ٞيهت،ب، ١أل ب ٤،ال ٜغ ٕٚ ،بٛٝةِٗ إال ب،يهت،ب.١
ةٝ ٛلث يٝسلٓٝغ لٓ 9101 ١يف عُل ي بعل ٚ ١يتسلع ٚقل صل صث صلٛيف
ٖلٛبهٓة ملسلؤٚي ١علٔ صل،ي ١ن ٜسليت يًُلة ج أْل٘ َلٔ يصلعا يلتهٗٔ بل،مل ًغ
ملُهٔ يٛص ٍٛإي ٘ٝيًُ ٝي.١ٝ
 ماذا يقرأ األثرياء؟

قائمة كتب من اختيار مارك زوكربيرغ وبيل غيتس

عتلل ،يكلل ُٕٛ٥،عًللَٓ ٢ت ل  ٣للٛع القتصلل ٟ ،ي ل ً ْ ٟللل علل ّ0790 ّ،إٔ
خيت ،اخصل،ٝج بل ،ز ٠يتُ اِّل نت ل ،يًكل  ٠٤ةسلِٗ يف ظبل،س ملل َٝٓٗ ٤لٚ ،إْسل،ْٝ،
ٚٚقع خت ٙ ٖ ِٖ ،ٝمل  ٠عً ،َ“ ٞى زٚن برغ” ”ٚب ٌٝمٝتا”.
مٝللللتا؛ يخلللل ْٞ،يف قُ٥،لللل ١أح ٜلللل ٤،يعلللل،مل مجللللع ًَٝ 79للللٚ ،ال حلل ل َ ٠ٚللللٔ
“َٜ،ه  ٛ ٚث” يليت ال ،ى يف ةر ٝسلٗ ،يف عل ٚ ّ0791 ّ،يل ٜ ٟكل أ ملل  ٠ل،ع١
ٚ ،َٜٝٛنت،ب ،أ ٛعٚ ،ٝزٚن برغ؛ يخ ْٞ،يف ق ١ُ٥،أح  ٤،ٜيعل،مل ٚح ٚةل٘ ًَٝ 99ل،
ٚال صككٗ ،بع  01ع ،َ،عًَ ٢شل ٚت يفٝسل ٛى يف م لَْٛ ١ل٘ جبَ،عل ،ٖ ١ل،
َٚع ٍ ق ٤ة٘ نت،ب نٌ أ ٛع .
َللٔ يهتللا يلليت ختٖ ،لل ٖ ،ل يخٓللٞ٥،؛ "أ ضللٌ َ ٥هلل ١يف ٝعتٓلل "،يعلل،مل
يللٓفا جبَ،علل ،ٖ ١لل " ،للتٝفٔ بٓٝه ل "  "ٚزبٓٝلل،ج ..ةلل ٜ ،مللر ضب ل  " ٚيًٗٓ ل ٟ
للل ،ٖ ٝج َلللٛخ رَ" ٞشللله ج زبسل ل يلللخ ذ" يًصلللٝي "يٝلللٝ ٛهسل ل "
شب ٍ،ٝيعًُ ٞملفضً ١ملععِ ألح .٤،ٜ
ٚصبُٛع َٔ ١قص
*في صرخة إنكليزية الدراما تشوه األدب وتزيفه

زل ج ٜ ٚللْ" ١سلل ٤،صللغر ج" ب نْ،للَ ،للٔ يغضللا  ٚتضللث ب،بلل ،ةللرخ نللخر
َّ
مل رعَ ١ع،زب ١ألعُ ٍ،أل ب ١ٝلٚ ،ٝ٥،ُٓٝةًٝفةْٜٝٛلٚٚ ،ضلع َعلٜ،ر يل يو  َٚعل٠،
ي ٛقع يةَل ٚ ْٞ،ملهلٚ ْٞ،نل يو يشخصل،ٝج يليت لِ َ ضبٗل ٚ ،ألٖلِ َلٔ
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ذيللو أل هلل ،ي ٝ٥سلل ١يلليت  ٜل  ٚصٛهللل ،يللٓ
( ْ،َ،خ ،إيٝا).

ٚنلل ٕ،أب زٖلل ،ص ل خ ١يٓ،ق ل ٠

عللشج للْ،َ،خ ،ذبًًٝٝلل ،يف صللضٝف ( ١يغٜ ،لل )ٕ،عللٔ ٖل يغضللا دبلل ٙ،أص ل ذ
َع،زب،ج ي  ١ٜ ٚيتًٝفةْٜٝٛل ١يليت نت تٗل( ،يلٜٛة َل ٟ،أيهلٛج) علٜ" 0111 ّ،عتُل
صٓ،ت أل ّ  ٚيس لٌ يتًٝفةْٜٝٛل ١عًل ٢ذ نل  ٠زبُٗل ٛيضلعٝفٚ ١نل يو ألٕ
م،ي ٝتِٗ إىل ص ن ر مل ٜك ؤ ٚيعٌُ أل ب ٞملرخٛذ عٓ٘ يعٌُ ي َ ٚ ٞأل ٛأ
إٔ يهلللخر َلللٔ صلللٓ،ع٘ مل ٜكل ل ؤ ٚيٓصلللٛل ألصلللً ١ٝبل ل ٜٚ ِٖ ٚعتُل ل  ٕٚعًل ل٢
ًَخص،ج ال ةعش عٔ ؤ ١ٜه  ١ٜصضٝض."١
ٚأض ،ث "َٔ لٓ ٛج
يًزُٗٚ ٛن ةةٜٝف ة،
ذَٖٓ ١ٝضًًٜ َٔٚ ١ك أ ي
ٚ ٘ٝئ جي ٖ ،يف ي َ،

يًتض ٜلف بتك ميل٘ ًَٗلٗ ُٗ َٚل،
ًٜٛل ٚ ١أل ب ٜتعل
َ ٜؤيف ٘ٝبتش ٜ٘ٛأ هٚ ِٖ ،اخصل،ٝةِٗ  ٚلِ صل٠ ٛ
 ٝ ١ٜ ٚضد عٓٗٚ ،عٔ ةف،ص ٌٝيشخصل،ٝج يليت أحل ج
 ،َٚص ذ َع ْس ٤،صغر ج ،م نٌ سب ." ٚ

*"كانديد" فولتير ومسألة الشر في الوجود في ترجمة جديدة

للتضٛذج َسللري " ١يش ل " يلليت ،يللث ي ش ل يف نللٌ زَللَٚ ٕ،هلل ٕ،عًلل٢
ٖتُلل ّ،يفه ل إلْسلل َٓ ْٞ،ل أق ل ّ يعصللٚ ٛصتلل ٢آلٕ بللٌ ٚةفّٛقللث عًلل ٢نللٌ
ملس ٌ٥،ي ش  ١ٜألخ  ٣نُص يًفةت يكًل  ٚألمل  ٚشبلٛف ...ب،يٓسل  ١يإْسل.ٕ،
 َٔٚيٓصٛل يع،مل ١ٝييت الت هث َلع ٖل  ٙملسلري ١سبٜٛٝل ٚ ١يًصلٝك ١بٛرْ ٛل،
ٜ ٚللل" ١نٜ ْ،لل " ملؤيفٗللل ،يفًٝسلللٛف يف ْسللل ٞيشلللٗر
ملعللل ٝعًلللٖ ٢لل  ٙأل
" ٛيتر"ٚ .ق ص ج ص ٜخ ،ة مج ١ر  ٠ ٜن ١ًَ،يً  ١ٜ ٚبرتمج ١ي ،صد  ٚيه،ةا
يهٜٛيت ملتخص يف يفًسف" ١عكٝلٌ  ٜٛلف عٝل ٕ" يل  ٟلتض ذ هلل ،عْٓ ٛل،
 ٜٔيف برٚج.
ي
ْك ( ٖٛ ،ٜآ ّ بع ع ٕ) ٚق ص ٖ يهت،ب عٔ
 َٔٚأِٖ ًَٜ ،فث الْت  ٙ،يف ٖ يعٌُ ي ٜ ٟكع يف  ٠٥٣صلفضَ ١لٔ يك لع
ملت ٛط يتفسر زب  ٜي ٜ ٟكرتص٘ ملرترِ هل يهت،ب ٝكًا يفه  ٠ييت
م،ي ٜ ،َ ،تِ ق  ٠٤ي  ٚ ،ٗٝ ١ٜ ٚييت م،ي  ،َ ،ةك أ عًل ٢أ ل،ع أْٗل ،خٝل ٍ،م ٜلا
ٝؤن "ع "ٕ ٝبرْٗ ،أقل ب إىل سبكٝكل، ١شبٝل ٍ،صل ةهل ٕٛيل٘ قُٝل ١ال خيلرتت
ٚذبت٘ ٚب ي ن ّ،أٜض.،
َٔ يع ّ ٚإد ،قُٝت٘ إٔ ٜصف َٜ ،ش ٖ،عً ٢يس
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يك ٚر ع ٕ ٝإٔ ٛيتر يف ٖ  ٙي  ٜ ٜ ١ٜ ٚيلتخًّ َلٔ يعُل٘ يف عتكل،
 ٚأ ٟأٚي٦و ملُتَّه ٦عً ٢أ ٥و يتف،ؤٍ هل،بط إىل ملتٖ،ل ١بلرٕ "يلٝا يف إلَهلٕ،
ً ٞسف ّٞة ،خيٚ ّٞةّٟٓ ٜٛ
أب ت ممّ ،نٓٝ "ٕ،فُد  - ِٗٝعش ْ ّ إْس ّْٞ،أ ب ّ
َُع،ص ب،ي مِ َٔ َ  ٚأنخ َٔ  911ع ،َ،عً ٢ة ٜٓٚل٘ ٚظٗلٚ - ٙ ٛعٝلْ،ٜ ،عل ،يف
عٓ،ص خُٝ ١ًَ،ع ٝةكْ ِٜٛملُُ، ،ج  ٚيٛق٥،ع  ٚي َُّٛز  ٚملعل ٝيف ص،ٝةٓل ،عل ٠ٚ
عًلل ٢إ خلل ٍ،صّٜ ٛٝلل ١عكًٝلل،ْ ١ق ل  ٠ةٓشللر يف ملكَٚ،لل ٚ ١يتص ل ِّ ٟيلل ٛع ٞملعلل ٖ،يش ل
ن ١ ،ي  ٟخيرتم ص،ٝةٓ.،
لل١
ٚق ل دٝللةج ٖ ل  ٙيرتمجلل ١يٓك ٜلل ١سب ٜخلل ١عًللَ ٢ك َللَ ١سللتض حٚ ١
ض ١ٝ ،ةسًط يض ٤ٛيه،اف عً ٢أٖلِ ع يف ٖل يعُلٌ ل،ي مِ َلٔ م تٓل،
للإٕ َعٓلل ٢ي ٜ ٚلل ٜ ١كلل ٢مَ،ضللَٚ ،للٔ حللِ
سل
يٓعلل ّ،عًللٛ ٢ضلل ٢ي ّ
يف ل
ر ّ ب ،صت ٢بع أنخ َٔ ْ َٔ ١ٓ ٠٥٣ش ٖ ،أل ٠ َ ٍٚع.٩٥٥١ ّ،
إىل ذيو ٜكع يهت،ب يف ب،ب يف ي ،ب ألٚ ٍٚبع ةك َ( ِٜك َّ َٛ )١لع١
 ٜل ع عكٝللٌ  ٜٛللف ع ٝل ٕ ي ٜ ٚلل ١يف ح حلل ١صللٜٓ ٍٛللش ٟيفصللٌ أل ٍٚيك ل ٠٤
ض نٝفٝل َٛ ١رٗل ١لٛيتر هلل ٙ
َعُّك ١يف أصٌ َسري ١يش  ٚيفصٌ يخٝ ْٞ،تف ّ
ملسري ١يف دبً،ٝةَٗٚ ،ع ،ٖ ٖ،ن .١ ،أَ ،يفصٌ يخ،يد ٝع ّ ٓ ،بلرعُل ملك ،بل،ج
يت ،خي ٚ ١ٝملع،ص  ٠ص ٍٛي ٚ ١ٜ ٚب،زبْ،ا إلب ع .،ٗٝ ٞأَ ،ي ل،ب يخلُٝ ْٞ،كل ّ
 ٘ٝعك ٌٝع ٕ ٝة مج ١ن ١ًَ،مر طبتص  ٠ي ( ١ٜ ٚن ) ٜ ْ،ملؤيفٗٛ ،يتر.
ٚق ل عتُ ل ع ٝل ٕ عًلل ٢خشةلل٘ يف صبلل ٍ،يفًسللف ١يٝلل ٛيك ّ ٥لل٘ ؤٜللَ ١غلل٠ ٜ،
ٛ ١ٜ ٚيتر.
ٚا ١ًَ،يٓصٛل ،ٝ ٚم ْ
ٜل ن إٔ عٝل ٕ نلل ٕ،قل ل ملهت لل ١يهٜٛتٝلل ٚ ١يع بٝلل ١بعل ال للث َللٔ
ملؤيف،ج  ٚيرتمج،ج يف صب ٍ،يفًسفٚ ١ة ٜ ،يفه سبل َٓٗل ،عًل ٢ل  ٌٝملخلٍ،
( يعكٌ يف ص  ِٜيش ٜع( )١يف سب  ٚ ١ٜي ميك  ( )١ٝيتٓ ٜٛيف إلْس( )ٕ،اؤّ
يفًسفَ( )١عص ٗ ١ٝيعسه  -يٛر ١ٜ ٛيف يٛع ٞيهٜٛيت).
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تجوال عبر الزمه
أدىشني ذلك الرجل المسن بتصميمو على اختبار قدرات
إخراج طاقتو الحيوية من جسمو ،لينتقل فيها بحرية من مكان
إلى مكان من دون أن ينهكو ثقل جسده المتهالك؟
كنت مبهورا من تجربتو وقد كان يشرحها لي بحماسة فائقة:
 ال تتصور كم ىي مدىشة تلك الحرية التي تتمتع بهاوأنت من دون قيود ..درت على أمكنة كثيرة ..شهدت
أحداثا مرعبة :انفجار طائرة في الجو ..خروج قطار عن
سكتو ..قتال شرس ،بين مجموعات من الجنود المدججين
بالسالح ،وجماىير عزالء تقاوم ،حتى بأيديها وأظافرىا وكل
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الجسم البشري ..أمعقول أن يتمكن (أوم بركاش سنغ) من

ما يتوافر لديها ،أولئك الجنود القساة..
روائي وقاص وأستاذ جامعي مه سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب *
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َٚغٜ ٢ضـ يَ ٞؼاعش َٔ ٙأٚي٦و ايز ٜٔميتٗٓو ٕٛنشاَو ١اسْظوإوو ٚقوذ
ػٗذ يف دبٛاي٘ ايؿشٜذ بعغوا َؤ أؾعوا ِ املؼو :١ٓٝوووو مل أصوذقم ْؿظوٚ ٞأْوا أس٣
َاٜؿعً٘ ٖؤال٤وو يٝظٛا بؼشا بايتأنٝذوو نٌق َا ٜشٜذ ٖٛ ْ٘ٚاملتع ١رتق ٢يف أخوعق
أٚعاعٗا ايبُٗٝٝق١وو
خشحت َٔ َٓضي٘ ٚرٖين غاسم بايتؿهري مبا رها ٙيٞوو ٌٖ نإ حيًوِ؟
أّ إٔق َاسآ ٙنإ ركٝكٝا؟
تشنت ( أ ّٚبشناش طٓؼ ) ٜ ٖٛٚظتعذق يًكٝاّ بتخشبت٘ اييت ناْت ؾشٜذ٠
يف ط ٛاوو ٚتضٚد بايطعاّ ٚايؼشاب رت ٢الًٜؿت ْظش َٔ رٛي٘وو ٚيٝظٗش إٔ عضيت٘
عادٜوو ١ماَوواوو ٜتٓووا ٍٚؾٗٝووا ايطعوواّ ٚايؼووشاب عًوو ٢ايطشٜكوو ١ا ٓذٜوو ،١أ ٟطعاَ وا
خؿٝؿا غري دطِ َٚا٤وو
اْؼووػًت بعووذٖا يف يكووا٤اتَ ٞووني املووتكاؿ ٚايهتقوواب ا ٓووٛد ،ايووز ٜٔسبطووتين
ببعغووِٗ صووذاقاز َاصايووت َظووتُشقٚ ،، ٠بعووذ أٜقوواّ عوذق ٠خطووش يوو ٞإٔ أصٚس َٓووضٍ
صذٜك ٞاملظٔقوو ألطاًني عًَ ٢ا ٚصًت إي ٘ٝدبشبت٘وو ٖٚهزا اتقخٗت صٛب َٓضي٘
ايكشٜب َٔ (ايهاْاز بًٝع)وو طشقت ايباب ؾؿتزت ي ٞابٓت٘ ٚابتظُت يف ٚحٗٞ
َشرقب١وو ٚقبٌ إٔ أطأ ا عٔ ٚايذٖا قايت ي:ٞ
ووو ٚايذَٓ ٟعضٍ يف غشؾت٘ ٚقذ َٓعٓا َٔ إصعاح٘ أل ٟطبب نإوو
ووو َٓز َت ٢بذأز عضيت٘؟وو
ووو َٓز عؼش ٠أٜاّ بايغبطوو
ووو رظٓاوو ػهشا يو ،طأعٛد يف ٚقت آخشوو
ٚأتت ٚايذتٗا ثِق أت ٢أخٖٛا ٚبذأ ثالثتِٗ ًٜزق ٕٛعًٞق يًذخٚ ٍٛتٓوا ٍٚايؼواٟ
ٚاملشطبووازٚ ،قووذ ػووعشز أْقٗووِ ٜشغبوو ٕٛيف طووشل بعووّ األطوو ١ً٦عًوٞق روو ٍٛعضيوو١
ايشحٌ املظٔقوو ٚيهٓق ٞاعتوزسز عًو ٢إٔ أعوٛد بعوذ أٜقواّوو ٚقوذ خؿوت إٔ أرهوٞ
ػ٦ٝا الٜشغب املظٔق إٔ أره٘ٝوو

***
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آٙوو َٔ تضواسٜـ ايكوذسوو عوذز يالْؼوػاٍ بأعُواي ٞاملكانُو ١ايويت راٚيوت
إجناصٖا قبٌ طؿشٚ ٟمل أتزناش صذٜك( ٞا ّٚبشناش طٓؼ) إالا بعذ اثين عؼوش
َٜٛاوو ؾاتقخٗت ًَٗٛؾا إىل بٝت٘ قشب ايظٛموو
نٓت أعذُّ تًو ايتخشب ١ايؿشٜذ ٠اييت ٜك ّٛبٗاٖ ،اَو ١حوذا يذسحو ١حعًوتين
َتًٗقؿا ملعشؾْ ١تٝختٗاوو ٚنٓت مجٗٛسٖا ايشٝ٥ع َٚشاقبٗا ٚايعامل خبؿاٜاٖاوو
طشق وت بوواب َٓووضٍ ( أ ّٚبشنوواش) ٚقًووخي خيؿوول بعٓووـوو ؾتزووت يوو ٞابٓتوو٘
ايبابوو ٚقايت ي ٞخبٛف:
ووو آطؿٜ ١ادنتٛس َاصاٍ ٚايذ ٟيف عضيت٘وو
ووو مل ٜظتٝكظ؟
ووو إْ٘ َٓعضٍ ٚيٝع ْاُ٥ا؟
ووو َاعذد األٜقاّ اييت قغاٖا يف عضيت٘وو؟
ووو ٖزا ٖ ٛاي ّٛٝايتاْٚ ٞايعؼشٕٚوو
قًت ٚاحؿا :ووو َتأناذ٠؟وو
ٖضقز سأطٗا باسجياب :ووو ْعِ َتأناذ٠وو أْا أرض ٞريو بذقا١وو اػتكت ألبٞ
نترياوو ي ٞعالق ١خاصقَ ١ع٘وو بضشار ١أطاٍ ٖز ٙاملشق ٠عضيت٘وو
قًت ا ٚأْا أسدبـ َٔ اشبٛف :ووو امسعوٜ ٞاآْظو ١جيوب إٔ أدخوٌوو ٚايوذى
يف خطشوو
ووو أسحٛى ٜادنتٛسوو نُا قًت يو َٓني ايذخ ٍٛإي ٘ٝي ٞطبب نوإوو تعًوِ
إٔ غشؾت٘ َٓعضي ١عٔ ايبٝت  ٖٛٚغاسم يف عبادت٘ووملارا ٖ ٛيف خطش؟
ثِق اْتبٗت ؾخأَ ٠ظتؼعش ٠إٔق خطشا ركٝكٝقا ٜتعشقض يو٘ ٚايوذٖا بايؿعوٌوو :وووو
َارا تكٍٛ؟
ووو إْ٘ يف خطش صذقٝينوو
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نإ ايبواب َػًكوا َؤ ايوذاخٌوو جيوب ذبطو ِٝايبوابوو َٚؤ د ٕٚإٔ أْتظوش
ايظُال ي ٞبزيو أيكٝت ثكً ٞعً ٘ٝؾاْؿتحوو نإ املظٔق مموذدا عًو ٢ايظوشٜش َؤ
د ٕٚرشنوو١وواْؿخشز ايؿتووا ٠بانٝوو١وو ٚرغووشز ٚايووذتٗا ايوويت ناْووت يف ايووذاس
أٜغاوو تًكات اشبرب بذَٛع صاَت١وو ٚعُقت سأغ ايضٚذ املٝقت  ٖٞٚتضوًا ٞصوالتٗا
اشباصق١ووثِق متُت  ٖٞٚتشَل صٝٓٝق ١ايطعاّ ٚايؼشاب:
ووووو ٜوواإ  ٞطعاَوو٘ مل ميووعوو ٜبووذ ٚأْوو٘ مل ٜووزم طعاَووا ٚال ػووشابا َٓووز أٜوواّ
ط١ًٜٛوو
ػعشز باألط ٢عًَٛ ٢ز صذٜك( ٞا ّٚبشناش طٓؼ)وو ٜبذ ٚإٔ املوذ ٠ايويت
قغاٖا يف طبات٘ ايط ٌٜٛأط َٔ ٍٛايالصّوو
نإ سحال خاسقا ( أ ّٚبشناش) سمبوا َؤ أنتوش ايشحواٍ ايوز ٜٔقوابًتِٗ
غشاب١وو َٔ ٜعشف َارا رضٌ ي٘ خالٍ دبشبت٘؟ ايوز ٟأعشؾو٘ َٚتأنوذ َٓوٖ٘ ،وٛ
أْو٘ خوواطبينوو رباطشٜواوو َوؤ د ٕٚإٔ أساٙوو ٖٚوٜ ٛؤنووذ يو ٞأْوو٘ ٜتخو ٍٛطًٝكووا يف
ايعووامل َوؤ د ٕٚقٝووٛدوو ٖووٌ ناْووت صٜاساتوو٘ يوو ٞاملته وشقس ٠يف اسبًووِ بعووذ ٚؾاتوو٘
ركٝك١ٝوو أّ أْين يهتشَ ٠اػػًين بتخشبت٘ ،نٓت أرب ٌٝريو؟ نِ ٖ ٞضبٝقوش٠
اسحاب ١عٔ تًو ايتظاؤالز؟
نووإ ( أ ّٚبشنوواش طووٓؼ) َتُٝووضا يف ايتقوواطش ٚقووشا ٠٤األؾهوواس ثووِ يف
ايًٝتاسجيٝا أ ٟايظكٛط يف ايظباز ايعُٝل إىل دسح ١ايتقؼبوو
يكذ أصبزت دساط ١ايٛٝغاوو ٚايكذساز اشباسق ١يذ ٣اسْظوإ َُٗو ١يهوتري
َٔ ايبارت وو يف َعظِ د ٍٚايعاملوو
ٚقذ مهٔ ايعًُا َٔ ٤ايتٛصٌ إىل طشٜك ١يبث األسقاّ ب دَاغ وو ٚريو
يف ؾرباٜشوووووو ػوووباط  8691ألٚقٍ َشق٠وورٝوووث عوووشض ايعوووامل ايشٚطووو ( ٞؾالدميوووري
ؾٝوووذملإ ) طشٜكووو ١يبوووث األسقووواّ بو و دَووواغ ٚأَووواّ مجٗوووٛس نوووبري يف َوووؤمش
(ايباساطووٝهٛيٛحٝا) أنووذ ؾٗٝووا إٔ باطووتطاع ١أ ٟػووقط إٔ ٜبًاووؼ سقُووا َووا إىل
آخووشوو ٚقووذ قبووٌ ؾٝووذملإ نووٌ َوؤ عووشض ْؿظوو٘ يٝطبوول عًٝوو٘ طشٜكوو ١اسحيووا٤
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بايكنٝض تًووو ٚتٛصقٌ
إىل ْتا٥د َؼخع ١بايطبنيوو ٚتشاٚل صَؤ تبًٝوؼ ايوشقِ بو عؼوش ثوٛإ ٚدقٝكو١
ْٚضـ رٝث ٜؼاٖذ املشطٌ عً ٢ػاػ ١إيهكْٝٚو ١ايوشقِ املطًوٛب ٖٚوٜ ٛوَّٛ
باْتظاّ رتٜ ٢ظتكش ْٗاٝ٥ا يف رٖٓ٘ ٜٚتًك ٢ايذَاؽ اآلخش ٖزا ايشقِ ببظاط١وو
ٚرت ٢اآلٕ دبشَ ٣تٌ ٖز ٙايتخاسب  ٖٞٚدباسب جنزت بٓظب نبري٠وو بوٌ
ٚأصبزت عاد ١ٜماَاوو ؾايز ٟؾعً٘ ( ؾٝذملإ) ٖ ٛدبشب ١بظٝط ١الختباس ايزٖٔوو
ٚأَهوؤ تطٜٛشٖووا ؾُٝووا بعووذ يٝضووبح ايبووث املتبووادٍ نًُوواز ٚأٚاَووش بووذال َوؤ
األسقاّوو
ٚيف َعووشض عخٝووب يف د وو ٞيف ا ٓووذوو ٜتزوذقج عوؤ ايكوو ٣ٛاشبؿٝقوو١ووأدخًين
أرذ َعًُ ٞايٛٝغا إىل غشؾَ ١ػًكَ ١ظًُ ١ث قِ بذأ ٜتزذقج ي :ٞاطكخ يف َكعذىوو
طووتٓتكٌ بعووذ قًٝووٌ إىل َهووإ آٜوو٘ يف ازبُوواٍوو ٚبعووذ دقووا٥ل نٓووت أرًاوول ؾووٛم
حضٜووش ٠يف ٚطووط ا ووٝطوو ناْووت حضٜووش ٠ذبوـق بٗووا اشبغووشٜٓٚ ٠تؼووش طووهاْٗا
عً ٢ايؼٛاطٜ ٧ضٝذ ٕٚايظُو ٜٚظبزٕٛوو ٚإىل ايذاخٌ ناْوت ٖٓواى صبُٛعو١
َٔ األنٛاخ اشبؼبٝق ١املضوٓٛع ١بؼوهٌ ؾٓقو ٞسؾٝونيوو ًٜعوب ر ٛوا األطؿواٍوو أس٣
حبووري ٠يف ٚطووط ازبضٜووش ،٠ػووهًٗا نزووذ ٠ٚاسبضووإوو ٖٓوواى طووبام يًكووٛاسب
ايط ١ًٜٛجيش ٟؾٗٝاوو أدٖؼتين نتش ٠أطشاب ايطٛٝس ا ًاك١وو نٓت َبٗٛسا ٚأْوا
أتابني َاجيش ٟيف ازبضٜوش ٠رو مسعوت صوٛتا نأْقو٘ ٜٓطًول َؤ داخًو :ٞوووو روإ
اآلٕ ٚقت ايعٛد٠وو
خشحت َؤ ايػشؾوٚ ١أْوا أػوعش بايتعوبوو أػواس ايشحوٌ وووو َعًاوِ ايٛٝغوا وووو إىل
صٛس ٠ؾٛتٛغشاؾًَٛ ١ٝقْ ،١حضٜشٚ ٠طط ا ٝط تؼب٘ ازبضٜوش ٠ايويت نٓوت أرًاول
ؾٛقٗا يف ايػشؾ ١املظًُ١وو تتذاخٌ ؾٗٝا صٛس ألْاغوو ٜؼبٗ ٕٛأٚي٦و ايوز ٜٔتابعوت
تؿاص ٌٝرٝاتِٗ ايضػري ٠عٔ بعذوو
يكذ مهأ ايشحٌ إٔ ٜٓكٌ تًو ايضٛس ٠صبظقُ ١إىل دَاغٚ ٞيهٔ نٝـ
ذبشقنت اسبٝا ٠ؾٗٝوا؟ ٖوزا مل أؾُٗو٘وو قواٍ ضبواٚال إٔ جيٝوبين بطشٜكتوْ٘ :كًوت
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ايضٛس ٠إىل دَاغووو ٚطاعذْ ٞخٝايو يف ذبشٜهٗاوو
دخًت ايطاقواز اشبؿٝقوَٚ ١ؤ بٗٓٝوا ايتقواطش ٚبوث األؾهواس يف دبظوٝذٖاوو
ؾؼٗذز أْٗا تتزشى أَاَ ٞنُا ي ٛناْت ؾًُٝا طُٓٝاٝ٥اوو
سحقووح حبووث عًُووَ ٞووؤخشا إٔ ٜهوو ٕٛاسْظووإ قووذ متووني َٓووز آالف ايظووٓ
حباطوو ١طادطووَ ١ؿكووٛد ٠اآلٕ بظووبب ذبوٛقٍ يف حٓٝوواز ازبووٓع ايبؼووشٜٚ ،ٟعتكووذ
ايعًُووا ٤بٛحووٛد آثوواس عغوو ٛعوواَش يف األْووـ نووإ يف ٜووَ ّٛووا ًٜووتكط اسػوواساز
ايهُٝٝاٝ٥وو ١ايضوادس ٠عوؤ أػووقاظ آخووش ،ٜٔبُٓٝووا ٜووش ٣بعغوِٗ اآلخووش إٔ ٖووزا
ايعغَ ٛاصاٍ ٜؤثش عً ٢ايظًٛى ايبؼش ٟإىل َٜٓٛا ٖزاوو
ٜٚكوني ٖوزا ايعغوو ٛايغواَش خًووـ ؾوتزيت األْووـ يف ايوذَاؽ ٖٚوو ٛعبواس ٠عوؤ
ثكب صػري ٜٔحيتٜٛإ عً ٢أعضاب تًتكط اسػاساز ايهُٝٝاٝ٥و ١ايويت ٜؿشصٖوا
اآلخشٚ ،ٕٚمل حيظِ ايعًِ رت ٢اآلٕ َا إرا نإ ازبظِ ايبؼش ٟميتًوو ايكوذس٠
عًوووو ٢إطووووالم تًووووو اسػوووواساز ايهُٝٝاٝ٥وووو ١أّ ال؟ ٚباملكابووووٌ ؾوو و ٕ اسػوووواساز
ايهُٝٝاٝ٥وو ١املٓبعتووَ ١وؤ أحظوواّ ايعذٜووذ َوؤ اسبٛٝاْوواز ذب وشقى أقشاْٗووا أ اطووا
طًٛن ١ٝغشٜضٜقَ ١تٌ ايعذٚاْٚ ،١ٝايتضاٚذوو
ٚأدز ٖز ٙايٓتٝخو ١إىل االعتكواد بوإٔ ايبؼوش سمبوا متعوٛا يف عضوٛس طوابك١
بايكذس ٠عً ٢ايتٛاصٌ بًػ ١نُٝٝا ١ٝ٥دقٝك ١املؿشداز ٚيهٔ ايبؼش ؾكوذٖٚا بعوذ
إٔ أصبزت أْٛؾِٗ ايغاَش ٠غري قادس ٠عً ٢ايُٓٚ ٛايعٌُ بايضٛس ٠ايظً١ُٝوو
ٚمل ٜؿظش ايعًُا ٤االطتبضواس بواسبًِٚ ،األروالّ ايتٓبؤٜوٚ ،١رتو ٢ايتقواطش
عوؤ بعووذوو َٚاصايووت ٖٓوواى ايهووتري َوؤ األطوو ١ً٦ايوويت أرووا ٍٚاسحابوو ١عٓٗوا ٚايوويت
تتعًاوووول بتخشبوووو( ١أ ّٚبشنوووواش طووووٓؼ) أ ٚبتخشبوووو ١ذبشٜووووو اسبٝووووا ٠يف صووووٛس٠
ؾٛتٛغشاؾٝق١وو؟ ٚيًزذٜث بكٝق١و
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