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كيف أنتم يا شغاف الروح

الفاشية ...في التاسع من أيار من كل عام ،توضع
ِ
النصب التذكاري ألبطال الحرب
أكاليل الزهور على
الوطنية العظمى في روسيا ،وعموم الجمهوريات
السوفياتية السابقة ...ووفقاً لألرقام الرسمية ،كان
الجيش األحمر يخسر يومياً خمسة عشر ألف جندي
وضابط ،حتى تحقق النصر على الفاشية".

***
اآلداب العالمية ـ العدد 174

ربيع 2018

كيف أنتم يا شغاف الروح

"في التاسع من أيار ،عام  1945كان يوم النصر على

بديع صقور

ٚتهًًت جباِٖٗ بأناي ٌٝايػاز ..عًتت ٚجت ِٖٗٛاتباطتاَاا ٚايترنسٜاا..
ٜك" ٍٛمحصاتٛف" إِْٗ ايطٛٝز اييت حتًل يف مسائٓا إىل اي..ّٛٝ
نتتِ َتتٔ ايطٝتتٛز اتتا ياحًتتل يف مستتان ٓٓ،ٚتتار نتتٞ
اإلزٖاب؟! َاذا ٜعين إٔ ٜه ٕٛايَ ٔ،ٛطاًباً؟!

سزٖتتا َتتٔ ْتتظ

عٜ ٟ ٛا ٛٝ،ز ايٚ ٔ،ٛحًك ٞيف مسائٓار نٜ ٞظٌ ايؿباح َػسقاً ٚمجٝالً.

***
أ ٍٚأغٓٝتت ١يف اياتتازٜمر عُسٖتتا  0555عتتاّر عر تتس عًٗٝتتا ست ٛهتت ١يف أٖتتٛاز
ضَٛس يف ْاؾس ١ٜايعسامر تك ٍٛاألغٓ:١ٝ
ٚض ِٝأْتر مجٌٌٝر حً ٌٛنايعطٌ
أٜٗا ايعسٜظ..
حبٝب أْت يف قًيب
زٚحور أْا أ ز ٟنٝف أُبٗج
تعاٍ إىل بٝآا
أَ ٞضاكدّ يو ايطٝباا
ٚأب ٞضٝابطِ يف حضٛزى..
أٜٗا ايعسٜظ..
تعاٍ إىل بٝآا
اغفر يف بٝآا حا ٢اي جس.
بعد مخط ١آتف َٔ اآلٕر َاذا ضٓخًّفر يًكا َني؟
َتتتاذا ضٝهاػت ت  ٕٛبتتتني أحضتتتإ ايتتتراب؟ َكتتتابس مجاعٝتتت١؟ ضتتتهانني؟
ضٛا،ري؟ غظاٜا ؾٛازٜم ٚقٓابٌ؟ عظاّ أغب٘ بايراب؟
6
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يٝآتتا أبكٓٝتتا باقتتَ ١تتٔ األغتتاْ ٞألبٓتتان مخطتت ١اآلتف عتتاّ ايتتر ٜٔضتتٝكطٕٓٛ
زبٛعٓار يٝػٖٓٛا َع ٛٝ،ز غد رتُط ١آتف ضٓ ١ايكا َ.!١

***
"جتتتتت ٛأْٝٚ ٚتتتتتٌ" َؿتتتتتٛز أَسٜهتتتتتٞر ايتتتتتاك ؾتتتتتٛزاً دٜٓتتتتتٖ" ١ريٚغتتتتتُٝا"
ْ"ٚاغاشان "ٞبعد قؿ ُٗا بكٓبًتاني ذزٜتانير َٚتٔ بتني تًتو ايؿتٛزر ؾتٛز ، ٠تٌ
حيٌُ عً ٢هٗس ٙج  ١غكٝك٘ األؾػس َاٛجٗاً بٗا إىل ا دفٔ..
يف أَ ٟدفٔ فٓت ج  ١غكٝكو؟ ٚ ٌٖٚؾًت قبٌ إٔ ٜعاجًو ا ٛا؟ َٔ بكٞ
يٝدفٓهُار أْتر ٚغكٝكو؟
آ !ٙي ٛزجعت َٔ َٛتو ٜا "ج ٛأٚ "ٌْٝٚ ٚجئتت بال ْتار حتاَالً "ناَرياتتو"ر
نتتِ َتتٔ آتف ايؿتتٛز نٓتتت ضتتاًاك يًتتر ٜٔبتتال زخٚعر  ٚتتٔ حػتتٝت تتٛذِٖ
با ا جساار ٚفجسا عٔ بعد ٔ ..حسقت أجطا ِٖ ا ٌ أق اص حدٜدٜت١ر  ٚتٔ
زَ ٢ايكاً ١ج اِٗ إىل زتاز ٟاألْٗاز ٚايهٗٛف..
آٜ !ٙتتا "جتت ٛأْٝٚ ٚتتٌ" نتتِ نٓتتت ستظٛهتتاًر أْتتو زحًتتت عتتٔ عُتتس ْتتاٖص
ارتاَطٚ ١اي ُاْنير  ّٜٛادتُع /7552/8/05 ١قبتٌ إٔ تؿتٌ ايٛحتٛؽ إىل بال ْتا
اييت ناْت عاَس ٠باذتبِّ ٚايػُظ! ٚاييت غتدا عتاَس ٠بتا ٛار ٚبتايه ري تٔ
حيًُتت ٕٛج تتاَني أبٓتتائِٗ ٚأًٖتتِٗ ايطٝتتبنير أَ ٚتتٔ ٜبح تت ٕٛعٓٗتتا يف َتتدافٔ ستتتت
َعا ٗا زتٓصزاا اذتسٚب..

***
ت إٔ ادتُٝتع ٜسٜتد ايعتٝؼ يف
ت َتٓهِ ايهت ري أٜٗتا ايبػتس ..تعًُت ر
"يكد تعًُ ر
قُ ١ادتبٌر غري َدزنني إَّٔ ضسَّ ايطعا  ٠تهُتٔ يف تطتًك٘ ..تعًُتتر إَّٔ اإلْطتإ
حيل ي٘ إٔ ٜٓظس َٔ فتٛم إىل اآل تسر فكت حتني حيتب إٔ ٜطتاعد ٙعًت ٢ايٛقتٛف"
غابس ٌٜٝغازضٝا َازنٝص.
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ٔ ت ْسٜد إٔ ْربح ايكُ ًِ ..١ائُاً بايبكان ٖٓاى فٛم ايكُتِ ..ت ْسٜتد إٔ
ْاعب أقدآَا باطًل ادتباٍْ ..ادافع بادتًٛع عً ٢ايكُْ ..١طاًك ٞعًت ٢هٗٛزْتار
ْٚاطًع إىل ايٓج ًِ ..ّٛإٔ تطك بني أحضآْار ْٓٚظس إىل اآل تسَ ٜٔتٔ فتٛمر
يهٔر أبداً ت مندُّ أٜدٜٓا طاعد ٕٚ ٜٛ َٔ ٠ايٛقٛف.

***
"إٕ بالٖ ت ١األَتتسٜهٝنير ٖتت ٞإٔ يف اعاكتتا ِٖر إٔ ا ٓطكتت ١ايعسبٝتت ١ت تتتصاٍ
متاط ٞهٗس ْاقٝ ٜ " "١د ٖريضت".
نتٌ
نٌ ٖر ٙايبالٖ١ر َا شايتٛا ٜكٓعْٓٛتا بتإٔ هٗتس ايٓاقت ١تري يٓتا َتٔ ِّ
َٚع َّ
ايظٗٛز..
ايطتتا  ٠ايبًتتٗان ناطتت ٕٛهٗتتٛز ضتتا  ٠ايٓتتٛمر ايطتتا ز ٜٔيف ْتت ّٛعُٝتتلر فتتٛم
َطاٜا ْٛقِٗر قسٜباً َٔ ٝاّ ايٚ ِٖٛارتدٜع.١

***
"فٓان ايٓطٝإ"
"إذا نإ يهٌ األغٝان حدٌّ ٚقٝاع ْٗٚا١ٜر َٔ بعدٖا فٓانر فٓطٝإ َٔ ..ذا
ايتتر ٟضتتٝخربْار َتتٔ يف ٖتتر ٙايتتدٚز  ٚعٓتتا َتتٔ  ٕٚإٔ ْعتت "ٞايهاتتتب األزجٓاتتٝين
" ٛز  ٞبٛز ظ".
إذا أُجربا عً ٢ا ض ٞذاا ؾباحر متًَّتٚ ٢جت ِٖٗٛقبتٌ إٔ تػتا ز ايتدازر ألٕ
قدٜط تاً يتتو ٖٓتتار أح تدٌ َتتاَ :تتٔ ٖتتِ ايتتر ٚ ٜٔعتتاِٗ؟ قتتد ت تاتترنس أحتتداً َتتِٓٗ!
حٗٓٝار ت حتصٕر إْ٘ "فٓان ايٓطٝإ".

***
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"ؾال:"٠
أؾًٞر ألجٌ ايػعس ٙ ًٛ ٚر فايكؿٝد ٠عًُّت اإلْطإ إٔ ٜه ٕٛإْطاْاً".
ايػاعس " ٛغَ ٘ٝازٜا إٜػاز".
ضأؾًَ ٞعو ألجتٌ إٔ حيبتٛا ايػتعس ٚا ٛضتٝكا َتٔ ذتظت ١ا ٓاغتا ٠إىل ٚقتت
ايسحٝتتٌ ..ضأؾتتً ٞألجًتتِٗر نتت ٞحي ظتتٛا قؿتتائد اذتتتبِّ عًتتَ ٢كاعتتد ايتتدزعر
يٝػٖٓٛا  ِٖٚازج ٕٛإىل غٛازع اذتٝا.٠

***
"ن س اذتُاّ"
"اغاٝاٍ ايط ٛي ١جسح ت ٜٓدٌَ ..حًٝب أَ ٞنإ "ن س اذتُاّ" ٚحد ٙحٓني
ايط ٛي ١يف ا ٓايفر َٚرام اذتًٝب األ.ٍٚ
تت نٝف أْاِ ٜا غػاف ايسٚح؟" األ ٜب ايهبري "حٝدز حٝدز".
ادتتتساح عُٝكتت١ر ٚحتتٓني األَٗتتاا غٝتتبِٗ يف ا ٓتتايف ..حًٝتتب ايط ٛيتت ١ايتترٟ
ض ح ٙٛفٛم زَاٍ ا ٛار نٝف ضًُّٓ٘ر؟
ئ ٜطُعٛا ؾٛتٓا بعد اآلٕ:
تت نٝف أْاِ ٜا غػاف ايسٚح؟
ضتتابك" ٢ستتٛع ايػجتتس" ايػازبتت ١ستٓآتتا ايتتيت ٚز ٓاٖتتا
ؾساع ضك ١ ٝبين ضاعد.٠

تتٔ األبسٜتتانر َٓٗتتا

***
"ضافس ٚت ترخرب أحداً ..عؼ قؿ ١حتب ؾتا قٚ ١ت ترخترب أحتداً ..عتؼ ضتعٝداً
ٚت خترب أحداً".
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"جربإ ً ٌٝجربإ".
ايط ٔ ..ايكطازاا ..ايطائساا ..ايدزٚب َٔ ٖٞ ٌٖ ..ت ػ ٞأضسازى؟
آذإ ايكُس ا ػٓ  ..١ع ٕٛٝايػجس ٚاذتكٍٛر ٖ َٔ ٞتس ٟٚأضساز عػكو؟
ئ حتاا إىل َٔ خيرب ايٓاع عٔ ضعا توٚ ..جٗو ٖ ٛاير ٟضٝخرب اآل تسٜٔ
أْو مل تعؼ ذتظ ١ضعا ٚ ٠احد٠ر ٛ،اٍ عُسى..
ِٖر "ايٓاع َٔ  ٜطد ٕٚاألغٝان ادتُ"١ًٝ؟.

***
"عٓدَا ٚيدا أْتر ناْت ايطُان متطس..
عٓدَا ناْت ايطُان متطس
يف اذتكٝك ١مل ٜهٔ ذيو َطساً
عٓدَا ٚيدا أْت ناْت ايطُان تبهٞ
ناْت ايطُان تبهٞ
ألْٗا فكدا أحد َالئهاٗا ايطٝبني...
عٓدَا ٚيدا أْار مل تهٔ ايطُان متطس
عٓدَا أَطسا ايطُان ي اين أَ ٞبصْاز َٔ َطس".
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مقدمة
ٙلاد قشْ ٗسبع قشْ قتشّ عوٓ ٟذش ٝدرباْ خوٚى درباْ إؾت اه٘ٙ٨ات انتتشذٝ
( ،)5981ثٍ تأطٚظٕ اهشابط ٞاهقوٌ ٞٚوت طِ.5891 ٞ
سؿتا كاُت اهشابط ٞاهقوٌ ٞٚوت ُ٘ٙ٘ٚسن أٗي جتٌّعع ًرعشٗل هعذِٙا كعٍّ أدبعا١
٩
ت اهشابطع ٞباةكعا  ٞإؾت دعرباْ ،كع ً
عشب ًا وت اهقاس ٝاً٪ريكٚع ٞاهؼعٌاه .ٞٚكعٌ ل
ًّ ًٚخاٚ٢ى ُرٗ ٌٞٚإٙوٚا أبعً ٛاكعُٗ ٛظعٚر عشٙلعٗ ٞسػعٚذ أٙع٘ ٗعيعذ انتظعٚض
سذاد ُٗذس ٝسذاد ٗهٚح طرٚذ اغشّٙر ٗأًؽت ًؼشق.

ٗقععذ تععأثش ػععرشا ١اهشابطععًٗ ٞرٌتععٍ ػععرشا ١انتٔذععش اً٪ريكعع" ٛباهشًِٗطٚقٚععٞ
اهغشبٗ ٞٚانتجاه ٞٚاً٪ريك ،ٞٚكٌعا وت فتعارز إًشطعْ٘ ٗثع٘سٗ ٗهُ٘غ ٚوع٘ ٗٗٙتٌعاْ،
هل عّّ انتً٩ععض اهشًِٗظعع ٞٚوت اهؼععرش انتٔذععشً ٜشدّٓععا اهغشبععٗ ٞاه٘سععذ ٝوت انتٔذععش
ٗاذتِؽت ٗاهؼ٘ق إؾت اه٘طّٗ ،اًتعاص ػعرش انتٔذعش بتٌذٚعذ سٗساُٚع ٞاهؼعشق ًٗقعت
ت ٓعزٖ اهِضعع ٞاهشًٗاُظع ٞٚعوعً ٟرٌتعٍ كتعر دعرباْ،
ًاد ٞٙاهغش ٗ .).. 1قذ طغع ل

بٌِٚععا آععتٍّ نخععشْٗ كععٌّ اهشابطعع ٞبانتظععا٢ى اه وظ ع ٗ ٞٚاهتأًععى كٌععا وت اهؼععرش
اهرشب ٛاهقذ ٍٙاهعز ٜتِقطعع ع٩قعتٍٔ بعٕٗ ،خعري ًجعاي ا٪ثعش اهعز ٜتشكعٕ ٓعزا
اهؼععرش هععذ ٠إٙوٚععا أبععً ٛاك ع )5811 - 5998( ٛوت قـععٚذ( ٝاهط٩طععٍ)ٗ .أٙل عاً
تشكتعع ٞأًععؽت اهشعتععاُ )5891 - 5911( ٛهعععع سباعٚععات ٗهضًٗٚععات أبعع ٛاهرعع ١٩طععِٞ
.5859
كاُت اهشابط ٞاهقوٌ ٞٚأٗي ًذسط ٞأدبً ٞٚتلاًو ٞوت ا٪د اهرشب ٛاذتذٙح
خعاسز اهرعا اهرشبعع ،ٛاهعح أؿعيض ًٚخاٚ٢ععى ُرٌٚع )5899 - 5998( ٞهظعاْ سااععا
ٗانتٌِتِّعععش اعععا ،إر ُؼعععش كتابعععٕ (اهغشبعععاي) وت اهقعععآش ٝطعععِٓٗ ،5891 ٞعععادٍ ٚعععٕ
"احملا ٌتؽت ٗانتتضًتؽتٗ ،طاهر ؿتقاٚٙع دذٙذ ٝه٫د  ،ت٩قت دع٘تٕ ًعع لتوعٞ

كتاععع ٞاهععذ٘ٙاْ وت اهقععآش ٝاهععح طاهيععت بععاُ٨ق ٩عوعع ٟؿعع٘س اهؼععرش اهقذقتععٞ
ٗاهتشععّ٘ي إؾت ؿععع٘س دذٙعععذً ٝظعععتٌذً ٝعععّ أفتعععايت ٗا عععذً ٝعععّ اهغعععش ععععرب ُ عععع
سًٗاُظ"..2ٛ
 1محمود شريح ،الشعر العربي الحذيث -مقذمة تاريخية وفكرية.
 2المصذر السابق.
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ِٙتٍَ كىّ ا٪دبا ١اهرش اً٪ريكٚؽت إؾت اهشابط ٞاهقوٌ .ٞٚأًؽت اهشعتاُٛ
ُٗرٌ ٞاهلل اذتاز ٗعذُاْ كٌاي سك٘اْ غعشّدٗا خعاسز اهظعش ٙ ،لعّ ُتعادٍٔ
ا٪دبٙ ٛقىّ د٘د ٝعّ أعلا ١اهشابط.ٞ
ًٗعععع اصدٙعععاد ااذعععش ٝإؾت أًريكعععا ،اصداد ععععذد ا٪دبعععا ١اهرعععش وت أٗطعععايت
ادتاهٚات اهرشبٗ ،ٞٚقذ تشكتت اٍ ِٓا برض ُتاداتٍٔ نخزاً برؽت ا٨عتيعاس تغطٚعٞ
اه رت ٝاهح توت اهشابطع ٞاهقوٌٚعٗ ٞستع ٟاهٚعَ٘ٗ ،أٙلع ًا اخعت٩ل انتِابعت ادتغشا ٚعٞ
ٗاهجقا ٚعع ٞاهرشبٚععٗ ،ٞتيععا ّٙانتِاخععات اهؼععرش .ٞٙسؿتععا أغ وِععا تشكتعع ٞإٙتٚععى عععذُاْ
(هيِاُٗ ،ٞٚهذت وت ُٔ٪ )5891ا سٌتٚت بآتٌاَ كالٍ ٗتشكتت أعٌاي كجري ٝاا
إؾت اهرشب.ٞٚ
هِيذأ ٗ ق ت٘اسٙخ ً٩ٚد اهؼرشا ،١باهؼاعش د٘صٙع عع٘ (ٗهعذ ٪ ،5898
هيِاُ .)ٛدان ًاسػاي ( ٪ ،5811عشاقٗ ٛأَ ط٘س .)ٞٙه٘ساُع د٘صٙع (ٗهعذ وت
 5899ه٘اهععذّٙس طعع٘سٗ ٜهيِاُٚععُ .)ٞرععً٘ ٛػععٔا ُععاٗ( ٜهععذت  ،5819وظععط.)ِٞٚٚ
طاَ لت٘د ( ،5819هيِاُ .)ٛهٚضا طعٔري زتعر ( ،5811وظعطً .)ِٞٚٚاسٙعاْ سعذاد
( ،5819طعع٘س .)ٞٙابتظععاَ بشكععات ( ،5811وظععط .)ِٞٚٚخاهععذ انتطععاٗ (،5819
هععًٔ .).ٚذعع ٞقشعع ( ،5811طعع٘سٚٓ .)ٞٙععذٓ ٜععرب( ٝتر عزّس اذتـعع٘ي عوعع ٟطععِٞ
ً٩ٚدٓععا ،هيِاُٚععً - ٞـععشُ .)ٞٙاتععاه ٛسٌِتععى ( ،5818وظععط .)ِٞٚٚععاد ٜدعع٘دٝ
( ،5815وظطٚين) .طٔري لتاد ( ،5811أسدُ ٞٚعع وظط.)ِٞٚٚ
ًععا ذتٌتتععٕ أْ دٚععى انتٔذععشٙؽت انت٧طظععؽت ،دععرباْ ٗاهشابطعع ٞاهقوٌٚعع ،ٞاهععزٜ
قتلععّ أْ ٙطوععق عوٚععٕ ؿ ع ًٔ( ٞذععشٙ ،)ّٜلُ٘عع٘ا نبععا١ا هوذٚععى اه٩سععق اهععزٜ
ُتِاٗي برض ػرشاٗ ،ٕ٢سؿتا بظير أ ٘ي اهشًٗاُتٚل ،ٞٚأٗ اُذًاز ادتٚى اه٩سعق
وت اهجقا عع ٞاً٪ريكٚعع ٞعوعع ٟسظععا اهععزاكش ،ٝباةكععا  ٞإؾت انتععتغريات ادتزسٙععٞ
انتت٩سقعع ٞعوعع ٟاهـععرٚذ اهععذاخو ٛوت أًريكععا ،اذتععش اهرانتٚعع ٞاٗ٪ؾت ،اهلظععاد
اهلععيري ،اذتععش اهرانتٚعع ٞاهجاُٚعع ،ٞسععش ٚٚتِععاَ ثععٍ دخعع٘ي اهظعع٘سٙاهٗ ٞٚانتععذاسغ
اه ِ ٞٚادتذٙذٗ ،ٝاهتٚاسات ا٪دب ٞٚانتتٌشدً ٝجى دٚى اهيِٚلتل ٗغريٖٗ ،تظاس سشكٞ
اهتط٘س عو ٟانتظت٘ ٠اهلعُ٘ ،ٛألهيظعتل اهقـعٚذ ٝانتلت٘بع ٞبعشٗش ػعشق ٞٚػعلً٩
11
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ِٚعع ًا ٙقععرت ًععّ ا٪ػععلاي اهراًعع ٞهوقـععٚذ ٝاً٪ريكٚعع ،ٞإرل ُوٌععض هععذً ٠رٌتععٍ
اهؼعععرشا ١اهرعععش اً٪ريكعععٚؽت أؿعععذا ١نتعععذاسغ ػعععرش ٞٙأٗ هؼعععرشا ١أًريكعععٚؽت
ًراؿش ّٙاٍٗ ،سؿتا كاْ رهم هـاحل ٓزٖ اهقـٚذٗ ٝهٚع كعذّٓاٗ ،ؿع٘ ً٨إؾت
نخش ٓزا ادتٚى ،دٚى ث٘س ٝا٨تـا٨تُ ،رً٘ ٛػٔا ُاٗ ٜخاهعذ انتطعاٗ ُٗاتعاهٛ
سٌِتى ُٗٔا ٞٙكؤًٌ( ٞذش) إؾت ا٪بذ ،بى سؿتا حت٘هتل إؾت كوٌ ٞطارد ٞقتلّ
أْ تشكَّ وت أسذ ًتاس اهوغ.ٞ
وت (انت٘د ٞادتذٙذً )ٝعّ ػعرشا ١أًريكعا اهرعش  ،بقع ٛااع ٍّ اهرشبعٙ ٛظعلّ
اهؼاعش اهرشبع - ٛاً٪ريكع ٛاذتعذٙح ،اهعزٙ ٨ ٜعضاي ٙلتعر ععّ اهوغع ٞاهرشبٚعٞ
ٗاهقلععاٙا اهرشبٚععٗ ٞاهععزاكش ٝاهرشبٚععٗ .ٞبععزهم ععشْ اٗ٪اؿععش اهؼععشق ٞٚاذتٌٌٚعع٨ ٞ
تععضاي تععشبىت أ ععشاد اهرا٢وعع ٞاه٘اسععذٗ ٝتشبطٔععا برععا٩٢ت ٗػععيٕ (زتتٌععع) عشبعع ٛوت
أًريكا باهقذس اهز ٜتظٌض بٕ طشع ٞتوم اهعي٩د ًٗظعاستٔا .تقع٘ي ُرعً٘ ٛػعٔا
ُعا ٜاهععح سأت "تغّٚععشًا ٓععا ً٩٢وت اهرقعع٘د ا٪خععري "ٝإْ توععم اهر٩قععات "باتععت ًوشّع ًٞوت

ٗقت ٙتِاً ٟسذٍ اجملتٌع  -اهرشب ٛاً٪ريكٙٗ ،ٛـيض ًشٚ٢اً ٗ را ً٨أكجعش ًعّ
ر ٜقيععى"ٗ .تلعع ٚس "دععضً ١ععّ رهععم ٙععشتيىت تقٚقعع ٞاكتؼععال أسععذُا ا٬خععش عوععٟ
اًتععذاد اهععي٩دِٓ .ععان إسظععاغ أقعع٘ ٠باهرا٢وعع ٞهععذ ٠اهلتععا اهرععش اً٪ريكععٚؽت
٘ ٙق ًا كاْ عو ٕٚوت اه٘قت اهز ٜأُٔٚعت ٚعٕ دساطعح ادتاًرٚعً ،ٞعج ،ً٩يعزهم
اذتؽت أكّ أعشل ٗاسذاً ًٍِٔٗ "3.تق٘ي طٔري لتاد عّ تأثشٓا باةسخ اهعزٜ
اُتقععى إهٔٚععا ًععّ ٗاهععذٔٙاس "  ٨ػععم أْ جتشبععٓ ٞذععشٗ ٝاهععذ ّٜقععذ دخوععت وت ؿععور
عٌوععٙ ٨ٗ ،ٛععضاي ٗاهععذاٙ ٜتشععذثاْ اهرشبٚعع ٞوت اهيٚععتٗ ،أك عّّ سي عاً عٌٚق عاً هوغععٞ
اهرشب ،ٞٚنت٘طٚقآاٗ ،هوٌرِ ٟاهرٌٚق ٔٚاٙ ".ضي طاَ لت٘د ًتٌظلاً باستياطٕ

اهرقا٢ذ ٜاةطٗ .ًٛ٩هٚعضا طعٔري زتعر  ٨تغٚعر ععّ ًظعتذذات اهظعاس ٞاهرشبٚع،ٞ
ٗتِتقذ"ً ..ذًِّش ٜاه و٘دٓ /.ٞادً ّٛبابى /.دٔابز َ ٝاهترزٙر وت "أب٘ غشٙعر" هلِٔعا
تشدلس "ٗدذٗا طاهرش ص أُ ظٍٔ وت طٚاق أًريك ٛكاغىت وت ػشآتٕ ً٨تـعاقَ

ا٬خش .لاْ اهظع٧اي ععّ إًلاُٚع ٞا٨طعتذاب ٞهتوعم اهلعغ٘يت وت سعؽت أْ ؿعْ٘
 3من لقاء مع الشاعرة.عن اإلنترنت.
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اا٘ٙعع ٞاهرشبٚعع ٞاكتظععر أٌٓٚعع ٞكععيري ٝباهِظععي ٞإؾت زتٌ٘عععات انتٔععادش ّٙاٗ٪ؾتس
اهِقاؾ وت اجمل٩ت ٗاهـش عّ ك ٞٚ ٚاذت اًت عو ٞٙ٘ٓ ٟا٪دٚاي اهعح طعت٘هذ
وت أًريكا ."..4كٌا أْ ع٩ق ٞخاهذ انتطاٗ انتياػعش ٝباهجقا ع ٞاهرشبٚعٗ ٞاهت اععى

ًرٔعععا بعععى ٗاهرتكتعععًِٔ ٞعععا ٗإهٔٚعععاٗ ،اهعععزً ٜعععِض قـعععٚذ ٝانتطعععاٗ  ،باةكعععا  ٞإؾت
ختـف اهؼعاعش ا٪كعادقت ،ٛبرعذًا ٗطرٌع ًا نخعشٙ ّٙترعذٙاْ أًشٙلٚع َ ٞاهقـعٚذٝ
إؾت خـ٘ؿععع ٞٚأؿعععٚو ٞتقعععرت ًعععّ اهرانتٚععع .ٞثع عٍ قـعععٚذُ ٝاتعععاه ٛسٌِتعععى (ًجوجّععع)ٞ
اهجقا ات /قـٚذ ٝاهؼلى اً٪ريكٗ ،ٛاهوظاْ اه٩تٚينٗ ،اهشٗش اهرشب.ٞٚ

بانتقابى ،باطتجِا ١ع٩ق( ٞسدلعَ سِؽت) أكجعش هتعا ٓع ٛاُتٌاٚ٢عً ٞلتٌوع ٞإؾت
ادتزسُ ٨ ،وٌض ػ٣ٚاً (عشبٚاً) وت قـا٢ذ د٘صٙع عع٘  ،اهعز ٜهع٘ ألخ ع ٛا عٕ،
هؼرش انتش ١بإُٔ ٙقشأ قـٚذ ٝأًريكٗ .ٞٚكزهم دعان ًاسػعاي (باطعتجِا ١عِع٘اُّٛ
كتابؽت هٕ (هٚايُ عشب ًّٗ ،ٞٚبغذاد إؾت بشٗكوّ) ٗبقاٙا سِؽت إؾت اهرشاق ،وٚع
مثً ٞا ٙؼ ٛبأؿوٕ اهرشبعِٙٗ .ٛطيعق اً٪عش راتعٕ عوع ٟهع٘ساُع د٘صٙع ٙٗ ،ـعادل
رهم ًع أ ا ٍٔ٢اهج٩ث ٞغري اهرشب.ٞٚ
ًرٌتععٍ ٓعع ١٨٧اهؼععرشا ١أكععادقتً ْ٘ٚؼععٔ٘د اععٍ ،ععاعوْ٘ وت اذتٚععا ٝاهروٌٚععٞ
ٗاهجقا  ٞٚاً٪ريكٗ ،ٞٚاهلجري ًٍِٔ ُاي اعرتال ادتاًرات ٗانت٧طظعات اهؼعرشٞٙ
اً٪ريكٚعع ،ٞبععى سػععض برلععٍٔ دتععا٢ض ٝبعع٘هٚتضس  -أس ععع دععا٢ض ٝأدبٚعع ٞوت اه٘ٙ٨ععات
انتتشذٗ .ٝوت اهتقذ ٍٙاه٘دٚض اهزٙ ٜظعيق تشكتع ٞقـعا٢ذ كعىّ ًعّ اهؼعرشا ١ركعش
هوذ٘ا٢ض اهح ُااعا كع ّى ًعٍِٔٗ ،بِٔٚعا أس عع ادتع٘ا٢ض اهعح توع ٛوت أٌٓٚتٔعا دعا٢ضٝ
ب٘هٚتضس.
هٚع ًّ ث ٌٞٚبرِٔٚا جتٌع ٓعزٖ اهياقعً ٞعّ اهؼعرشا ١اهرعش اً٪ريكعٚؽت ،إ٨
ًعععّ ه تعععات إؾت قلعععاٙا اهرعععش اهشآِععع ٞاهعععح قتلعععّ أْ ُوٌشٔعععا هعععذ ٠ػعععرشا١
أًريكععٚؽت نخععشً ّٙجععى أدسٙععاْ سٙععتؽ ًٗععاسهؽت ٓععاكشً ،ععج ،ً٩سععؽت كتيتععا عععّ
هتاسطات دٚؽ ا٨ست٩ي اةطشاٚ٢و ٛتعق اه وظعطِٚٚؽت ،كعزهم أدعذ ًعٍِٔ

 4أيضاً ،من لقاء مع الشاعرة ،عن اإلنترنت.
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ًععّ جتععشأ عوعع ٟترشٙعع ٞاهظٚاطعع ٞاً٪ريكٚعع ٞوت اهرٌععقٗ ،بؼععلى اعععى ،هععذعٌٔا
اهرععذٗاْ اةطععشاٚ٢و ٛانتظععتٌش كععذ ػععر٘ انتِطقععٗ ،ٞهتذخّوععٔا وت ػعع ْٗ٧اهيوععذاْ
اهرشبٗ ٞٚت ذًري بِآا اهتشتٚع ،ٞكٌعا سعذخ هورعشاقٗ ،عتعذخ هظع٘سٙاٗ ،طعٚشذخ
أبذاً هيقا عشبًٗ ٞٚؼشق ٞٚأخش.٠
ٙق٘ي غشٙغ٘س ٜأٗس وع ،ٛاً٪ريكع ٛرٗ ا٪ؿعى اهويِعاُ - ٛاهظع٘س ،ٜاحملعشس
انتظاعذ وت أُط٘ه٘دٚا (ٗسق عِرس قشْ ًّ اهؼرش اهرشب - ٛاً٪ريك)ٛس

"..اهؼرش اهرشب - ٛاً٪ريكٗ ٛاقع ساطخ اهٗٗ .َ٘ٚسا ١فتعّٖ٘ ٙلٌعّ تعاسٙخ ٨
سٙر ٙ .ٕٚأت ًّ ٛا٪دٚاي اهح عاػعت عوع ٟتقعاطع اهطعشق بعؽت اهؼعشق ٗاهغعش ...
ٗاهؼععرشاٙ ١رععْ٘ أْ اهؼععرش ٗاسععذ ًععّ أبظععىت اه٘طععا٢ى هقٔععش سعع٘ادض اهععذٗ ّٙاهرععشق
ٗانتِيععت ٗادتععِع ٗاهوغعع .ٞاهؼععرش اهرشبعع - ٛاً٪ريكعع ٛثععشٗ ّٜدّٚععاؾ هوغاٙعع .ٞبو ٚع
اذتل٘س عو ٟختَ٘ اهجقا تؽت اهرشبٗ ٞٚاً٪ريك".5ٞٚ



ماريان حداد
ٗهذت وت ط٘سٙاٗ .تق ٍٚا ْ٬وت
طاْ أُطُ٘ ،٘ٚتلظاغ.

ػعععععاعش٧ًٗ ٝه عععععًٗ ٞشاكِعععععشٝ
ًٗذسِّطععععع ٞاهلتابععععع ٞاةبذاعٚععععع ٞوت
داًرععععُ ٞعععع٘تشداَٗ ،كاتيعععع ٞصا٢ععععشٝ
ًٗظتؼاس ٝوت انتخط٘طعات ٗاهِؼعش.
ُعععععاي ًرٌتعععععٍ عٌٔ٢٩عععععا اهلتّعععععا
ٗاهؼرشاً ١لاًُ ٞشً٘ق ٞسـذٗا اهلجري ًّ ادت٘ا٢ض.
دسطععععت اهروععععَ٘ اةُظععععاُ ٞٚوت داًرععععُ ٞعععع٘تشداَٗ ،قـععععٚذ ٝاهِجععععش وت كوعععّٛ
إقتشطعععُْ٘ٗ ،اهعععت اهيلعععاه٘٘ٙغ وت اهلتابععع ٞاةبذاعٚعععً ٞعععّ داًرععع ٞإهياطععع٘،

 5عن اإلنترنت.
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ٗانتادظتري وت اه ِْ٘ ادتٌٚو ًّ ٞداًر ٞطاْ دٚٙغ٘ اذتلً٘.ٞٚ
ُؼشت كتابؽت ػرشٙؽتس
وت ًلاْ ًا بؽت انتلظٚم ُٗٔشُ ا عٕ اهع٘طّ ( ،)4002اهعح طليرعت متعع
طيرات ًتتاه.ٞٚ
صٓش ٝبش .ٞٙسذش)4022( .
اا كتاباْ قٚذ اهِؼش ،كتا قـا٢ذ برِ٘اْس وت ًذ ِٞٙاهقذٙظؽت ٓزٖ.
ٗكتا ًقا٨ت ػخـٞٚس ٓزٖ اهوغات وت بٚتِا

عيد ىَر غريً ،تكشاس
أتٚت إؾت ِٓا ُ٪ين
أعشل ٓزا انتلاْ عع ُٛ٪
كِت ِٓا ًّ قيى،
ٗأعشل أً ّٙـرّ
اهِٔشعع أدوع قش ػطشَٖ
اهزٙ ٜضبذ سغً٘ٝ
بٚلا٘ ١ق اهـخ٘س عع ٗث٩ثٞ
أدزايُ تلش جبزٗسٓا عٌٚقاً وت
ٓزا اهِٔش ِٓٗ -ان ،قياهح،
ٙو٘ش أسذ ا٪دزاي ٗقذ
طوَع بلوّٚتٕ خاسز ادتشل،
خاسز اهـخشِٙ .ٝشين -
مث ٞتٔاد ٜادتز اهشػٚق عع ٗبطشٙقً ٞا
11

ت :أحمد م .أحمد

سطٍ اضتِا١تٕ
دْٗ ًؼقٍُ ،ٞاًٚاً ًّ أسذ ادتاُيؽت -
إْ بق ٛػً ١ٛا ستِّٚاً
ه٘قتٍ ًذٙذ عع ٙتؼيح وت ً٘كرٕ
بلىّ ااِا ١عع ٙتروٍٍ كٙ ٚتراٙؽ
ًع ران ا٨ضتِا.١

بيت األوالد
عؼت باد ٥اً٪ش
وت بٚت أً،ٛ
هٚع ًا بؽت دذساْ
ادتفّ أٗ اهقشًٚذ،
بى وت بٚت ا٨ٗ٪د
راتِِٕٓ ،ان،
وت اهشسٍ
اهز ٜاست٘ ٠ادتِؽت
ٗتلَّ٘س س٘هٕ ،ا٨ثِا عؼش
س لٌ - ً٩أعشل ًِٔا
تظرً - ٞات اهط ى اٗ٪ي،
كٌا قاه٘ا ،برذ اه٘٨د ٝبأػٔش قوٚو،ٞ
ًات اهط ى ا٪ػقش ادتٌٚى.
ثٍ وت ً٘كع ًا ٗطىتَ
11
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ا٪سقاََ ٗٗ شِٝ
اهقٌض ،اُضهق اثِاْ
قيى اٗ٪اْ،
ًٗاتا شتلَّيؽت باهذَ
ٗارت٘ٚيت اهذقٚقٗ .ٞعّ ا٪سٚا،١
سسى نخش .أُضهٕ
اهظشطاْ ُ -ضٗي س٘اسٜ
ٍّ
ًشٗ ًٝاسذ ،ٝكٌا اهذساق
عّ اهؼذش - ٝوت أٗز اهِلر.
ٗأًا ا ،ْ٬يق ٛمثاُ.ٞٚ
ثوح أٗ٨دنِ
قل٘ا ٙا أً - ٛدشش ٗاسذ أه.ٍٚ
غتّٚى إه ّٛأّْ ب٘طر ٛتزكّش
اهرََ٘ وت ؿٌُ٘ ٍَٚا ِتمِ -
دُِ٘اً بط ١ٛاذتشانِ -
سغي ًٞبارتشٗز.
هطانتا كِت
ُا ذ َٝاهـرب  -هلّ ًش ًٝأخش ،٠كٚ
سذخ أْ ػرشت بتلُّ٘سُ عتت٘ٙين
وت عـا٢شَ داخومِ ً٘ -ثقًٞ
إؾت كىِّ ًا اغتزٙتِ
عوٗ ،ٕٚسؿتا  ٙظّش رهم
11
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عؼق ٛهوٌاُ٪ ،١ين أطتطٚع
أبذاً اهر٘د ٝإؾت بٚتمِ اٗ٪سذِ،
بٚتِ أٗ٨دن .ك ٚؿربُا،
ًجى سكَّعُ وت طِتٍٔ اٗ٪ؾت ،إؾت أْ تشِا
أد اُِا انتلتِض ٝاهجقٚو- ٞ
ٗضتّ وت داخوم ،هلّ دْٗ أْ ُرِٛ
هْ٘ دذساُم.



خالد املطاوع

ٗهذ خاهذ انتطاٗ وت بِغاص،ٜ
هٚيٚا ،عاَ ٗ .4691اطتقش وت
اه٘ٙ٨ات انتتشذًِ ٝز طِ.4696 ٞ
دسغ اهروَ٘ اهظٚاطٗ ٞٚا٨قتـاد
وت داًر ٞتِٚٚظُٗ ،ٛاي انتادظتري
وت اه ِْ٘ ادتٌٚو ًّ ٞداًرٞ
إُذٙاُأًِٗ ،ا توق ٟدا٢ضٝ
اهؼرشا ١اً٪ريكٚؽت ،ثٍ اهذكت٘ساٖ ًّ داًر ٞد٘ٙن ،كاسِٗٙ٨ا اهؼٌاه.ٞٚ
تأثش خاهذ انتطاٗ ؿت ْ٩ٚكُ٘عذٙشا ٗ ٚعذسٙل٘ غاسثٚعا ه٘سكعاٗ ،باهؼعرشا١
اهرععش اهععزٙ ّٙرتدععٍ أعٌععااٍ إؾت اةُلوٚضٙععٙ .ٞظععتطوع ػععرش انتطععاٗ تقاطرععات
اهجقا ٗ ٞاذتلاٗ ٞٙاهزاكش .ٝوت ٙ 4002ؼري وت ًرش سذٙجٕ عّ ع٩قٓ ٞذشتعٕ
ًععّ هٚيٚععا إؾت أًريكععا بؼععرشٖ قععا" ،ً٩٢أسظععر أْ هوععزاكش ٝأٌٓٚعع ٞوت عٌوععً ٛععّ
اهِاسٚعع ٞاهيِاٚ٢عع ،ٞرهععم أْ ُععرب ٝاطععتراد ٝاهععزكش ،٠أٗ ًلاُعع ٞاهتععزكٍش ،باهغععٞ
ا ،ٌٞٚٓ٪كاُت أطو٘باً وت اهق٘ي سؽت كِت أًعاَ خٚعاس ّٜاهيقعا ١أٗ اهرع٘دٗ ،ٝقعذ
قشست اهيقا".١
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ُٗؼععععش دٗاٗٙععععّ عععععذًِٔ ٝععععا( ،خظعععع٘ل اة اعٚوٚعععع ( ،)ٞوععععم ا٪ؿععععذا،)١
(أً٘سٙظل٘) ٗ(تاك٘ ٚى) .كٌا تشدٍ إؾت اةصتوٚض ٞٙاهلجري ًّ اهؼرش اهرشبعٛ
انتراؿش ه اكى اهرضاٗٗ ٜأزتذ ُاؿش ٗأدُٗٚعٗ ،ػاسن وت حتشٙعش أُط٘هع٘دٚتؽت
٪د اهرش اً٪ريكٚؽت.
ٗكاُععت أكادقتٚعع ٞاهؼععرشا ١اً٪ريكععٚؽت قععذ اختععاست اهؼععاعش اهوعع- .ٚ
اً٪ريك ،ٛخاهذ انتطاٗ ًِ ،ز ٗ 4022نتذ 6 ٝطِ٘ات عل٘اً وت زتوظٔا ا٪عو.ٟ
ٗترترب اهرل٘ ٞٙوت اجملوع ا٪عوًِ ٟـياً ػش ٚاً تأت ٛتلشقتاً هوؼاعش اهزٜ
ٙععتٍ اُتخابععٕٙٗ ،لععٍ اجملوععع ا٪عوعع 21 ٟػععاعشًا ٙرععذْٗ ًععّ أٓعٍ ػععرشا ١اه٘ٙ٨ععات
انتتشذٗ .ٝتؼٌى ٢٨شع ٞاهؼعرشا ١اهعز ّٙك تلعشقتٍٔ بلعٌٍٔ جملوعع ا٪كادقتٚعٞ
ا٪عوعع ٟعٌاهقعع ٞاهؼععرش اً٪ريكععٗ ٛاةصتوٚععضً ٜععّ أًجععاي "ٓععع .أٗدْ"ً"ٗ ،اسٙععاْ
ًع٘س""ٗ ،دعْ٘ نػعربٗ ."ٜباةكعا  ٞهوٌطعاٗ ك اُتخعا اهؼعاعش أهربتع٘ سٙع٘غ ًعّ
أسٙضُٗا أٙلاً هوٌذوع ا٪عو.ٟ
أىصودة مطر
ظتوذى انتزٙا بعع "سذٙح اهشٗش"،
ٗتشقر انتشأٝل اهح ـتقت اهظُّشر
اهظٌا.١
أ ّٙاهيشش اْ٬؟ تتظا١ي.
كٍ ٙيرذ عّ ِٓا؟
ًٗا ا ٕ؟ -
مثٓ ٞزا انتطش وت ًؼ٘اس ؿياس ٛإؾت انتذسط،ٞ
إُٕ اهؼتاٗ ،١أُا وت ًطوع طِح اهظابر،ٞ
أبٙ ٛق٘د اهظٚاسٝ
11
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وت انتطش ،عِٚاٖ ًجيتتاْ وت عا
ًّ اهذٗ ْ٘ٙاهقشٗ .
وت انتزٙا  ،مث ٞتلشّ
"هلاػ اهلّشِّ عّ اهٚا٢ظؽت،
هراهٍِ ا٪طشاس عوٍ اهٚقؽت".

()6

تلّ ن َ٨توم
اهظِ٘اتٗ ،اصدساَ اهظري،
ٗاهربد ٗاهشٙض ًا سشّن داخو .ٛكِت ً٘قِاً
أْ اهل َّ اهح ـتظم ب ٛط٘ل
ٙـٚئا ا٪ر ًّ ٠دذٙذ .تتٚض انتـاد ٞل
أْ عتذخ رهم ٗهوِذَ٘ أْ تِيض
وت أعٌاقُ قتلّ هوٌش ١أْ ٙطااا.
ً رٌاً بتوم انتشاس ٝاهح حتذٍّ اهغيط،ٞ
ألهقَ با ً٨إْ كِت طانتاً،
أٗ أْ اهراؿ ٞ
قذ اُقلتل ،إفتا جملشد أُ ٛأتٚتٗ ،ؿذل
اهربقٓٗ ،ذٙش اهظٌا،١
ٗاهر٘اؿ اهح ؿِرِآا.
ٗك ٚأْ انتطش دشّد كىَّ ػ ًّ ١ٛاهرذو،ٞ
ك ٚهلاػِ اهلّشِّ أْ ٙظتِٔض
أٗه٣م اهيا٢ظؽت.
()6

كأْ اهظطش ّٙباةُلوٚض ٞٙاطتراد ٝهيٚتؽت ًّ سباعٚات ارتّٚاَ ،برتكت ٞألتذ ساً.ٛ
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رمطاٌ
تِظٗ ٟاهذت ٛتقذ ٍٙاهرو هذٗادِٔا
جملشد أْ رهم أكجش ٌُتا .ٞ
تٔش إهٔٚا عِذًا
تظٌع ؿٚاش اهذٙل ٞاذتادَّ
ٗتِاطض اهت٘ٚغ عو ٟاهقؼ ٞا٪خري.ٝ
وت ٓزا اهؼٔش قتظ ٛاهقٌش أًريًٝ
حت ُّ بٔا اهِذٌات،
ٗٙـرّ ك٘كر انتؼرت ٜكٗ٧غ اهِيٚز،
ٗٙغين انتشٙخ انت٘اٗٙى اذتض.ِٞٙ
مث ٞسداي ًوتشْ٘ قتظلْ٘ بظيّشات اهـٝ٩
ٗكتّٚياتٍ ؿ شاٙ ١شذّقْ٘ إهٔٚا
ٗٙؼريْٗ إؾت خـشٓا بأؿابع أكِآا اهتّ٘ق.
وت بٚتِا ُيذأ اة طاس
()7
بتٌ٘سُ ًّ ْٓ٘
ٗكٗ٧غ اهوػت انتخٚض.
ثٍ بطاطات سظا ١اهغٍِ
انتِلٍٕ باهِرِا  ،ؿ٘اُْ
ًّ ٗسق اهذٗاه ٛاحملؼ٘،
٘ي ًطَّٚر باهت٘ابى ٗقذ غلٌش
بضٙت اهضٙتْ٘ ٗعـري اهو.ٌْ٘ٚ
ٗهٚظت توم إ ٨اهيذا.ٞٙ
دتّل
ًؼشٗ اهعع دُ٘ٗٗ ٛكش ٗا ِ

(ً )7ذ ِٞٙكٌّ ًِطق ٞادت ش ٝاهوٚي.ٞٚ
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شتيّأ وت ؿِذٗق طٚاس ٝاهيٚذ٘ اهيٚلا.١
وت ُ٘ادً ٜذِٙح اهوٚوٙ ٨ ،ٞٚقذَ
اهُِّذي إ ٨اهيري ٝارتاه ًّ ٞٚاهلش٘ي
اهشاقـات اهؼشقٚات اهٙ ٛ٢٩ظرتْ أدظادّٓ.
ٙضٗسُا داسُا ،ا ٪هظت ٞعؼش ٗهذاً،
ٗبٚذٖ  4كٚو٘ ًّ اهيق.ٝٗ٩
ٙذهق ٘قٔا دصِ ِٞٙادؽت
ًّ قَطْ َش انتشقت.ٞٚ
ٗقيٚى اه ذش ٔٙش إؾت إسذ ٠صٗدتٕٚ
اهوتؽت حتٌى كىٌّ ًٌِٔا اطٍ طوٌ،ٟ
ٙلادرٔا عو ٟعذى،
باهلاد تً٩ع ٙذاٖ ؿذسٓا.



ابتسام بركات

ابتظععاَ بشكععات ،كاتيعع ٞأًريكٚععٗ ،ٞػععاعشٝ
ٗ ِاُععععععع ٞتؼعععععععلٚوًٗ ٞٚرتكتعععععععًٗ ٞروٌعععععععً ،ٞعععععععّ
أؿععععى وظععععطٚينٗ .هععععذت وت بٚععععت سِِٚععععا بععععاهقش
ًّ اهقذغ .تتٌٚض بشتقأُا هوغتؽت اةصتوٚضٗ ٞٙاهرشب.ٞٚ
سـعععععععععععععوت بشكعععععععععععععات عوععععععععععععع ٟدسدعععععععععععععٞ
اهيلععاه٘س٘ٙغ ًعععّ داًرععع ٞبريصٙعععت بعععاهقش ًعععّ ساَ
اهلل ،اهل  ٞاهغشب. ٞٚوت ععاَ  2896اُتقوعت إؾت ًذِٙعٞ
ُٙ٘ٚععع٘سن سٚعععح تعععذسبت وت زتوععع( ٞرا ُٚؼعععّ(ٗ .قعععذ
اطععععععععععتٌشت ستعععععععععع ٟسـععععععععععوت عوعععععععع ع ٟػععععععععععٔادٝ
انتادظععععتري وت اهـععععشا ٗ ،ٞاهتٌِٚعععع ٞاهيؼععععشٗ ،ٞٙدساطععععات ا٪طععععشً ٝععععّ داًرععععٞ
ًٚظ٘س - ٜك٘هً٘يٚا.
ٗقععذ أؿععذست إسععذ ٠دٗس اهِؼععش انتشً٘قعع ٞوت اه٘ٙ٨ععات انتتشععذ ٝاً٪شٙلٚععٞ
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كتععا ًععزكشات عععّ ط ٘هعع ٞابتظععاَ بشكععات برِعع٘اْ (تععزٗق اهظععٌا١س ط ٘هععٞ
وظعععطٙٗ )ِٞٚٚتشعععذخ اهلتعععا ععععّ ُؼعععأتٔا وت ًتعععى ا٨سعععت٩ي اةطعععشاٚ٢و ٛوت
أعقا سش اٙ٪اَ اهظت ٞعاَ ٗ . 2862قعذ ُعاي اهلتعا اهرذٙعذ ًعّ ادتع٘ا٢ض ًِٔعا
دا٢ض ٝكتر ٞٚاهقشا ٝ١اهذٗه ٪ ٞٚلى سٗا ٞٙوت ُٙ٘ٚع٘سن ععاَ ٗ 4009دعا٢ض ٝزتوعع
اهؼعععشق اٗ٪طعععىت  ٪لعععى كتعععا أدبععع ٛععععاَ ٗ ،4002دعععا٢ض ٝاهلتعععا اهرشبعععٛ
اً٪ريك ٛهقظٍ ا٪ط اي ٗاهؼيا عاَ .4009
ُعاي كتابٔعا برِع٘اْس (اهتععا ١انتشب٘طع ٞتطعري) دعا٢ض٧ً ٝطظعع ٞنُعا هِٚعذ  ٪لععى
كتا وت أد ا٪ط اي اهرش عاَ . 4022
ٗقذ ُؼشت انتلتي ٞاه٘طِ ٞٚهذٗه ٞاةًاسات اهرشب ٞٚانتتشذ - ٝأب٘ ًت .عاَ
()8
 4022أسذ كتئا ٗٓ٘ كتا (ٓذ ٞٙهؤٌض )ٝباهوغ ٞاهرشب.ٞٚ
دعوة إىل الصاي
أكتر
 ْ٪قو.
ؿاس
ب٩داً
ٗأسٙذ هلىّ اهِاغ
أْ ٙرٚؼ٘ا ٔٚا.
أٗطع انتذ٠
بش شاغ
اهضٗاٙا كؤِّا
ًّ ارت٘ل.

( )8عّ ٗٙلٚيٚذٙا
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أؿِع اهظَ٩
إر ألع ُّ
ِذ
كأطاً ًّ اهؼاٜ
ذتلاٙح
ٗسلاٙتم.
كأغ ًّ اهؼاٜ
هتاسغتَِٚا
انتتياعذّٙ
اهقادًؽت ًّ
عا٢وٗ ٞاسذٝ
هلّ إؾت أخش٠
 ٨تتقّ اهل.َ٩
ػا ٜطاخّ ًع اهِرِا .
قذ قـذت
أْ أدع٘ن
إؾت قو..
أحترُّ ػاٙمَ
ًع اهظلِش؟
خربصات على خطّ الفقر
عِذًا كِت بِتاً وت عا٢و ٞقريٝ
كِا ُروٍق ً٩بظِا ك ٛجت ّ عو ٟخىتٍ اه قش،
ٗبٔزا ارتىتٍ هريت هري ٞاذتيلى.
سأتين ؿذٙقات ٛاُلٌٌّ إه.ّٛ
ٗسوٌِا كتٚراً بأْ ُتروٍ اهق ض ٘ق
11
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ًا ٙ ٨رذُّ ًّ ع٘ا٢ق ٗدذساْ...
كاْ خىتّ قشُا كشقتاً ًرطا١ا،
اًتذَّ ًّ بٚت إؾت نخش كظوم ٓات ٍ
ًـِ٘ ًّ فتً ٌٞٚرت .ٞ
ٗكٌا اهظشش ،عِذًا ِٙقطع،
طشعاْ ًا ٙـوض ًّ ساهٕ!
كى ًِّا طشٙق ٞه٩طت ادًِٕ ٝس
ٗٓلزا ٗدذ ٌّ
قــت ًِٕ قطر٪ ًٞسبىت دذٙو َٞػرش ٜكزٙى انتٔش،ٝ
انتٔش ٝاهح أخزتين إؾت أًاكّ عذٙذٝ
هلِٔا هٚظت برٚذُٔ٪ ٝا داعتل
ًٗا كاْ هذً َّٜا ٙل  ًّ ٛاهضّاد.
وت ا٪عٚاد
كِّا ُتيادي دز خىتِّ اه قش كٚذاً
دترياُِا
اهز ّٙكاْ هذ ًّ ٍٔٙانتاي أكجش بقوٚى هتا هذِٙا.
وت ُٔاسات اهـ ، ٚني ارتىتّ ػاسعاً
ًؼِٚا عو ٕٚبأسزٙتِا انتجق٘ب،ٞ
انتو ،ٞ٣ٚكٌشا ٍت اهِق٘د انترذُ،ٞٚ
تـ ٟػاس ا٪س

انتقذط.ٞ

ٗسؽت كاُت ا٪ػٚا ١تظ٘دُّ ًجى اهلشىَ
اطترٌوت خىتِ اه قش هتلشٚى عٚينّ
اطتطرت أْ أس ٠أُاطاً كجريّٙ
11
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أػذّ قشًا ًِّٛس
كاْ خطٍّٔ ط٘ ً٩ٙهوغا،ٞٙ
ست ٟإُٕ بو ا٪دٚاي ا٬ت،ٞٚ
ًا

ٙلّ أسذٍٓ قذ خىتِ

ػ٣ٚاً ًا ،غِّٚاً
باً٪ى ،عو.ٕٚ
قله رصاص
ًظذذ ًّ سذش
ِٔٙض ًجى قوٍ اهشؿاق
أعو ًّ ٟأػذاس اهلِٚا
ٗطىتَ قشٙتِا.
تـذش انتآرْ
وت نراْ
اهظٌا١
إؾت أْ ٙظتذٚر اهرِياد.
طتوع أسزٙتِا
ُٗـط هوـ.ٝ٩
ُلش إهٚم أْ تيرذ
اذتشٗ .
أبرذلٓا عِّا!
ُلش إهٚم أْ تيرذ عِا
11
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كىّ انتخاٗل.
أبرِذٓا ،أبرذلٓا عِّا!
تظرتٙض ادتياٖ
عو ٟا٪س ،
ٗوت ؿشاِ ٢ا اهًٞٚ٘ٚ
طِلتر انتش ٝتو٘ ا٪خش٠س
اهظ َ٩عو ٟاهِاغ كؤٍٍ.



موجة قحف

ػعععععاعشٗ ٝباسجعععععٗ .ٞهعععععذت وت
دًؼق ،طع٘سٙا .اُتقوعت عا٢وتٔعا إؾت
اه٘ٙ٨ات انتتشذ ٝوت .2822

ُاهعت ًٔذعع ٞدسدع ٞاهععذكت٘ساٖ
وت ا٪د انتقعععععععاسْ ًعععععععّ داًرعععععععٞ
سٗجتعععشصُ .ؼعععشت زتٌ٘عععع ٞػعععرشٞٙ
برِععععع٘اْ سطعععععا٢ى إهلرتُٗٚعععععً ٞعععععّ
ػٔشصاد (ٗ )4002سٗا ٞٙاهيِت وت ارتٌاس اهربتقاه.)4006( ٛ
ػلٍوتل جتشب ٞاهرعٚؽ وت اه٘ٙ٨عات انتتشعذ ٝإدساكٔعا هو شٗقعات ٗاهتؼعابٔات
بؽت ثقا ٗ ٞطِٔا ٗبوذاْ ا٨غرتا  .ػرشٓا ًضٙر ًّ انت٧ثشات اهظ٘سٗ ٞٙاً٪ريكٞٚ؛
عوٍقت طٔري زتر وت  Arte Newsأْ أعٌاي قش "ترتٌعذ عوعً ٟعضٙر ًعّ اهراًٚعٞ
اً٪ريكٗ ٞٚاهظ٘س اهقشنُٞٚ؛ ٗٙ ٨ؼ ٛبزهم اهؼرش اً٪ريكٗ ٛسظعر ...بعى أٙلعاً
اهطاقعع ٞاهعع٘ ري ٝاهععح تتلععى عوعع ٟهععرِّ اهتقاهٚععذ اهؼع ٔ ٞٚاهرشبٚععٗ ٞاهؼععرش اهرشبعع".ٛ
ترٌذ قش أسٚاُاً إؾت ٓذا ١اهظو٘كات اهٌِط ٞٚهوٌشأ ٝانتظعوٌ - ٞقعذ عادتعت
ً٘ك٘عات تؼٌى تظشعتات اهؼَّرش ٗادتِع ٗاهوياغ ٛ .سطا٢ى إهلرتُٗٚعً ٞعّ
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ػععٔشصاد عجععشتل عوعع ٟػععٔشصاد اهقععشْ اه٘اس عذ ٗاهرؼععش ّٙوت ًذِٙععٓ ٞاكِظععان،
ُ٘ٚدشطعع٨ٗ .ٛسٌتعتل زتععر أْ قشع "تضعععض اهـعع٘س ٝانت رتكعع ٞعععّ ػععٔشصاد ٗوت
ا ُ ْ٬ظعٕ تؼععذد عوعع ٟد٘اُععر اذتلاٙعع ٞاهتقوٚذٙع ٞاهععح طانتععا ألغ وعتل وت اهـعع٘سٝ
اهغشبٚعععٗ ".ٞحتعععذثت ًٔذععع ٞأٙلعععاً ععععّ ًـعععاعر ااذعععش ٝوت "اهيِعععت وت ارتٌعععاس
اهربتقاه."ٛ
تلتر ًٔذ ٞقش عٌ٘داً ؿش ٚاً عّ ادتِظاُ ٞٚنت٘قع ٙقٌت ٞانتظوٌؽت.
ًّ أعٌااا غري اةبذاع ٞٚاهـ٘س ٝاهغشب ٞٚهوٌشأ ٝانتظوٌٞس ًعّ انتعشأ ٝاهظعوٚطٞ
إؾت ادتاسٙعععععٓٗ .)2888( ٞععععع ٛا ْ٬بشٗ ٚظععععع٘س ٝوت ا٪د اةُلوٚعععععض ،ٜداًرعععععٞ
أسكاُظاغ.
عودة الصديق
أكّ أت٘قع اذتر هلِٕ باغتين،
كاُظ٩ي رسا ُ س٘ي خـشٜ
ت٘قٍرت تأُٚياً ،هلّ عِٚٚم
ُطقتا اه٘داع ٞقىت ،كٌا ٗدٔم،
ارتضاً ٟعو ٟداُ .اهطشٙق ،اُيذاغ ا٪لتش –
تِ ظت عٌٚقاً ،بيىت ،١ذتٌت ٞاُرط تل سا وتم عِذ انتِشِٟ
ٗسد ٝصٓش ٞٙوت ًِذٙى ه ٌُٛ٘ٚأخلش ،ثٍ خط٘تم،
ٗاُظ٩ي رسا س٘ي خـشٜ
تتيذد طِ٘ات ًا بِِٚا وت ٓزا انتلاْ،
ٗألطوق ص ش .ًٝكِت أت٘قع أط٣و،ًٞ
اطتذ٘اباً طشٙراً ،ػ٣ٚاً ًتيادً ً٨اٌُ ،تش ًٝعـ،ّٞٚ
ٗهٚع قي٘ ًٙ ٨عٌِض باجملاْ ٘ٓ ،عِاقم.
أكّ أت٘قع اذتر.
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()9

بياٌ إىل Chaste Wanton

طتلْ٘ ًٔشتمَ ادتاستٞ
وت اهوٚى ،هلّ وت اهِٔاس
ط٘ل تت٘سد سٚا١ا إرا حملت سوًٌَٞ
ًّ خ٩ي قٌٚـٔا ٗأػشت بِاًتشٙم
طتِقضُّ عوٚم وت خو٘تٔاً ،جى ٌُِش،ٝ
هتِٔؼمَ ،تأتٚم ًّ داُر اه خز
هلّ وت ارتاسز ،كوٌ ٌٞخؼِٗ ٌٞاسذٝ
ًِمَ ك ٚو ٌٞبأْ ٙتٌّ٘ت اهؼغ

ٔٚا

هٚع ِٓان ًّ ظ٘ق كاسُ
ٗهّ ٙظرمَ اقتٚادٓا إؾت اه شاؾ عًِ٘ٝ
تراي وت اهـياشٗ ،ط٘ل تو٘ر بـذسن
ًجى ط ى ًّ ،كىِّ ًا استليتل.
حَنَاو
 ٨ترشَ ل عين هِعٌا تشاٖ وتَّ
ٓى عو َّٛأْ ألطِّٚش اذتٌاَ هم؟
اذتٌا ٍ٢وت د٘ٚبً ٛع ا٪ساُر
وتًّ٧ل بانت٘د٘د ،هلّ اهزٙ ٨ ٜياْ.
كت  ٛػذري ٝهَٚومٍ

()9

(احملتؼٍ ٗانتتٔتم)!
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ٔى تظتطٚع حتٌّى اهتِاصيَ عّ قِشب ِ ٞانتا١؟
خزل دشع ًٞهتط ً ٤تٌأ اهشٗش
ٗطأطِّٚش اذتٌاَ ٗأُت طرت٠
ٗتطري ًّ ُ ظمَ .طشل ضت٘.ٜ
ٗطأ روٕ ًرمَ ً -ش ،ًٝاثِتؽت ،ث٩ثاً –
وِشََ ٓزٖ ا٪متشً ٝراً
 ٨ترشَ ل عين هِعٌا تشاٖ وتَّ.



هيدي هربة

ٓٚععذٓ ٜععرب ،ٝػععاعشٗ ٝكاتيععُٗ ٞاقععذٝ
أًريكٚعً ٞعّ أؿعى هيِعاُ .ٛعاػعت وت هيِععاْ
ًٗـععش ٗأثِٚععا ٗبشٗكظععى قيععى أْ تظععتقش وت
كاً٨عععاصًٗٚ ،ؼعععٚغاْ ،اه٘ٙ٨عععات انتتشعععذ.ٝ
تععتقّ اهوغعع ٞاةُلوٚضٙععٗ ٞاهرشبٚععٗ ٞاه شُظععٞٚ
ٗاةٙطاهٗ ٞٚحتٌى دسد ٞاهعذكت٘ساٖ وت اهوغعٞ
اةطياُ ،ٞٚكٌا دسطت اهُ٘ٚاُٗ ٞٚاه٩ت،ِٞٚٚ
ٗا ْ٬ترلع ع عوععع ٟدساطععع ٞهغععع ٞانتاُعععذاسّٙ
اهـعع ِٞٚٚوت ٗ Confucius Instituteوت اْ٬
ُ ظٕ تتروٍ اهشطٍ باذترب اهـٚين.
اععا زتٌ٘عتععاْ ػععرشٙتاْ ،ػععا ٜوت ٓٚو٘ٚبعع٘هٚع ( ،)4022اهععزُ ٜععاي دععا٢ضٝ
اهلتععا ا ٪لععى عوععً ٟظععت٘ ٠اه٘ٙ٨ععات انتتشععذٗٗ ٝؿععى اهقاٌ٢عع ٞاهِٔاٚ٢عع ٞدتععا٢ضٝ
اهلتعا اهؼععرش ٜاهرععانتٗ .ٛزتٌ٘ععع ٞحتعت كععشبات اه شػععا ،)4021( ٝانتظععت٘سٟ
ًّ أعٌاي تؼلٚو ٞٚشتتو  .ٞكٌا ُاهت دا٢ضُ ٝاًتٍ سلٌت اهؼرش.ٞٙ
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ُؼععشت زتٌ٘عععع ٞقــعع ٞٚبرِععع٘اْ اهظعععذاد ٝاهطععا٢ش )4022( ٝاهعععح سٌتٚعععت
ؿتشتي ٞاهؼشل وت دا٢ض ٝاهلتا اه٘طين هورش اً٪ريكٚؽت.
كه بقي عالقاً ميك
بني حيطاٌ البيت؟
أسدت اهغعععع٘ق وت انتٚععععاٖ انتت٩طٌعععع ٞهوععععزكشٙات انتِظعععع ،ٞٚطععععلِ ٟبٚععععتِ
ا٪ساطٚع اٗ٪ؾت ه٘ ٨أْ ٗدذتٕ خاٗٙاً .أسدت اهرج٘س عو ٟاهرطعش اهعذا ٍ٢هوٚعا ؽت
سٚح ِٙيت اهٚا ؽتٗ ،ه٘ ٙلّ أٗاْ اهشبٚع .تشـت ٛاهلوٌات غري انتِط٘قٞ
بجقوععٔا عوعع ٟبعع٩يت انتطععيخس د ْععق ًقععاطع ه ٌت ٚع ٍٞت ع٘الَّ داطعع ٍٞ٣تغٌععش ا٪سكعع.ٞٚ
ٗكشطععً َّٛوـععق ًٞباهطاٗهعع ،ٞأُععا عاهقعع ٞبععؽت غٚععَُ٘ حتعع٘ي بععٚين ٗبععؽت سٙ٦عع ٞك ٚع
انتظتِقع ٙأخز با٨تظا ٗ ،ادتذساْ تتذاع ،ٟثٍ ك ٚحتار ٜاهظِابى ٗاه٘سٙقات
()10
ارتلشا ١اهلاسب ٞإؾت اهضسق ٞانتلوو ٞباهز٦ابات سا َ ٞانتا ١سٚح تت٘سّد ا٪ػِاْ
قياه َٞخضاً ٟاهيشش.
طعععأًشس أؿعععابر ٛععع٘ق اهظععع٘ٙقات انتظعععتذٙش ٝاذتٌعععشا ،١أطعععشق اهت٘ظتعععات
ا٪سد٘اُ ٞٚبؽت أطِاُ٪ ٛسشس اهض٘ٙت اهرطشٙ ٨ .ٞٙضاي ب٘طر ٛسٙ٦ع ٞاُ٨رلاطعات
انتتٔاد ٞٙه٫ػذاس صع شاُ ٞٚاهوْ٘ٗ ،قذ ٨ست دزٗسٓا كأُٔا تتعذؾت ًعّ اهظعٌا.١
ٙتٚقٍت دظذن كىَّ هٚوع ٞحتعت سٗ٦غ أؿعابر ،ٛتختـعش انتظعا ً َٞعا بعؽت ػع حّ
ٗدوذن ،ستعٙ ٟتعزكش دظعذنٗ ،تغع٘ق اهظعٌا ١وت انتعاٗ ،١تتلعاث اهغؼعاٗٝل،
طِّاْ حتت سيٚيات ُذ ٠طشٙر ٞعاهق ٞوت اا٘ا.١
ٗعتوٍق اهطا٢ش اه ٍ
أطتؼرش طشٙاْ اهقيو ٞاٗ٪ؾت وت ثِاٙاٙٗ ،ٜـٚر سكَيِا ا٨ستراؾ.

(glasswort )10
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فادي جودة

ٗهعععذ عععاد ٜدععع٘د ٝععععاَ  2822وت أٗطعععؼت ،تلظعععاغ ،ه٘اهعععذ ّٙوظعععطِٚٚؽت
٨د٣ؽتُ .ؼأ وت هٚيٚا ٗاهظر٘دٗ ،ٞٙعاد إؾت اه٘ٙ٨ات انتتشذ ٝهٚذسغ اهطعرّ ،بذاٙعًٞ
وت داًرعع ٞد٘سدٚععا ،أثِٚععا ،ثععٍ وت كوٚعع ٞاهطععر جب٘سدٚععا ،هٚلٌععى ختــععٕ وت
داًرعع ٞتلظععاغ .قتععاسغ انتِٔعع ٞا ْ٬كطيٚععر طعع٘اس ٥وت ٓ٘ٚطععؼت ،تلظععاغ.
ٗٓ٘ ًتط٘ وت ارتاسز هـاحل ًٌِتٌ ٞأطيعا ١بع ٩سعذٗد اةُظعاُٗ ،ٞٚقعذَ خذًاتعٕ
وت صاًيٚا ٗاهظ٘داْ.
ُؼععش ػععرش دعع٘د ٝوت اهرذٙععذ ًععّ اهععذٗسٙات ًجععى زتوعع ٞاهؼععرش ،أٙعع٘ا سٚ ٙعع٘،
ك ِْ٘ٚٚس ،٘ٚ ٙدسُلّ ب٘تٗ ،كشا أٗستؼاسد س.٘ٚ ٙ
وت ُ ،4006ؼعععش زتٌ٘ععععً ٞعععّ قـعععا٢ذ ستٌععع٘د دسٗٙعععؽ اهعععح تشكتٔعععا ععععّ
اهرشبٗ ،ٞٚاهح ٗؿوت إؾت ُٔاٚ٢ات دا٢ض PEN ٝهوؼرش انترتدٍ.
ُاي وت  4002دا٢ضٙ ٝاي وت ًظابق ٞاهؼرشا ١اهؼيا .
وت ُ ،4024ؼش د٘د ٝتشكتتٕ هلتا اهؼاعش غظاْ صقطاْ برِع٘اْ "كطعري
ًّ اهقؽ ٙتيرين" اهز ٜاص جبا٢ض ٝغش ٍّ ٙاهؼرش ٞٙاهرانت ٞٚهظِ.4022 ٞ
ٗتعشدٍ هوؼعاعش أزتعذ ُاؿعش كتعا س بعرتاس اهع٘سد ٝاحملذ٘بعA Map of ٗ .ٞ
Signs and Scents
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ٙق ٍٚاً ْ٬ع عا٢وتٕ وت ٓ٘ٚطؼت ،تلظاغ.
ًّ أعٌاهٕس
ا٪س

وت اهظقٚ

4009 ٞ

4022 ، Alight
4022 Textu
 Footnotes in the Order of Disappearanceعع تـذس وت 4029

حماكاة
هّ ت٧ر ٜابِح
اهرِلي٘ت
اهز ٜعؼؽ
 ٛدسادتٔا
ًا بؽت ًقيل ّ
٪طي٘عؽت
اُتٌتشتل
ست ٟغادس ؿتى ١إسادتٕ
قوت إرا ٓتّلتِ اهؼيلٞ
طٚرشل بيظاطٞ
إُٔ هٚع انتلاْ
اهزٙ ٜظترٚذ ً٘ ٕٚطِٕ
ٗطٚلْ٘ ب٘طرم سك٘ اهذسادٞ
قاهت ٓلزا ٙـيض
ا٬خشْٗ ٨د٣ؽت أهٚع كزهم؟
11
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عِذًا ـت٘ت ادتذّٝ
طٚيق ٟاً٪ش ط َّٛاهلتٌاْ
عّ بِاتٔا ا٪سبع
اهو٘ات ٛطٚظا شْ د٘اً
ًّ ث٩ث ٞب٩د شتتو ٞ
برذ طِ٘ات ًّ اهغٚا
طِٚتٔ ٛهَعٍُّ اهؼٌى
عِذًا ـت٘ت ادتذٝل
طتشيىتل إداص ٝاهـٚ
ٗهّ ٙأكى ا٪س اد
وت سِذاد أًٔاتٍٔ
إ ٨اهياًٚا١
طاصد ًٞأٗ ًّ ل٩ت اه َ٘ٚاهظابق
ستٙ ٟـيض ًزاقٔا كاهشًاد
عِذًا ـت٘ت ادتذٝ
طٚوتٌع ساسغ انتقرب ٝبرض انتاي
ٗٙق٘ي إُٕ ًّ ٙوتٌع اا ساس ٞاهِ ع
ٗطتذٚر
ا٪خ٘ات
ه٘٨نَ
نتات انت٘تٟ

11

شعراء عرب – أميركيون ( 1من )1

مالحظات إضافية عً الصاي
ػش ٞل ؿ ّ.وت اهقآش ٝأعو ًّ ٟشاؾ انت٘ت هشدى.
اهـٙ ّ.ـرّ اهؼا،ٜ
انتؼٔذ سادّ اهضٗاٙا ًجى دظٍ ًلظ٘س.
ُظ٘ ٝعو ٟكشاغُ ط٘دا ١عتطّ باهظشٙش.
ٙيذ ّٙع ٍ٢٩اذتِذاد ًش ق ٞباهـشاخ.
سداي اهرا٢و ٞوت اهؼاس ٙـرذْٗ ا٪دساز ٗٙؼشبْ٘ ػاٙاً بوْ٘ اهغشا .
عو ٟطاٗه ٞاهرٌوٚات وت ط٘ه٘ٙضٙ )11(ٜشقر اهطيٚر اًشأ ًٝحتتلش.
مث ٞػا ٜبٌِٚا ٙضٗي ً ر٘ي اهيِر،
ٗػا ،ٜبٌِٚا انتيلع ِٙتٌتش.
ٙق٘ي اهطيٚر إْ انتشأ ٝتذسن أْ اهش َّ ٓادع
وت خ ٌٍٞٚخاسز اهظٌ٘ات.
اهش ُّ ٨د ٤عتوٍ باهؼاٜل.
سذخ رات ًش ٍٝأْ تضّٗز احملٚىتل تشاً هٚشٌى اهؼاٙا
ُٔؼتِ اهغريٝل ا٪س
تش٘هتل إؾت ؿششا ٗ ١ترىتِ خؼياً هوٌشاكر.
ٗسؽت أؿيشت انتشاكر ًّ اه ٘٨ر،
نهتِ ا٪س دوٚذاً.
ٗسؽت را كىّ ػ ،١ٛأؿيض ًزاق ا٪ػٚا ١كؤٍا ػاٙا.
سذخ رات ًش ٝأْ ألقٌٚتل س وٞل ػا ٜوت ب٘ططّ.
ٗاهؼا ،ٜكٌا اهتاسٙخ ،اطتِيايت غري ًتّ َقُ عو.ٕٚ
أسيّٕ أط٘دٙٗ .ؼشبٕ اهـ ِْ٘ٚٚأخلش.

(ً )11ذ ِٞٙوت صاًيٚا.
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سوري محاد

طعععٔري لتعععاد ػعععاعشٝ
ًٗ٧ه ععُٗ ٞاػععط ٞطٚاطعععٞٚ
أًريكٚععععععععٗ ،ٞهعععععععععذت وت
عٌاْ ،ا٪سدْ ،طِ2822 ٞ
ه٘اهذ ّٙوظطِٚٚؽت ٓادشا
ًعععع ابِتٌٔعععا إؾت اه٘ٙ٨عععات
انتتشععععععععذٗ ٝطععععععععلِ٘ا وت
بعععشٗكوُّٙ٘ٚ ،ععع٘سن ًِعععز
كاُت طٔري وت ارتاًظ.ٞ
أًلت رتً ٝشآقتٔا وت بشٗكوّ ٗتأثشت ؿتؼآذ ًٗ٘طٚقا اذتٚعا ٝاهًٚ٘ٚعٞ
ِٓانٗ .تؼشبت قـف ٗاهذٔٙا ٗأدذادٓا عّ بوذتٔا ا َ٪قيى تٔذري اه وظعطِٚٚؽت
طعععًِٗ 2829 ٞراُعععاتٍٔ اه٩سقععع ٞوت قطعععا غعععض ٝثعععٍ ا٪سدًْٗ .عععّ توُ٘عععات سٚاتٔعععا
اطتطاعت اهؼعاعش ٝأْ تعذخى وت ُظعٚر ػعرشٓا ًع٧ثشات عذٙعذ ٝهعٚع كٌٔعادشٝ
ٗ وظععطًٗ ِٞٚٚظععوٌ ٞشظععر ،بععى كععاًشأٗ ٝػععاعش ٝتِاكععى كععذ زتتٌععع ٙتـع
باهتٌٚٚض ادتِظٗ ٛاهتقاهٚذ اهياه.ٞٚ
ًّ أعٌاااس
ععع 2886

ٗ هذت وظطٗ ،ِٞٚٚهذت ط٘دا١
 قطشات ًّ ٓزٖ اذتلا ٞٙععع 2886
 صعرت ععع 4006
الرابعة ودقيقتاٌ بعد الظَر
كاْ  ٙرت

أْ حتل ٛاهقـٚذ ٝعّ

دقٚقٗ ٞاسذٗ ٝس٘ٚات ث٩خ ُظا ١خ٩اا
ٗبٌِٚا أكتئا
11
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قلتوت اًشأ ٝوت ادت٘اس
عوٙ ٟذ صٗدٔا
اهقـٚذ ٝا ْ٬عّ دقٚقٗ ٞاسذٝ
ٗس٘ٚات أسبع ُظا ١خ٩اا
هلّ ِٓان اًشأٓ ٝاٙتٞٚ
تظري وت ػ٘اس اهيوذٝ
ساًو ًٞسأغ ابِٔا  -توطٍ بٕ
خزٓا ٗتـشخ
بأسذ اهعع كش٘ٙي( )12أْ تراي اٌُتشل ،اٌُتش ًارا
رو٘ا ب وز ٝكيذٜ
تتٌظم بٕ ٗتقيض بق٘ٝ
عو ٟػرش شٗتٕ
كاْ سأطٕ
كىَّ ًا تيق ٟهذٔٙا
ٗوت تُ٘ع
اًشأ ٌٝتو ّ أدشٓا وت د٘س
ٗتغظى ًِ َّٕٚاٗ٪سٗبٛ
عّ سأطٔا
تظلوٍِ قوئا إؾت اهلل
ٗٓزا إظتاس ػٔش هَ٫
تغين تٔ٘ٙذ ٝبشبش ٞٙرٗ اهؼرش
( Creole )12س اهؼخف انتتشذس ًّ ٗاهذ ّٙأسذٌٓا أٗسٗبٗ ٛا٬خش أط٘د ،خـ٘ؿاً وت ًِطق ٞاهلاس..ٙ
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اهزٓ ًَّّ .عو ،َّٛاًتطاُٛ
ًٗضّق ذتٌ ،ٛهلّ هذ ٜاْ٬
طراَ نكوٕ
ٗعاػق ٞبشٗكوّ
ترجش وت خطَ٘ٓا  -اهؼ٘اس تضداد ٗع٘سٝ
حتت خ ٍٔٚا اهشٙاكٚؽت
حتٌى قوئا
توطٍ
دِئٚا ٗٓ ٛتـشخ وت أٓى اذتّٛ
اٌُتشٗا ،اٌُتشٗا إؾت ًا سذخ
دتظذ ،ٜأًاُح ،إُظاُٚح،
وٚق لى ه ٛأسذٍٓ
ًا ٔٙذّ ٥ارتاطش.
الفقد
تِض بٔا ارتظاسٝ
اهطشٙق ٞاهح ُّ
إؾت جتاٗ ٙاهرِق
ٗتتوّ٘ ٠عِذ اهـذغؽت
تظتقش بؽت أخادٙذ
ا٪طِاْ اً٪اًٞٚ
ٗخاًٗ ٙا تِتٌتش
بذ ١اذتِذاد
اهطشٙق ٞاهح ٙذَٗ بٔا اذتِذاد
إؾت ا٪بذ ًترقِّياً اهشٙ٦ا
12
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ًذظِّذاً س٘ٚاتٍ ًع راكشاتٍ
دِسلداً هّ ِٙغوق
اهَِ٘ شتاتِى
اهيظٌ ٞشتادِعٌٞ
ٗاهؼ ١ٛاذتقٚق ٛاه٘سٚذ ٓ٘ اذتضْ
أبذًا ترذُّ اٙ٪اَ
ٗاهذقا٢ق ٗت٘غى وت اه قذ دْٗ أْ تروٍ
ٗٓلزا طتذذ
ً٘ٙاً ًا
دً٘عم ًذساسٝ
إر ت قذ رهم اذترَّ
كظلٍش
 ٧ٙا٪طِاْ.



ناتالي حهظل
سرية موجزة لـ ىاتالي حيظل

ًٗ٧ه ععٞ
ُاتععاه ٛسٌِتععى ػععاعشِّ ٝ
ًظعععشسٗ ٞٚباسجعععٗ ٞكاتيععع ٞوت أد
اهشس٩ت ،وظط ًّ ِٞٚٚبٚت ذتٍ،
ٗهععععععععذت وت ٓععععععععاٙح طععععععععِ.5818 ٞ
تشعشععععت بعععؽت أًشٙلعععا ادتِ٘بٚعععٞ
ٗ شُظععا ٗاهرععا اهرشبعع .ٛعاػععت وت
أٗسٗباٗ ،اه٘ٙ٨ات انتتشذًِٗ ٝطق ٞاهيشش اهلعاسٗ ،.ٙأًشٙلعا اه٩تِٚٚعٗ ٞاهرعا
اهرشبٗ .ٛكاُت أٗي صٙاس ٝاا نتعذِٙتٔا بٚعت ذتعٍ ٗهيوعذٓا وظعطؽت وت ععاَ 9111
ٗثٍ ت٘اهت صٙاساتٔا ه وظطؽت.
11
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أُٔت دساطتٔا ادتاًر ٞٚوت ّ اهذساًا وت هِذْٗ ،سـوت عوً ٟادظعتري وت
اهلتاب ٞاةبذاعً ٞٚعّ كوٚع ٞبِٚٚغتعْ٘ وت ريًُ٘عتٗ ،بلعاه٘س٘ٙغ وت اهر٩قعات
اهذٗهٚععٗ ٞا٨تـععا٨ت ًععّ كوٚعع ٞط عاقتُ٘ض وت ب٘طععطّٓٗ .عع ٛستاكععش ٝوت زتععاي
انتظشش ٗاهلتابع ٞاةبذاعٚع ،ٞػعاسكت وت ٗسػعات عٌعى وت داًرعات اهظع٘سبْ٘،
ٗهِذْ ،كٌا وت داًرع ٞطعٚح وت ُٙ٘ٚع٘سنٗ ،داًرع ٞاهريًع٘ن وت ا٪سدْٗ .ظتعذس
اهععزكش أْ ُاتععاه ٛتـععِ إسععذ ٠أقعع٘ 111 ٠ػخـعع ٞٚعشبٚععٗ ٞأقعع٘ 511 ٠اًععشأٝ
عشب.ٞٚ
تلٌِت كتئعا ا٪خعري ٝكتعا اهً٘لعات "ادتٌٔ٘سٙعات" ،اهعز ٜاست ع ٛبعٕ
عو ٟإُٔ "ٗاسذ ًّ أكجش اهلتر إبذاعاً بقوٍ إسذ ٠أكجش اهلتّا ثشا١ا ٗتِّ٘عاً"
ٗقععذ ععاص جبععا٢ض ٝشدِٚٚععا عع٘كِش هوتٌّٚععض وت اهلتابععٗ ٞدععا٢ض ٝاهلتععا اهرشبععٛ
اً٪ريكٗ .ٛترذّ ًّ أٍٓ اه٘دٖ٘ اهجقا  ٞٚاً٪شٙلٗ ٞٚاهرشبٗ ٞٚاهرانت.ٞٚ
تلتععر ُاتععاه ٛباهوغعع ٞاةصتوٚضٙععٗ ٞاه شُظععٗ ٞٚاةطععياُٗ ٞٚاهرشبٚععٗ، ٞثقا تٔععا
شُظ - ٞٚأًريك٨ ٞٚتٗ ،ِٞٚٚت تخعش بجقا تٔعا اهرشبٚع ٞاه وظعط .ِٞٚٚكٌعا تؼعغى
اهقلععع ٞٚاه وظعععطً ِٞٚٚظعععاس ٞكعععيريً ٝعععّ ػعععرشٓاٗ ،كعععزهم اهقلعععاٙا اهرشبٚعععٞ
ا٪خععش ،٠كععاذتش اهظعع٘س ٞٙبلععى تط٘ساتٔععا ًٗآطععٔٚاٗ ،قيوععٔا اذتععش آ٪وٚععٞ
اهويِاُ ٞٚاهح قاهت إُٔا كاُت تؼرش برذ قٚأًا بأُٔا قشٙي ٞدذاً ًّ هيِعاْٗ ،بعأْ
اذتععش دًععشت أًععاكّ ًععّ بععريٗت  ٨تععضاي وت راكشتٔععاٗ .وت استياطٔععا بأؿععؤا
اهرشب ،ٛتذاٗ ٜػر٘سٓا انتضًّ باهوذ٘ ١إؾت اهؼرشٗ ،ا٨هتـاق باةُظعاُ ٞٚارتاهٚعٞ
ًّ اا٘ٙات اهلٚق.ٞ
ترٌى عو ٟحتشٙش زتٌ٘عتؽت ًعّ انتقتط عات ا٪دبٚعٗ ،ٞتظعآٍ وت إُتعاز عٚوٍ
سٗا ٛ٢عّ اهؼاعش درباْ خوٚى درباْٗ ،ترٌى عو ٟتأطٚع شقً ٞظشس ٞٚدذٙعذٝ
ًقشٓا بشٙطاُٚا .
ٗعو ٟغشاس اهلتا اهرش ٗانتظوٌؽت اً٪شٙلٚؽت تٔتٍ سٌِتى بلى ًعا ٓع٘
عشبًٗ ٛظوٍ ًِز ٓذٌعات  55طعيتٌرب اٙوع٘ي  ٨ٗ ،9115تتع٘اُ ٟععّ اهعذ ا ععّ
بوذٓا ٗػرئا وت كتئا ٗأػراسٓا ٗستاكشاتٔا ،كٌا أُٔا ًّ أٍٓ اهؼخـٚات
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اهح ترٌى عو ّ ٟمشى ًجق  ّٛاهرش بأًشٙلا ٗاهغش كوٕ هتغٚري ؿ٘س ٝاهرش
اهٌِط ٞٚباهِظي ٞهورا ٗ .تٔتٍ بقل ٞٚاا٘ ٞٙاهح ٘ٙادٔٔا اهرش وت أًشٙلا.
عٌوععت ُاتععاه ٛسٌِتععى وت أكجععش ًععّ عؼععش ّٙإُتععاز ًظععشس ٛكلاتيععُ ٞععف
ًظشس ،ٛأٗ كٌخشد ،ٞأٗ كٌِتذ.ٞ
تقععع ٍٚا ْ٬وت ُٙ٘ٚععع٘سن ،ترٌعععى ا ْ٬أطعععتار ٝوت داًرععع ٞك٘هً٘يٚعععا ،كٌعععا
تلتر عٌ٘د أد اهشس٩ت برِ٘اْ "انتذٗ ِٞٙاهلاتر" وت ؿش ٞ ٚعا ب ٩سذٗد.
رسالة مً الصاو
ً ٨ذٗ ِٞٙسا ١اهِا ز ٨ .ٝداس عياد ٨ .ٝصتَ٘ تتخوى سلاٙاتِاً ٨ .عشز ُلعرياً.
تو٘ش ُٔ ٨ا ًٞٚ٢توم اٗ٪ابذ اهح طترتلٓا .اهِادْ٘ ُذٗبِا .عوِٚا أْ ُع ًّ٧بعأْ اهلل
ٓ٘ رهم اهـذ ٠اه٘آّ وت اهذخٚو ،ٞاهـٌت اهز ٜعتوٍى ا٪بذٙٗ ٞٙروٍقٔا عو ٟبعا
انتِ ِّٞٚاهـغريٙ .ـضّ رهمً ،ت ٟتأًّوِا كىَّ ٗق  ٞعوع ٟطعل ٞسذٙعذ وظعطؽتً .عّ
ُ٘ا عععز أخعععش ٠اٙ ٨ ،ْ٬عععضاي ب٘طعععرِا سٙ٦ععع ٞاهطشٙعععق إؾت بغعععذادً ،عععّ لتعععف إؾت
طععشابوعً ،ععّ برويععم إؾت بععريٗتً ،ععّ ؿعع٘س إؾت علععاً ،ععّ س ٚععا إؾت ٙا ععاً ،ععّ
اهقذغ إؾت غعض ٝقيعى بوع٘غ اةطعلِذسٗ .ٞٙاً ْ٬عّ أًعاكّ ُاٚ٢عُ ٍٞقعشأ اهيطاقعات
اهربٙذٙعع ٞاهععح تقعع٘ي ،ساستععاًِ ٜععزٗستاْ هغٚععابٗ ٛسظععر ُ .عذّع ٛعععذَ اهتـععذٙق.
ِٓان ًّ ،سٚح دِ٣ا ٨ ،تلذّس اذتقٚقٞل اذتـاْ سعؽت ٓذ٘عِعاُ .طيعق ساساتِعا
كُِ ٛظً ٟا ُرش ٕ دْٗ أْ ُظتطٚع اهي٘ش بٕ.
سبلُ التنرد
ًععّ را عتتععاز ٙ ْ٪ععِرٍ باهظعع َ٩وت اهرععا ؟ مثععً ٞععا ٙؼعذّ ا٪صس وت أْ تلععْ٘
ٗطععىت اذتععشٗ  ،أْ ـتعع٘ت ًععشاتٍ ع عذّ ًٝوت اهٚععَ٘ هلعع ٛتوِععٍَّ بظععٌا ١أبٚععمٗ ،أُععت
ت للٔا كِظش ًٝكظش ٝدْٗ أْ تؼرش بؼ ،١ٛدْٗ أْ تؼعرش باهؼعذش ٝاهطاهرعٞ
حتت قذًٚم ،ا٪عؽت اهح تيذد اهوٚى جملشّد أْ جتذ ه ً٩ٚنخعش تقاسُعٕ بظعابقٕ .أٙعاً
كاْ ًّ عع ععّ إساهع ِٞا َ ٪طٚع٘ساً طِّاُع ًٞأٗ لتعشا – ١أ َوعٍل ُِلعر برعذ؟ ًعارا
ٙرععين أْ تلععرب وت اهظععّّ؟ قععذ عتٌتعع ٟبٚععت  ٨أبعع٘ا هععٕ ب شؿعع ٞاهـععٌ٘د أًععاَ
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اهراؿ  .ٞقذ  ٨أدذ اهطشٙق ٞاً٪جى ْ٪ل أـتشد عو ٕٚأٗ أهرِٕ ،هلعِين  ٨أطعتطٚع
انتغععادس .ٝأسٙععذ رهععم ،هلِععم تٌِعع٘ وت داخوععٗ .ٛأُععا أسقيعمَ ،قيععى أْ أدسن اً٪ععش،
أػرش بجقو ،ٛأكجش اًت ١٩بم ًّ أْ أطتطٚع اذتشان .قذ ٙلْ٘ رهم ًعا أحملع٘ا
إه ٕٚسؽت ُـش٘ن بأْ  ٨تٔ ٍٚوت عؼق بوذٍ ًا.
وطً
هٚع ٓزا ٓ٘ انتظآ .١زا هٚع حت ع ًٞأٗ عيعاسٓ .ٝعزا هعٚع اهقٌعش وت تشتٚوعٕ أٗ
اهضسق ٞاهؼا .ِٞ٢هٚع ٓزا ًطشاً أٗ أكارٙر تتذاع .ٟهٚع ٓزا سقٚي َٞط ش أٗ ٙعَ٘
شاس .هٚع ٓزا داصاً عشبٚاً أٗ ًذ ِٞٙأك٘ا .١هٚع ٓزا راكش ًٝـتظض ًاكٚاً .هعٚع
ٓزا ٌاً ًطيقاً أٗ عـٚاُاً .هٚع ٓزا ًذعتاً غتتـعش دظعذاً ٘ٙػعم عوع ٟاقعرتال
ؿععشخ ،ٞؿععشخ ٞت٘ػععم عوعع ٟحتذٙععذ ًآٚعع ٞسٚععا ،ٝسٚععا ٝت٘ػععم عوعع ٟتقوععٚف
اهؼ٘اؾَ ك ٛتتٌآ ٟوت اذتٌ ٟانتق ٌِٞٚداخى راكشتٔا .هٚع ِٓان ًِّ عضا ،١بى
ستععض ثععاساتٍ ٓا٢ذعع ٞتلععطشَ وت أعٌععذتِا اه قاسٙععًٗ ٞععا ؿععيُ٘ا إهٚععٕ هععٚع هِععا أْ
ُوقاٖ.
إعالٌ االستقالل
*ٓى ترشل اًش١اً ًا
ٙرؼق ػ٣ٚاً أكجش ًّ ب٩دٖ؟
باهتأكٚذ–*ٓزٖ هٚظت أٗبشا.
أُت عو ٟسقّ–إُٔا أقش ًا تلْ٘ إؾت كتٔش ٝأٗ ابتٔاي.
*أهّ جتٚر عو ٟط٧اه.ٛ
قذ أديت.* ٫لعِذِ اهظ٧اي–
اذتر هٚع كزب ،ٞهلّ اهي٩د كزهم ،ؿشٚض؟
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حنْتُ الزمً سبعَ مرّات
ٗهذت عو ٟدس وت اهظٌا١
ٗهذت ًّ ًاٗ ١نباس
ٗهذت رات ؿياش ؿّٛ ٚ
ٗعِٚا ٜت ٚلاْ بيشش
ٗقو .عت ى باهؼيابٚم اهرتٚقٞ
ٗهذت حتت اهقِاطش وت رهم اهضًّ انتتِّ٘
أحتذّس ًّ أٗه٣م اهز ّٙظت٘هْ٘ بؽت ا٪عٌذٝ
هريددٗا اهرتاتٚى
أٗه٣م اهز ّٙدُّٗ٘ا اهظُّ٘س وت أسًٍٔ٩
داُُٗ ًٞٚاٞٚ٢
أُا ًّ أ ان ٗأسغ ٞ
ًّ اهيشش انتٚت ٗٓاه ِٞانت٢٩لٞ
 ٍّٔٙ ٨أٗ ّٙهذت
أ ّٙطلِت ،أ ّٙرٓيت ،أٗ ًارا اػتغوت
ًا  ٍّٔٙأْ اهضًّ
ضتتين طيع ًشّاتٍ
وت طشًذ ِٞٙانتذ ِٞٙاهرتٚقٞ
ٗأُ زُٛ
ًّ أٗه٣م اهز ّٙساٗه٘ا
أْ ٙرٚذٗا ؿ٘لغَِا.
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أورفيوسيةOrphic
وت ط ٘هح نًِت
بأْ اهلل كاْ وت اهشٙضَ
اهح لتوتِا إؾت ًلاْ نخش
سٚح اهشسٚى كاْ اهر٘د،َٝ
د ِت اهؼٌع
وت ؿشّ طذا٢ش أبٛ
هل ٛأساٖ وت اهرْ٘ٚ
ٗطىتَ بشهؽت ٗطت٘كٔ٘ ،
سٚح اهربد
بوذ نخش
ٙتؼًّٔ ٟؼٔذاً نخش
ثٍ ٓا ٓ٘ انتاكٙ ٛر٘د:
أَطْ ِيقَ اهيا
وّ تربسِا اه٘سؼٞل
أَط ِيقَ اهِا زٝ
وّ  ٙشَّ اهل٘١
أطيق اهـِذٗق ارتؼ.
وّ تت٩ػ ٟاهزكشٙات
أطيقل عِٚٚم
اهيٚت هّ غتت ٛ
أطيق ا٪ػٚا ١اهقشٙيٞ
ٗطتيق ٟكؤٍا
كٌا ً٘طتاس ٗاهقذغ
كٌا تشاتٚوِا اهشًٗاُٞٚ
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ٗاٙ٪قُ٘ات اهيٚضُطٗ ٞٚاهـو٘ات اةط.ًٞٚ٩
ًلت طِْ٘-
تجت عّ انت٘ت وت باهريً٘
٘دذت سسٍ أًٛ
تجت عّ اذتٚا ٝوت تظاهُ٘ٚلٛ
٘دذت أغِ ًٞٚعّ انت٘ت
تجت عّ ؿ٘ست ٛوت ِٚٚظٚا
٘دذت كىَّ ؿ٘سٜ
قذ عربتل تشٙظح ًع قو.
ٗعربت ُاب٘ه ٛدْٗ تشدُّد ًِّٛ
تزكشت ًشطٚوٚا
ًّ كاتذساُ٘ ٞٚ٢تشداَ د٨ ٜغاسد
أسـٚت كىَّ أس ًٛ٩وت علا
ٗدذت ا  ٛوت اهل٘ه٘طَ٘ٚ
أؿغٚت إؾت تظاقىت اهوٌْ٘ٚ
هظاعاتٍ وت سًٗا
اُتٌتشت أْ ٙق٘ي ه ٛسي.ٚ
بأْ اهيشش هّ  ٙشّقِا
ٗاهتقٚت ؿت٘طٚقّٛ
ٗهذ وت بوذ ٝؿغريٝ
ركٍشُٛ
بأْ انت٘طٚق ٟأبذاً ترٚذُا
إؾت انتذَْ اهح ديِوِا ًِٔا.
11

ت :أحمد م .أحمد

أمواج
أُّ ٟتطوٍرت سأٙتٔا
وت داخوَٕ
ٗأٙقِت
أْ هٚع ِٓان ًّ أس ُ دذٙذٝ
إفتا ا٪س راتٔا تِ تض ًّ دذٙذ
وت قٚاً ٞأدظادُا انتٚتٞ
الربتقاالت
إؾت طاًٙ ،ٛا ا
أساطت ب ًّ ٛكىّ سذ ٗؿ٘
هلِٔا كاُت تـيض أكجش ثقً٩
ست ٟإُين أعذ قادسٝ
عو ٟلتؤا–
ًّ را ٙظتطٚع اهرٚؽ ٗثقى
كٔزا ٙو ُّ اهقور
ًّ را ٙظتطٚع أْ ٙؼٚى اياً تقّ٘غ
عو ٟطشوتّ اهوٚى
سٚح كِظشات قٌشُ
 ٨تين حتاٗي أْ ٙـشّش برلٔا
بؼً ١ٛا ه٫خشٙات
هلِٔا  ٨ت وض أبذاً
ًّ ٙظتطٚع أْ ٙيـش ػ٣ٚاً
سؽت اهل٘ ١قذِ اُضاش
ٗاقتٚذتِ اهربتقا٨ت
إؾت ًلاْ برٚذ عّ ً٘طِٔا
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موسيقا ىاشزة
سؿتا عِذًا تلْ٘ ًظترذاً هوٌ٘طٚقا
تترطٍى كىّ أدا ٍٝوت انتلاْ
سؿتا عِذًا تلْ٘ ًظترذاً هوششٞٙ
ٙل ّ قويم عّ ارت قاْ
سؿتا عِذًا تضس ادتِْ٘
حتـذ ًا كِت تتقـّذ سٙ٦تٕ
سؿتا ه٘ تشَٙين
كٍ اهشغيٞل توتٌع
عضل ذتّ عو ٟطوٍَِ "ًِ ٛاهـغري"
شْ ُٔش ا٪دِش ٞاهيط ١ٛط٘ل
ٙلؼ عّ ُ ظٕ.
هلّ كاْ عو ٟاً٘٪س أْ جتشٓ ٜلزا:
كٌاْ ًرط٘
اهقورٙ ،لتِ ٕ اهؼ٘اؾ
زتادهً ٞع ٙظ٘ ٗستٌّذ
هوٌِ  ٟطيا٢رٕ.ٗا ْ٬أُ اطم ذتّ ًظطِض
ٙرتّٓى وت ؿشٌ٘ ِٝم.
مَيبِتٌ
نتارا ترتكتين؟أسٙذ أْ أ ٍٔ كىَّ ً شد ٍٝوت دظذن.ترين كىَّ تلّ٘ٙ؟أعين كىَّ ُيلش.ٝأترين سٚح  ٨قتشُّ اهضًّ؟سٚح انتاكً ٘ٓ ٛا طٚأت.ٛحت٘هِٔا إؾت تش.
رهم سؽت ُت٘ؿّى إؾت ًشاقي ٞاه٘سد ٝوت ط٘سَ ُّ11
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بيت العربٍ ،افاىا القدمية

La Casa de los Arabes, Old Havana

برذ اهـٝ٩
برذ أْ نهتِ اهظٌاٗ ١سد َٞٙا٨لتشاس،
ٗتوٌّظتل باسٞل اهذاسَ "أٙاَ صًاْ"،
قاي ه ٛكش:ٍٙ
قيى أْ أطلتِا ؿٚاسِا
قيى أْ شّقتِا قو٘بِا
قيى أْ ٗطّع خ٘ لِا أسذاقَِا
ٗدشَّش كِٚاعِا،
وت ٓزٖ ارتشبٞ
ٗق ِا طاهِعٌؽت
ٗبولغتِِا أسرَّ أسذُا ا٬خش.
ابً البلد
اهز ٜتشكين وت ًٔرّ اهشٙض
اهز ٜتشكين ٗطىت اهشًاد
اهز ٜتشكين عو ٟاذتذٗد
اهز ٜتشكين إؾت د٘اس دظذٜ
اهز ٜتشكين وت ؿ٘تٛ
وت أسٗقٌٓ ِٞظٛ
اهز ٜتشكين ِٓان،
سؽت أسترل إؾت أكجش
ًّ اهيقا ١وت أ قُ
 ٙل ٛإؾت طٔى ػاطعُ
برٚذٍ عّ سٚح تشَكت.
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دراســـات

خليل البيطار

فامبيلوف وإعادة االعتبار للمسرح

األخالقي؟ وىل تكمن قيمتو في تعرية الغباء وإدانة الظلم
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وهلليعيدنلللملسرع إىللللساعيتعيسىللللرسنمنرعوسسالهللرعجلللمع لللم عو سدنلللرعجلللمع
لبنمنرعوب دتنر؟وهيع تملخلنرع للدبل ع إىللسةن عجمرهمنلرع لمل خلنل عفملنل علنلرعجلرع
فقللملسروعوجللرعسهمقللملو؟عوتنل ع ةملليع إىلللساعجلرسمللاعفلل عنذل عدبلليع لهنل عجن ل ع
فصسع ف تلنسعيتعأيرجنر؟ ع
ه ل وعيل ل ل عفل ل عدبسب ل عجىلللسة عج ه ل عجللمع لدسللملع لىل ل فنن ع لىلللرب ع
سمهظعجىللسةاعبدذل ع لسةيل عو منلس تع وتل عودلسأقع سمقعلرد عيسلاعأللىللنملالع
فللرلنمنن فنمفعفللرجبنل تع7311- 7391ع إ ل ل دعقعنسي ل عت ت لنللشعفل ل ع للرل ع
حبل قعبريلللرقعبللإنلنتعيالت تىلللشع لسو ل عأفللملةعو لللملوعبمسذل ع سمقللردع لىلللل ع
فسبماعو لملتاعجملالّ ع لسيرضنرتعجععيخ تاع لج ث عوتر عتأث هرعفلناعتب ً .ع
بللملأع همذرجللاعبللرسد ع لىلللرخسعوهل علرلل ععقعنىلللتع لمللراليلعو لدلل ةع لل ي ل ع
وسنللسعنصلل عبدنلل عح لل ع سةللمل خجلقععلل نه ع لرجدلل عثللتعفذلليع للسالًعقع
ع نه ع لنبنب ع لىل فننمن عقع إقرلد عنبيعأ عي ملوعالئنسعنىلتع لنؤو ع سدبنل ع
فرةع7391ع .ع
تم عخ قعةنرتاع لقص قع لبععجىللسةنرتعوو ةلملقعكعيلذللسر عو لبد ع
نصل عنصل ق عوتمل عجنللرهملعوخل لسعوجقللر تعفمليللملق عوفنللرويمعجىلللسةنرتا ع
عس فل ع إنللحلقعت لليعفلل ع يقللي ع لل د عقعةحليللس ع
فنللسو عدننقل عجللعع إل
لطرةن ععنملع لبط ع لصن ع إرض عقعتن لنذىلش عنص ع إنرتسبرج .ع
ونملع نتعجىلسةنرتاع همذرجرًعجمع لنقردعو إمهسد عفنملعفسضسر عوجلرعا للتع
ذبمهظعبس هننمسرعوةط العأفلرالهرعالغتعجسوالعفقل دعفلل عتألنهسلر.عوسم نل عفنلملع
ث خعجىلسةنرتعأثرالتعسقر رتعتج قعجن عفسضسرع سوقعه عفنسو عدننق عجلعع
إ عفرةع 7391عوعنملع لبطعفرةع7391ع عو إنرتسبرجعفرةع7317ع .ع
تمل ع"جىلسةن عفنسو عدننق عجعع إ "عفل عجق لل عتنبؤيل عأللقسلرعب للسرع
خ ج ت تع ل يعيدذيعجسنمل رًعاال فن ًر ع منقظتعيسىلرسنماعو خمرالعأ عيقملةعخملجل ع
للنرسعجمعدو ع سمظرالع لس عفأ ءعفستعتصسفاعتذرعه ع يرقعقع جملمذدلرتع
ل عخنسهرع لهىلردعو لنهدن عو ءع إلد القعو لمذستحلعفلل ع لل ت عو إق لل عهل حع
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تلنرعسسمتعبأسهىلنرعأتجسعجرعسسمتعبرلنرس عللننرعأثنرءعذلشعجملف و علدملةعسىلنر ع
وخللسيم عيذع للمأت ع للرف عسللملفععفنسللرعًنلرًعبرهظلرًعبىلللب عأسرسنمنللرعوفللملةعجبر تنللرع
بآ ةع لنرس .ع
أةمل خع إىلسةن عدبسيعقعفنملقعحتري رجل عو خصنرتسرعفرجل عوج ظه عجمع
أفذرالعخممله عأوغرالوتعوتنيع لن م عوأسمن غ ع لىلرئ عو م بر ع إسنلملسع
لنللر عواودمللاع ل رلب ل ع لرجدن ل عفرينللرعوهذللرعجمحلودللر عةللمليجرً عوبرايلىلللل ع
فراتع للذر ع ل ق عوخ ج ت تع إسنملسع لحلال ف عح إ جل عوفر ن ترعخردج ع
لهنملق .ع
وةلري ل ع إىلللسةن عبىلللن عفنسللرعسه ل عجللمع للخسي عغ غ ل ق عو للخسيمسرع
ذف عوتر له عيعذعتنهلملع لنقل دعجلمعأوغلرالوتعوأسمنل غ ععوكعيدلملعللمليسذرعجلرع
يبندرساعلنس ءعادرد عسبن أوع.دفععًمعف ال عوسرو ع نلرت عجلمعد سسذلرع
قعغلللستع لهنلللملق عأوعجلللمعأنرالبسذلللرعفلللاع لللرت عأوع لس لللرئيع لايمليل ل علللللمع
دس دهذلللرعتل ل ه ع لللمل عفم دسلللرعبنلللمل ءععفلللاعسرفل ل قع لهنلللملقعيتع إلللرالقعللللرلبع ع
إىلرفملق عللمعأةملًعكعيىلمذ عللنمل ء عظنرًعجناعأ ع سجسع عيدملوعت ساعجحلةل ع
أوعه يرسرًعلىللّ يم .ع
يمقللملةعخ ج ت ل تح إ جلعويدلللمعفحلجللاعفل ل عتقللمليتعجىلللرفملقع ذللر عفنهردللأع
لنحلي عبرإبردالقعويظنلر عفسضلاعدلسدعدفربل علللمعخ ج تل تعيلملفتعت جلاع
ب ضععجئ عالوبيعفل ع ل رول عو عيدملعجبردالتلاعدينل ًر عو عي لل عذبسيلسعأيععلش ع
وسروقعأوغرالوتعوأوسمنرغ عجدسف ع لقصلملعجلمعهل ع لمصلستع لنبنلي عفنؤتلملع
خ ج ت تعأساع عيسيملعجمعوال ئاعأيع ء .ع
ينللشع لنللحلي عبللأجسعخ ج تلل ت عويمسذرسللاعبللرلمحلويسعو ةمنللرقعو التلللر ع
دسمي عأوعيدمل ساعدن س ًر عفن ثقر عيملياعمبنر ع لهنملق عوس عغسفمسذلرعيتع
غسف عذبقن عوي لبر عجناع فرت فرتعج ربق عإرعيملوالعخبللملهذرعجلمعو لروس عو ع
يص عيتعأيع ء عثتعيقرتاعأةلملهذرعيلل قع لس ةا عيبنذلرعيصلسع وخلسعفلل ع
يب غعجمليسع لهنملقعأوع لنسل عأوعجىلمنه ع سجس ع لدقلن عويمنردس عفنسس ع
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ع سجللس عونذللعع لنللحل ءعأ ععخ ج ت ل تع
سللحل ءع ل للستع جملللروالقعو خلردج ل ع للم
مرقعأوعدن عي عكعيلن عللذذنععنصملوعجمعتقمليتع لنقل دعللنلرب عوفنلملع
تسمليملهتعخ ج ت تعبإب غعجىلمنه ع سجس ع لدقلن عتن عخ ج ت تع يقنق ع
بدملعفشّعوثرنا عوفردأهتعحبلري عأيقظتعجرعدفمعجلمعأةر لنسعيسىللرسن عللمليست ع
وجللرعتىلللليعيتعسه للستعجللمعتن ل وعولذللععوسهللرق عيذعنللرق عكعأاالعأج ل عجن ل ع للتع
ن ت عونملعمجدتعه ع إبلغعوس يلتعأ عأنملجلاع لر عوقعتليعجلسقعتنلتعأسل يع
ايرالتسرعثتعأغ عالأي عوفنلملجرعاالتسلرعأخل ًعودلملتسرعغل ع مردل عيتع إلرق عونلملع
دفنمسرعنبيعث ث عأيرة عونسالتُعتقلمليتعهل ع إبللغعسوقعع ملرج عوةل عتدلتعسلمل ءع
لنرب عسه تعتدسّملي .ع
ُل لملاوع لذنلللععمبلللرعتدل ل و عوةلللرول ع فمل ل العجلللمعخ ج تل ل ت عوأ لللسفتع
خلردج عفر ن ترعلنس ءعادرد عسبن عجلمعأدليع لس عخنل ع سةع لس ةلل عوترسلتع
نملعالفطتعينس ع لنحليل عث ث عالوب ت عووبّخمسذرعبىلب ع لىللسعو لمب يس .ع
خصنرتعو ندن عجمع س ئحعجمن ف عمجدسرعةنحلعجلرس عج ئت عوتن ع
ي ل الع لىلللسيععو لمصللسفرتع ل سيب ل عبؤ للسرعوخ ل ءعأالو ةسللرعوتهلللشعف نرتسللرع
دمذرفن عو إىللسةن عنلملجتع لسردقعفلل عجسةلل ع سسنلرالعترسلتعنلملعبلملأتعجنل ع
فقل ل د عوأخهقلللتع لللرو تعونهسلللرعأوعدبنّل ل عتلللمل فنرتسرع للرالثنل ل عوجلللرعتسيلللملع
إىلسةن عن لاع هل عأ ع لبنلسعةل عتىللمنل عيسىللرسنمستعقعأاجنل ع لمس عو للسبحع
لىلسيععو لدملجن ع دمذرفن عيم ل ّ عيتعدج عجم ست ع عنذدسرعأيعال بط .ع
جىلسةن عحعنملع للبطجلعسنلستعفلرةع 7391عوتسمجسلرعيتع لدسبنل عفلرل عأبل ع
مجسق عوعملالتعفمعوا القع لقرف عبملجن عفرةع7331ع عوتقععقعث ث عفص قعو م ع
جنللرهمل عودبلللسيعأةلللمل ثسرعقعث ثلل عأجللرتم ع للللمل ئسقعو إ دلللتعو لللق عايللل ت ع
و خصلللنرتسرعج ظهل ل عهرجنلللن عقعجؤ ىلل ل عو دسنل ل ع تسلللر عد ئلللسقع إلفللل ةع
إستللللحليعلمخ للللنطع إنللللسوفرتجل عتسفللللععيتع لسللللرتع لدلنللللرعتقللللراليسعتهمقللللملع
إ ض ل فن عبننذللرعينخللسفع إ ظه ل عقعجنرتهللرتعو لللرو عوف نللرتع هن لع ع
وسقر رتعة قعتسقع لقملةعوعنملع لبط .ع
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ايلل تعو لريرب عجمحلودلر عجنل ع لن ت عوةُللتعتليعجنسذلرعأ عسصليعفلل ع
قماع إىلمقل عجمع لملول عويم لملثر عغرلبلرًعفلمع لنىللرءعو لنلس عو لصلنملعوتلسقع
لقملة عويسفدر عتقراليسعا ئه عفمعجنرةرتع لدذي عللنسذرعيملقنر عذبل يس تعجلمع
الئنىلسذرع إبر سعت ر عة قعه وع لمقراليس عويس ليعاجل ءع لدذليعبسننلرتعسدل ع
رخسقعلحليل تعدس ل ع إصملال .ع
عايل ل تعواجنلللاعت ا ت ل تعسللرو عينرج ل عف نللرتعغس جن ل عخللرالجع لللحلو جع
تد يط لرًعفللمعخ ئسذللرع لسوة ل عوالترب ل عةنرتنسذللرع لحلودن ل عوغرلننللرعاود ل عايل ل تع
ذبسعأسسرعغسيب عفمعاودسرعبسغتع سمقر ذرعيتع قمسذرع خلرع  .ع
ت ةللظعغرلننللرعأ عأعللملنرءعاودسللرعينللبس ساعقعفبجنللمست عوتل للظععللمليق ع
اودسللرعف ل عتللأت عيتع لنللق عو عتسسسللرعه ل وع لصللمل ن عب ل عاوجعفربللحعوعللبن ع
لد عد ب عوذبروقع مذرل ع لحلوجعويثرالقعغ تلا عبإب غلاعأ ععلملي عله لل ع لرع
يس لاعويملف عأساعسبسر عللنسرع عتسدعفل عال رئلا عوكعيدل ع للحلوجع ل ثل عجلمع
لنب عاودماعفل عه وع إىلأل عأوقع سجس .ع
تلللحلوالعييسينلللرع ل رلبلل ع إقب للل عقعتلنلل ع إلفلل ةع للللمل ئسقعلظنسلللرعأسسلللرعتسلللمتع
برخمصرعللسر عفمذ ل ع همذللرةعايل ل تعو للريرب ع ذر للر عوه ل عذبلللتعبإتذللرقع
لملال ل عوبلحلوجعو للق عججليعأتجسيل ع لهمنلرت عفنذنلليعيلنسلرعايلل ت عويدلملهرعبأسللاع
نسذسعاودماعويقرت عبسر.ع ع
عودميللرعسللردقع إ دللتعيدرجلليعايل ل تعتصللملي عوسرتجللاعللنللاعيطللن عذالف لرًع
بمذروا تاعو مرئذاعللحلبرئمعة عيمدمداع لىللس .ع
دبسيعجلر ه عب ع لحلود عغرلننرعوايل ت عتق قعغرلننر ع تع ن تعاو جع
كعيهستعأةملسرع وخس عأاليملعأ عأالةي عأعب تعأ دسعأسل عغسيبل عفنلش عنل عأ ع
سهرتق علمعأذبذيعأتجس.عص791ع ع
و لملعايل تعيبدلحعال لرئيع بنلاعوسنرالبلاعجلملفنرًعأسلاعسمطلس عو يقنقل عأسلاع
يسيملعالةيمست عو عيم نععةط الهتعي عبس وع ل سيق عللمع لانن ع سخ قعترستع
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خممله عفقملعت قعو لملوعفد ًعقع ل نتع ل يعتر عيىلمدملعفناعللقنرةعبسةل ععنملع
لللبط عوتللر عن لملععأفللملعفللملقع لصللنملعو لقللرال عو لبنملنن ل عوللنللاعتللر عجنللممرًع
تمذرذبللاعس ل ا عجمنرنط ل عأد ءع ل د ل عوالةي ل عييسينللر عوجدرل ل عن ند ل ع لحلود ل ع
و سمقرةعجمعد دعاج ئا .ع
كعيىلللرفسعايل ل تعيطل الع لنللراقععس عج فللملوعجللعع ل رلب ل عييسينللرعأخّلعسوعفللمع
ج فملع لق لرال عوكععيىللعم ععذبذليعهذلسعاودملاعللاعفلأغسقعسهىللاعقع لنلس عيتع
دالد عأافذتععمليقاعسردقع إ دت عووعللماعبسننل عتندنلاعيتعأعلملنرئاعجصل ب ع
بإتلنللللليع والدعوبلللللملف قع سعلللللملنرءعيتعولنذلللل عتلللللأب عقع لللللقما عويتع نمىللللللرةع
مممللرتللا عفنصللنباعذلللشعبرإلةبللرف عفننل يع سم للرال عويلم ل عج ةظ ل عتللب ع
س للبر عويلقللتع لبنملنن ل عويمل ل عفل ل ع ل رول ل عوع ضللدرًع للب رسماعأ للهيعذننللا ع
للللمع سعللعمل نرءعوعللل عفذللأقعوةللرول عثننللاعفللمع قروللل عوأبقلل وعفنللملع يللملع
لهرعيعب عالفضع لدحلل عونب قعسهرقع قن عبا عوب عوف عدوالوعأوع لسو عجلمع
جنرفسع خل ءعيتع لصنملع عوظيعيؤالناعيةىلرسعبدملةعدملو عود دوعودوالو عوبلأ ع
ينرقعلنىللتع ل ع عل نردعيظلرتعمممدل عفلرس ل عجلععدميلرعيتععلنملع للبط ع
جستمليرًع لدملقع للرجل ع ل عأهمل هرعيلناعأةلملعأعلملنرئا عجلععب لرتعخنلبن عتسجلحلع
يتعمج دعةنرتاعوفس غسرعجمعأيعجدن  .ع
تنروقعفرجبنل تعتأث ع قنطع إنل وعفلل ع سفلس د عوتنل عخ ل القع لنهلرقع
و لنحلفلل ع لنهدنلل ع لطللنق عوتهلنلسللرعللد نللرتع دمذرفنلل ع ل بندنلل عوسللملالقع
خلنللرال تعقعدمذللععتن للملالعفنللاع لقللنتعوت نل ع لجقرفل عيذعي ل ع للللس عو لنهللرق ع
وذبيع إمد ع لدربسقع يع ل ن ع لسوة عو لجقرقعو إلسىلرس .ع ع
ووظ ع ل تسيرتعو سمقرقعبرلحلجمعوتن يعع سجرتم عو ين عيتع لل ظرتع
لىلدنملقع إهق دق عتر هرًع لمنمتعو لمنظ عو مخملةعةل الًع سيدرًو لخسيرتع
ج ددلل عتنلل العمبحليللملعجللمع سسنللرالع لسوةلل عفسلل وعفلل ع للدلل عتىلللذ عفنللرنسرع
حألنلرتجلعأيعدج  .ع
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يق قعايل تعلحلودماعغرلننر عأسرع إ س عقعه عجن عاجمعكعسم ملخعبصس ة ع
وه وعه ع إصنب ..علقملعأالهقمش عأسرعأوعلمشعيتعه .عص799ع ع
وتق ل قعف ل ع ل رلب ل علحليل ل تعقعت الي ل ع للرخسق ععللنمل عجللرعا قعبدنللملًعدللملً.ع
ص711ع ع
ويىلخسعايل تعجمعأعملنرئاع ل يمعلب عدف تاعيتع إ دلتعوهل ع لبطعوًلي ع
دفل تلتعتل عأسظللسعيتعأسللرسععللرة ع.ص759عويقل قعلل ا تل تعو للريرب ع
ودمير عتقرتمتعتيع ء عأسمتعجىلسوالو عإ ت .ص 791ع
وتللللر عجللللرتسعفنللللاعنللللملعلهللللتعيتعخ لل ل القع لنحلفلل ل ع لنهدنلل ل ع لل سنلل ل ع
وتهلنلسرعللذذمذدرتعوتسمليملهرعللقنتع إلسىلرسن .ع ع
وجىلسةن ع إنرتسبرجعح إنطملجلعنملجتعةلريل علسيهل عذبلملخعسلردالًعوللنسلرع
ذبللملخعقع لللملسنرعفل ل عةللملعتدللب عغ غ ل ق عفس ل عت ضللحعخ ل ءع ينللرقعة ل عي للملوع
لب للحعفللمعج نللععجللسيحعللدذلليعأهللتعهللملت عوتلنل ع لهللرالقعبل ع لجقل عبللرلنهسع
و ل ضل ل اعقع إدرجلل ل عوبل ل ع لمل ل دسعو سسرسنل ل عو خلل ل تعجلللمعفقلللر ع إلللمليسيمع
لب ونس لن عسبىلطعهه ق .ع
خصللنرتع إىلللسةن عترل ل عجللمليسعفنللملقعح لمري للرجل عوعاودمللاع لنردل ل عقع
ج دتع لهنملق عوب ترب تع إنطلملع إ فلملعمبسذل عودرالتلاعقعغسفل ع لهنلملقع لنلرب ع
فنلم اليللرع إلم قل عبدذلللسرعةللمليجرً عوترجللري عجللملالسع لسيرضل عوفنللن عجرالينللر ع
 .ع
والوت ي ع ل بن ععملي عترل
ع
يللملخيعب تللرب تعغسف ل عدرالتللاع للمدرالقع إ ل ير عل للمذر عيتع لمدلن ل عفل ل ع
جبللرال قعتللسقع لقللملةعب ل عفللسيق عهذللرعت البنللملوعو للبرالتر عو سمس ل ع لن ل فع سوقع
بننسذللرعبرلمدللردق عللللمعجلل ير عغسفمللاعت ن ل عفللمع لدذللي عفأفرالتللاعفنلم اليللرع
ج يرفسرعفلتعيدذيعقعغسفماعأيط ًر عوأال دع لب حعفمعجلر عيىلمذععفنلاعيتعبقنل ع
إبللرال ق عللللمعفنلم اليللرع للمبقماعقعغسفمس لرععلنىلللمذععيتع لمدلن ل عفس ل عتنللرةع
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جمللأخسق عوقعه ل وع سثنللرءعدخلليعترل ل عجنللستع ل للستع مذ لرً عولل ل عجللمع
ب تلللرب تعج لللردالقع ل سفل ل علبقل لرًعللمدلنذرت فرةمذلللتعفنلم اليلللر عوللبلللتعجلللمع
ترل ل عفللملةعيافللرجعضللنهسر عللللمع سخل عأعللسعفلل عللبللا عوهللملدعب تللرب تع
بأ أع لد ن عف ردالتعفنلم اليرع ل سف عت عتقملةع ل عضملعه ع لمصستع
علنىللأقعفلمعةسفل عب تلرب ت عفنقلرقعللاعأسلاعجنرتسبلرج ع
سمح عوي ردالعترل
للللمعترل ل عنسلليعجدن ل عه ل وع لللذ ل عويظللمعأسسللرعتللملقعفل ل عجىلللؤوقعأوع
ع
جهمف عويم نععأ عيل قاعضسالعبىلب عتصسفا عفنملف ع لن عو إس عو ل
ويىلملق عفلل ع لسيسعفنلم اليلر عوةل عتدل دع لعنحليلل عيتعغسفمسلرعتهردلأعبمصلسفاع
ل سيل عوتمصليعبرإىلمنله عوذبطلسعاودل عترل ل عيتع ل سفل عجلععفنللنقسرع
ع ل بن عتل عنلملعخمسدلرًعللذمذلرال عجلمع
ترجري عوسطسععملي عترل
ه وع ل الل  .ع
اودللل عترل للل ع تسذللللتعفنلم اليللللرعبرخلنرسللل عس عظللللرهسع إنللللسملعينللل ع
ب ل لش ح لحلوجعقع للسيسع لنحليل ل جلعوود لعملتسرعفسع ل عج تن ل عل سهصللرقعفللمعاودسللرع
و نرت عبدننقسرع لنر عترجري عو ل بن ع لدرالتعبردفلرءعترل ل ع لنل ع
ي رل عجناعفلملةع إبرل ل عقعتصلسفرتاعسسلاعسملرجعيتع لس ةل عوفنلم اليلرعتلمل فعع
فمعتس جمسرعوتص عجرالينرعبرل بن عسسسرعجمحلود عجلمعأمحل عأجلرعترجلري عفقلملع
بمل عغ عدمليعقعنس الوع لحلو جعجمعجرالينرعبدملع سهصر رعفمعاودسر .ع
نلل عترل ل عتبللملدعيثللسع تصللرقعفللستعجللمعخ لللاعأ ع إنرتسبللرجعتدل عفرجلليع
تنطنمل عولنسعجهمنرًعأوعجىلؤو ًعالفندرً عوفنملهرع فم العجمعفنلم اليرعو ةعاودماع
فل ع تسرجرتسرعلا عوأظسستعاودماع همذرجرًعو ض رًعبصل ماعةل ع تمنلهتعس يلعرع
ترجري ع لنهدن عوفردعب ترب تعيتع ل سف عجبمسذرًعبدلملعترفلاعخلاعفل اعفسيقلاع
عفقملعبمل ع سدرًعس ع
برالتر عج ل عولل عجمع لذنععتسنئما عأجرعترل
عمليقاع ل بن ع تمن ع دفرء تا عو خسعجمعسهىلا عوكعيدلملعيسغل عقع ل ء ع
وأوع ل عبقىلللتعجللمعثسوتللاعلحلودمللاعو بنمللا عو للرجحعاودمللاع لعجرسن ل عولل ل عجنسللرعأ ع
تملللحلوجعجلللمعترجلللري عو لللم تسعجلللعععلللمليقاع ل بنلل عأيلللرةع لصلللبرعو لنلللقروقع
و لسة تعبرلدبرال تع إرئن عثتعغردالع ل سف ع سدرً .ع
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لمقطعفرجبنل تعبدنناع لنقردقعوج هبملاعجلرع عتل ظلاع لدل عجلمعخل ءعوبل دقع
وسهللرقعوجظللرهسعفرالغ ل عوو ءعوعل ل عو سمقللملعت ننل ع لقللنتع إلسعىلللرسن عو سو جسي ل ع
لهذل عوجظللرهسع لمل دسعجللمعتلليعالأيعأو سمقللردعأوعتصللستعأوعسلمل عولهللتعيتع
خ القعجرعيرتتاعذلشعقع لقر ع دمذرف عجمعدسيعوتهللشعوتنل و عوةل العجلمع
خ القعتسذنفع لجقرف عوت نن ع يسي عوجمعفملةع لمهرتعإدرسرقع وخسيمعوآال ئستع
عدسلشع نسللشعص91ع .ع
وةق نستع إطند عفقملعنرقع ل بن عللرل
خمرالعفرجبنل تعجلرسرًعيُندسع لنرال عفناعب سبمست عهل عغسفل عفنلملق عوبنل ع
إنللرهملعحبسفن ل عجللمعدو عأيعتلل ل عأوعاين ل عوسللحل عأوقعننللر عفللمع لنخصللنرتع
تظسسعخلهاعقع إنحلقعأوع لنرال عأوع سجلرتمع لدرجل عوأد العةل الًع لسيدرًععلسسرًع
يتعةملع لهذرد عأةنرس ًر عوتن عجمعخ للاعطلطع لد نلرتع لىللرئملقعقعدمذلعع
جأاوةعيدنفعجسةل عتبمل تعجقلق عثتعسحل ع لقنر ع لجرس عفمعبدضع خصنرتاعة ع
للخسعجللمعط ل ذجع سمسللرايع إمىلللل ع للنذن عترل ل ع ل ل يعتنقلليعب ل عأفذللرقع
تج ق عووعيعباع سجلسعيتعفذليع لسيعخلملج عقعيد القعفنلملق عوهل عظليعلىللل ع
آجللسق عويىلللد عيتعت ل ت عجللمعة لللاعبىلللل ما عوتللحلوجعجللست عواودمللاع لجرسن ل ع
تص سوعبج ث عفرج ًر عوه عيدلتعأسسرعفر ق عللرجلري ع إخلرد عوللنلاعيمظلرهسع
بدلللسعذلللش عوة ل عتن ل ع لقنللر عوظسللسعبللؤسعج ن ل ع لحلود ل ع ل ل عتىلللسفتع
برتسرةعاودسرعللمد يضعفذرع التلبماعحبقلا عالدتعنرئلل عللمعتلل ع يلرقعتذلرع
ترستعفلناعجمعنبيعص11ع .ع
تلللأعفللرجبنل تعفل ل عيالخعأف ل ةع إىلللساع لسو ل ع للبللرالعأججللرقعغ غ ل قع
وتننخ تعوغ اليم عو مخملةعل عال لنق ع عتصلنّععفنسلرعو عاينل عو للطعأضل ءع
تر ه عفل ع لدن ع دمذرفنل عوأوضلحعننذل ع يسيل ع لل ع عتىللمقنتعيسىللرسن ع
إسءعجمع دو عت فسعجل ّسرتسلر عوهل وعال لرل ع إىللساعقعتجقنل ع لنلرسعوتبصل هتع
مبدن عود دهتعوننذ عأدو الهت عوييقرظعذو تسهتع إد ب عوذبسيسهرعجمعل نلر ع
لنحلف ع لنهدن ع إملجسق .ع
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ونملعأفردعفرجبنل تع فمبرالعللذىلساعول لملوعوإمعظلذ عجمع إلجقه ع للسوسع
قعمحل ل تعدلللمل س تعيبلللر عةقبل ل ع لللمرعل ع سوتعةل ل عبل لسّهعو للللملوعجلللمع لمسذل ل ع
فرة7351عبدملعفقمليمعجمعيفمل جا عو لجرسن عة عأبمل عجىللسةنرتعفسضلتعةطل الوع
د خيعالو نرعوخرالدسر عخ قعةنرتاع لقص قع ل عكعتمدملعمخىل عوث ثل عفرجلرً ع
ونللملعأللل ع تللاعفلل عجىلللساعح إنللرهملع لنللر جلعقعجقرلدل عيالت تىلللش عوةهللسع
تاعو تعأبناعفل ع لمل الع خلرالد علبنرءع إىلسا .ع
ع
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ما دور المسرح في أزمنة األزمات الخانقة واالنحدار

ت :د .غسان السيد

إن الةعثثثز ائيثثثمَٕ لح (ثثثمجٍإ ريثثثو نثثثَ إٌثثثزٌو ييثثثو نثثثً ٍث ث ين ث ث
البثثزيٌرل ،ي لح ؾثثممر ريثثو ذثثمن اثثًدط وموثثم ث سيالٌ ،ةيثثْ ظٍثثم إن عثثًٍ
ال ي ال (ضموَ الذُ وُ(ذ بطزٌيّ جتزٌةٍثّ إ ظث يثم يبيثَ غ ال،ملثت يٍ ثم
لح (هثثثًل الح(قثثثٍحَ لح ًفثثثً الثثثذُ بيثثثَ جيحٍث ث ٌم صثثثه غ شعثثث .يغثثثيحّ
الغخؾٍّ نذى يغثيحّ اميقثّ يصثٍّٖ الطثز ر 2ريصثم غ نثذا إ اوثمد
األبثثًِ الح صٍ ٌثثّ ي األلٍ ثثّ يلي هثثم مإ ثثم وزشضثثٍّ الثثئ نحيهثثم الزيإٍثثًن
و(ضه ظٍز خيححط بمصح زار ي(هًيم الغخؿ يالغخؾٍّ
يو املعزيف ن ي(هًل الغخؾثٍّ ال كيثو ن ٌيثًن ي (ؾثا ثو امل(هثًل
العثثمل لحغثثخؿ لحيثثمٕو يال(ثثزمر 3يليثثو يثثم ٌثثررل ال نغثثّ نثثً نثثذا الع ث م
اليةرل يو الحعحثٍاد الثئ وثمين ن جطةثا اجتمنثم ي ي هصثم ؽثمريم يجزذثش
حْ نذى املغيحّ لحغخؾٍّ يجحخحثْ غ الًتثخ و(ضثو ثو ذث .ؽثزايّ ليثَ
جعثثًم إ حثث الثث (ط األذرثثز ابحثثذاال رنثثث .ذثثمن شًلٍثثمن صثثًرٌ .يزإٍثثم ،يثثثم
املضؤيلٍّ الئ ذموخ يحيمِ حْ مجيو غ دلث الًتثخ ،يثم املضثؤيلٍّ املحيثمِ حثْ
يغزي و ،ييم نَ يضؤيلٍّ ظحيحو ال راصٍّ ،ذٍث ٌُ(ضثز إنثال الزؽثمـ يثو
يض صو حْ الضثٍ ِ رٌ ثمن ،يجثح الضثةمظّ غ دريِ اةمذ ثّ اليقثمٍّٕ ميثم
ذأو م وحع س و ذمٕ مد ظٍّ جيت جضًٌغ صحًذهم ارل امل ضص ر4
كيثثو ياظعثثّ بعثثا اتٌقثثمظمد ائ ٌرثثّف اٌةيثثْ ؽ ث الغخؾثثٍّ نثثً
الؾ األذرز ا ًفم غ الغعزٌّ ممثم ال عث ٍثو ن ظث صثةمث دلث ٌعثًم
إ األن ٍثّ اليحٍحثّ الثئ ًٌلٍهثم اليحثمث يال يثمم شلثذا امل(هثًل ذثزمِ عث .فث
اخلقثثً اليحثثَ لحغخؾثثٍّ الثثذُ ذثثمن صثثمٕ ا غ وهمٌثثّ اليثثزن الحمص ث غثثزا
ر روًل ث بٍ ٍثثوف اإن صثثمظ ال رثثز اسٍ ث نثثً رص ث الطةثثم يال عثثَٔ ثثزا ر 5؛
االغخؾٍّ نَ اسموت األن لحزياٌثّ الثئ ل(حثخ الة ًٌٍثّ االوحةثمى إلٍهثم يذموثخ
ومشعّ غ يعمسحهم اإن إظ ٓ ي يه مد ُ وعزٌّ مبٍّ متٍيّ ريظٍ(حو يذمبحثّ
إدا ذوم جعةرلاد الغياوٍني الثزيظ صثحيًن إدن الةث ٔ بعحةثّ يؽث(ٍّ تةث.
ُ جأيٌ .ي ج(ضرل يالئ جةث ن يًفثعهم ما ث .إعثيملٍّ صثٍ ًٍلًشٍّ ظؾثزا
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ر ي ايمجٍّ يو مين إرامِ
ال جعين األ قحٍّ

ذ ييمن امليمربمد الحيحٍ ٌّ ملضألّ ن راألصثةيٍّ

ايثّ ُ ا حٍثمر ايشهثّ وعثزا
يليو ث الغخؾثٍّ غ ال رشثّ األي
جغي .نذا املًفً دل مجمو بزصملّ نَ و(ضهم يعز ّ بًؽ(هم جًاؽا ي وهم
يؤل(ّ يثو ايثمد لًٌ،ثّ ربث ال يثو تةثًن نثذى الغخؾثٍّ ذ عطثْ يعثني لثذلاس
وي ُ ي ذيم ّ جزجيش حْ ي(هًل الغخؿ اتوضموَ ٌ(ثز ن ٌةيثَ الحعحٍث.
يحصموضم ي يًفً و يٌية .ذ .ال حثمٕض امل هصٍثّ الثئ ٌ(زفثهم نثذا املًفثً
يثثو امل يثثو شثث ا ن جيثثذلن صثثٍ ًلًشٍم الغخؾثثٍّ وغثثياد الضثثٍ ًٍلًشٍم
ر ميثثّ يظ ث يمنم ائملٍثثّف غ الًات ث إن نثثذى الضثثٍ ًٍلًشٍم غ نثثًر الحغثثي.
يب د يط بًف صط وعزٌّ الضزم ي ح ماللّ اخلطمثر7
فثث و نثثذا اتنثثمر كيثثو نثثز وعزٌثثّ لحغخؾثثٍّ ححثث اتفثثمِٔ الثثئ
وي يهم ن م إدن ظعًظم ذةرلِ غ ن جؤرخ ملزظحّ ش ٌ ِ رلٍط ت .يال ذرز
يو اةميالد األ زٓ
 Iثثثث ن ثثمض إٌقثثم ٌ(ثثز و(ضثثو غ نثثذا اعثثمن يثثو شثث .ث صحضثثحّ يثثو
الحعحثثثثٍاد املخحح(ثثثثّ يشعحثثثثهم يحصموضثثثثّ ظثثثثًن يعطٍثثثثمد صثثثثٍ ًٍلًشٍّ ينثثثثذى
الحعحثثثثٍاد املخحح(ثثثثّ يشعحثثثثهم يحصموضثثثثّ ظثثثثًن يعطٍثثثثمد صثثثثٍ ًٍلًشٍّ ينثثثثذى
الحعحٍاد جغيحخ صمبيم يلي هم بيٍخ املةم يةعرزِ ري هصٍم ييًفً مجٍم ي
ل وضٍمن ن نذا امل(هًل لحغخؾٍّف
ثث لٍط ي(هًيم مبٍم ملؾمف إن يغيحّ مبٍّ يضألّ ريظٍ(ّ يظث ِ مؽثّ
غ اليًن جضث ْ ثثث عخؾثٍّ نثَ يغثيحّ يثً يظٍ(ثَ إدا رموثم جيثت ن جحيث ل
حْ يغيحّ مبٍحهم ريعمٌرل ذيم ٍّ ي ملٍّ
ث ثث يلٍط ي(هًيم إوضموَ الغي .ظؾزا يرا كيو الزي غ ث.
نٍص .عخؾٍّ إن الزٍٕط امل ٌز العمل يالغزذّ امل(،حّ ياملغزِّ يالح(ًٌا
يوؾٍت األربم نَ عخؾٍمد إوضموٍّ الغي .إ ظ يم يريشٌثّ تدث يخ غ
وؿ تموًوَ ظًن اعح عثمدر 8يرح ثم ن الةٍقثّ يالطعثني يالضث و يال،ثمس
16
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عخؾثثثٍمد تدث ث يخ غ وثثثؿ تمٕ ثثثّ املطثثثةة يذثثثذل اسزذًيثثثّ يال(ثثثرليظ
ياليزٌّ ائ زأ ي الةٍقمٔ يالعقً نثَ عخؾثٍمد وثؿ ٌثزيُ صثرليرِ جطثًر
يز يعني
ط ثث لٍط يزجةطم و عًيّ ماللٍثّ ظؾثزا رلًٌ،ثّ مؽثّ ف اتكثمٔ ياملضثز
يال(ثثثثٍح يالغثثثثعمٕز ال ٌ ٍثثثثّ يائٍثثثثمِ الًٍيٍثثثثّ ي الززلٍثثثثّ يثث ث عخؾثثثثٍمد
يؤصضثثمجٍّر 9يالزصثثًل املحعزذثثّ نثثذى ال( ثثًن ذحثثهم جيث ل عخؾثثٍمد ر حث
عثثثثخؿ غ
 Personaت م غ املضز الغخؾٍّ
االعحيملف عخؾٍّ
الح ّ،اتويحٍشٌّ
م ثثثث ينثثً إ ثثممِ ب ثثمٔ اليثثمر يرح ثثم نثثً ب ثثمٔ لحثث ؿ رروثثم ال ٌيثثًن جثثأذرل
الغخؾٍّ إال ظملّ مؽّ ل غمط اليزأِ
يروم ٌيًن يثو امل(ٍث ٌقثم الحثذذرل وةث ٌو ثميني ي ذاذثّ يثو شث.
م يو املغياد اشلميّ يلٍط يثو شث .جتمنحثهم؛ ليثَ جيثًل مراصثّ
و ٌ
ظمنزِ حْ الضٍ ًٍلًشٍم جيت حْ العمنزِ نف
 1ثث ج

 .ف و جطًر تؾ ُ يتمب .لاوعيمظ خبؾًـ الحًاؽ.

 2ثثثثث جعثثثمً ث ث ما ؽثثث،رلا حث ث ما يثثثو الًظث ث اد املح ٍثثثشِ لحعايثثثمد ر حث ث
املؾطحإ
 3ثث جيًن امدط جت ٍعهم يجزذٍةهم ح يمِ بع م ؽ،رل يو اليًا ث ر حث
ال عً
 4ثثثثث يضثثثحيحّ ثثثو العث ث م الايح ثثثمنَ لحزصثثثمٕ .امل لحنصنثثثّ ي اليمبحثثثّ ل وحثثثمط
يجعيٍ نمر11
إن ل ّ،رنةٍعٍّ ي اؽط م ٍّ جضحصٍت شلذى الغزيط األربعّ ي دل يو
وعح ث ن الحضثثموٍمد رلضثثموٍمد العايثثّ بثثمملع ْ ال ث تٍا و ث م يظ ث اد املضثثم مد
املدؾثثث،زِ يجعمسهثثثم رزلثثثمد ي مصثثثةّ ًوٍ ثثثمد ثثثثث ؽثثثًاد ذح ثثثمد ؽثثث،رلِ
جزذٍةثثثمد جعةرلٌثثثّ غ ظثثثني وثثثو حثثثْ ُ وعزٌثثثّ لحغخؾثثثٍّ ري جمثثثّ فثث و
لضموٍمد اخلطمث ن جغي .يو مين ع اثمدط ثزٓ يثو رالًظث اد يرث.
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راملحًالٍثثثثّ يالذلذٍثثثثت الحعثثثثةرلُ الضثثثثزمُ يالثثث ؿ يال(م ثثثث .ر 11يلثثثثٍط
ذٍث ا يثو شهثثّ ثزٓ ن املغثثزي الحًاؽثحَ مؽثّ غ ث م يثو ال ؾثثًـ
ائ ٌرثثثّ نثثثً الغثثثزط القثثثزيرُ ياليثثثمغ يثثثو شثثث .جعزٌث ث جمثثثمن مراصثثثَ
صٍ ًٍلًشَ كيو ن ٌح(ًل الحعةرل غ نثذى ال ؾثًـ حثْ الحًاؽث .يٌح(ثًل
االؽطاظَ حْ ات ةمرُ ياملغمرذّ الحعةٍّ حْ وي .يث لًن ريثو ن ثم ٌثأجَ
الضثثثؤانف نثثث .جزجيثثثش ُ ظثثثمنزِ ذيم ٍثثثّ يرثثث .الزصث ث ياملًفثثثّ حثثثْ حثثث
الضثٍ ًٍلًشٍم ،ثثرلا ًٌشث ثثمرل ذثثةرل بثني جمثثمن يرثث .األمث رالثثذُ ٌضثثحخ ل
ٌقم الغخؾٍمد يبني جممن صٍ ًٍلًشَ ينً ن الزيش يالزصملّ جحطمبيمن غ
ظملّ الع  .األمبَ يرح م عمر ض جًشٍَف كحح ذ . .زفَ ريشى األؽحَ
اخلثثمـ ييثثًى اخلثثمـ الثثذُ ٌثثحعي بذلذٍثثت الًظث اد املثثشيمِ بأبعثثمم يتثثٍ
ل ًٌّ،زمٌّ مؽّر12
يثثو اثثرل امل(ٍثث ن و (ثثَ ن نثثذا ذحثثو ٌعيدثث ذثثررلا و ٌثث ظيثث .ثثمـ
رصٍ ًٍلًشَ غ مراصّ الغخؾٍّ يجأصٍط ل ّ،وي ٌثّ ي مصثةّ ييحصموضثّ ظثًن
املغيحّ نذا ٌطز يغيحّ ٍٍش ظي .صحًبَ ر ي بااَ ي لحيال يالثذُ
صٍُضحةع يو الحعحٍ .يليو ذٍ ٌُ ٍش يم ٌ ةرثا ثو األمث ي مبٍثّ الغخؾثٍّ؛
ييم ٌ ةرا و يظٍ(ٍّ غ الع  .ييظٍ(ٍّ غ ال ؿ ياملعطْ امل يو ياظعحو
يالة مٔ ال عزُ،
نثث .جيثثت يثثرا ٍٍثثش اعخؾثثٍّ ثثثث ايثثّا روثثمبحًٍن املضثثص .غ تثثميًظ
ياعخؾٍّ غ الح(غ ارل مبٍثّا روثمبحًٍن يوًابثو فث و حممذثّ يفث و ذحثمث
جمرخيَ ي ف و ييملّ ؽع(ٍّ ياعخؾٍّ غ تًن مبَا رومبحًٍن /غ ائثزث
ٍٍثثش جمثثمالد
يالضثثال لحًلضثثحًُ ،كيثثو الحًت ث وثثو جيثثت يثثو مين ع ث
خمحح(ثثّ ٌثث ِ ييضثثحًٌمد وحٍثث .خمحح(ثثّ ملثثم جيثثت ن ٌضثث ْ روثثم اجثثأذرل
الغخؾثثٍّ غ ال ث ؿا ر ذرثثز ي ثثوف الغخؾثثٍّ يدل ث يثثو شثث .جت ثثت الًؽ ث
ال تٍا ل(زفٍّ رالًظ ِ
 IIثثثث ل ثثذذدز ن ثثم بثثةعا املةثثمم العميثثّ ش ث ا وثثم ن ح ثثمٔ الضثثٍ ًٍلًشٍم
ٌعذل ثثًن املةثثم براذثثّ تضثثمل رٍٕضثثّ ف ث و ح ه ث ر ح ث ال اللثثّ ي ح ث ال عثثً
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يالدلاا مجٍثثثّ
العايمدف

او ثثثم وضثثثحطٍ ن اٍثثثش بم حؾثثثمر ذاذثثثّ اثثثمدط ذثثثدلٓ يثثثو

ثثثثث العايثثثمد الثثثئ وٍثثث .إ ياتعٍثثثّ العثثثمر اخلثثثمرشَ رنميلثثثّ سرا ثثثّ
بٍيمصً وهز ي وٍ .حْ ي(هًل رب ٍّ رؤٌم ظزٌّ
يكيو ن جض ْ نذى العايمد ايمد يزشعٍّ هث .وٍثٍ .عهثم حثْ
يعز ّ يؤصضمجٍّ ي إ يًفً يثممُ ذث جعح ثو ر حث ماللثّ يضثحيز إ ظث يثم
يذمبخ إو م وعزف ير .نذى العايمد ينَ يعز ّ غ اليميًظ
ث ثثثث العايثثمد الثثئ وٍثث .حثثْ تقثثٍّ ل(ثثغ ينثثَ ايثثمد داد يق ث ًن
اامياا ال جأ ذ يع منم إال بمل ضةّ إ يًتث يثممُ لحخطثمث ر وثَ
يبمل ضةّ إ ع .جمرخيَ ليال حث م يثو ثان يعمؽثزِ مؽثزى
ريصٍ.
ر وم /وخ /ن م/ا ا /نذا إوهم رظزيف داجٍّ املزذش
ي  (les deictiques)1ي مياد الًؽثث .ثث شمذةضثثثًنر 13اثثثرل
املعز ّ رماللٍم غ اليميًظ
ط ثث العايمد الثئ وٍث .حثْ ايثّ ي (ؾثحّ ثو اليثًن و(ضثو اليزٌثت ي
الةعٍ صًأ ذموثخ يحي يثّ غ الضحضثحّ اةيٍّثثث ل امليحًبثّ ثثث ل
املحأ زِ إن يظٍ(ّ نذى العايمد نَ بؾًرِ صمصٍّ يظٍ(ثّ جزابطٍثّ
ياصحة الٍّ ياتحؾممٌّ غ الًات إوهم خت(ا ذح(ّ الزصثملّ يرح ثم
جيؾثثثز نًشلثثثم كي ثثثم ن وضثث ٍهم بؾثثثًرِ إ ملٍثثثّ جيزارٌثثثّ راصثث
العحث ث ي ماِ الحعزٌث ث غ بعثثثا االصثثثحخ ايمد ي ذرثثثز القث ث مٕز
 Faire .إخل ر14
يالة إ .األ زٓ يال(ع .املضم
ححثثًٓ نثثذى العايثثمد اثثميا ييثثح،رل ٌقثثم ينثثً يثثط غ يثثّ الضثثٍمل
الثثذُ وٍثث .حٍثثو ينثثَ جغثثي .نةيثثّ لًٌ،ثثّ ي(قثثحّ ث يثثو ٌ ث رظ االوحيثثمن
يالحغمبهمد امل ي ّ بني لضموٍمد العايّ يلضموٍمد اخلطثمث راملحصثميسِ لحص حثّ
ي ليَ وأ ذ ي(زماد بٍ ( حضخ االوحيمن يو ح العايّ إ ح ال اللثّ غ
 1كم عنصز ين قول ٌحٍم عهى انًوقف انفضائً ـ انزيانً ،أو إنى انكائن انًتحذث( .و).
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الًات إو م وذلض الة ْ داد ال عمل املحيمرث ريضحًٓ الذلذٍت ليَ و حيث .إ
ب ثثْ داد وعثثمل يحةم ث ريضثثحًٓ الثث ؿ كيثثو لضثثٍ ًٍلًشٍم الغخؾثثٍّ غ
الة اٌّ حْ األت .ن جأ ذ نذا الح ٍٍش الراذَ يدل يو شث .إٌقثم جمملثو
يكي و ن ٌعزف بؾًرِ مؽّر15
 1ثث نةيّ الغخؾٍمد ثث املزشعٍّف ير .الغخؾٍمد الحمرخيٍّ رومبحًٍن الرملثز
غ  Rougon – Macquartيرٌغثثحًٍ ث مييثثم يالغخؾثثٍمد األصثثطًرٌّ
ي الغخؾثٍمد
يالغخؾثٍمد الزيشٌثّ رائثت يائيث
ر ٍ ًظ يسٌثًظ
االشح م ٍّ رالعمي .يال(مرظ ياةحمن وٍ .نذى الغخؾٍمد ذحثهم إ يع ثْ
ذميثث .يذمبثثخ يصثثمذو غ ذيم ثثّ يوٍثث .إ ميار يبثثزايض ياصثثحخ ايمد
اطٍثثّ يجعح ث تمبحٍثثّ تزأاجهثثم يةمعثثزِ حثثْ مرشثثّ يغثثمرذّ اليثثمر غ نثثذى
الريم ثثّ رجيثثت ن جعثثزف إوهثثم ج ث  .ف ث و ذثثال يخت ث ل بؾثثًرِ صمصثثٍّ
رذ يطّ يزشعٍّ دل إظملحهم إ ال ؿ الععٍ لألٌث ًٌلًشٍم ياليحٍغثمد
ي لحريم ثثّ إوهث ٌقث ًن إدن يثثم ٌضث ٍو ريالن بثثمرد غ ييثثمن ثثز اجثثأذرل
الًات ر 16ا يٌغمرذًن املةم غ الًؽث اللثَ لحةطث .رصثٍيًن الةطث .يه ثم
ذزٌحٍمن ميجزيُ
ع .مرصم
 2ثث نةيّ الغخؾٍمد ثث الًؽحٍّ إوهثم ايثمد ائقثًر غ الث ؿ لح ؤلث
ياليثثثمر ي ي ث ث يبٍه مف يرثثث .الغخؾثثثٍمد رال منيثثثّ الززلٍثثثّ ي ثثثزل امل صثثثَ
الي كثثّ ياةثثميرٌو الضثثيزانٍني يالغخؾثثٍمد اثثرل امل حعثثزِ يالغخؾثثٍمد
الزايٌثثثّ ياملثثثؤل(ني املحث ث حني ياجضثثثًن إ شموثثثت عثثثرللًض نثثثًملش يعخؾثثثٍمد
الزصثثثثميني ياليحثثثثمث يالثثثثزياِ ياملرزذثثثثزٌو يال( ثثثثموني اخل إن يغثثثثيحّ
هثثثم جيثثثًن ظٍموثثثم ؽثثثعةّ ين ثثثم ٌقثثثم كيثثثو إرشثثثمٔ الحًاؽثثث.
اليغث ث
رال ؾًـ امليحًبّ يشلذا كيو ن جحضةت يتمٕ خمحح(ّ يو الحع ٍّ ياألت عثّ
با ضثثثمم الحعحٍثثث .املةمعثثثز ملع ثثثْ يرثثث .نثثثذى الغخؾثثثٍمد ريثثثو القثثثزيرُ يعز ثثثّ
املضح مد يالضٍملف ية ٍٕم املؤل لٍط ت .ظقًرا يرا يرأ ف رل نً ي و
يرأ ف رل وم ييرأ عخؾٍّ ارل يًؽً ّ شٍ ا ي ثو يرأ عخؾثٍّ يًؽثً ّ
ذررلا يغيحّ الةط .غ يزذش نذا ذحو
16
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 3ثث نةيثّ الغخؾثٍمد ثثث املحيثزرِ ر 17إن املزشعٍثّ إ امل عًيثّ اخلمؽثّ
لحع  .ن م نَ يظ نم القزيرٌّ ج ضثض نثذى الغخؾثٍمد غ اليثًن عثةيّ يثو
ال ثث أاد ياالصثثثح مٔاد مليثثثمن يثثثو األتثثثًان امل (ؾثثثحّ يداد الطثثثًن املثثثح،رل
رجزذٍثثت جعثثةرلُ ذح ثثّ ييط ث ينثثذى الغخؾثثٍمد نثثَ مؽثثز يظٍ(حهثثم
األصمصثثٍّ ج عٍ ٍثثّ يجزابطٍثثّ ينثثَ بغثثي .يثثو األعثثيمن ايثثمد ثثو جيًٌثثّ
الثثثثذاذزِ ثث ث اليثثثثمر ؛ عخؾثثثثٍمد يا عثثثثّ يعخؾثثثثٍمد ححثث ث داذثثثثزِ
يعخؾثثثٍمد ج غثثثز اتعثثثمراد ي ج(ضثثثزنم إخل إن ائحث ث الحعثثثذٌزُ ييغثثثه
اال ثثثذلاف ي امل مشثثثمِ يالح ةثثثؤ يالثثثذذزٓ ياملغثثثه اخلح(ثثثَ ياالصحغثثثهمم
بمألصثثاف يالًفثثً ياملغثثزي يجرةٍثثخ الدلوثثميض نثثَ اخلثثًاـ ي الزيثثًس
امل(قحّ شلذا ال ً يو الغخؾثٍّ ييثو اشلث ٌضحغثه الع ث .ب (ضثو يٌحغثي.
يو جحيمٔ داجور18
ًٌش ن م ياظعحمنف يثو املعثزيف شٍث ا ن الغخؾثٍّ جضثحطٍ ن جغثي.
شثثشٔا بؾثثًرِ يحشاي ثثّ ي يحعمتةثثّ يثثو نثثذى الطةيثثمد املخحؾثثزِ الثثراسف جح ٍثثش
ذ .يظ ِ بحع م اليٍ ّ الًظٍ(ٍّ غ الضٍمل
ييو شهّ زٓ ٌةث ي يافثعم ن الطةيثّ األ ثرلِ نثَ الثئ صثحه م بؾثًرِ
مؽّ ي ن وعزٌّ ميّ لحغخؾٍّ صححغي .بمال ح مم حْ ي(هًيمد الحثًاسُ
ياالصثثحة ان يالحيثثزار إدا ذثثمن ذثث .تثثًن ٌح ٍثثش بموضثثصميو الث ا حَ اليثثًُ
يباصهمبو ياتحؾممٌحو يإدا ذمن حْ اليثًن األمبثَ يثو شهثّ ثزٓ بًؽث(و
تثثًال ييحًبثثم يثثؤ زا ن ًٌفثثإ يٌثثةين ثثًل دل ث ريثثشى اخلثثمـ لاصثثحهاض
ياليزأِ ياصحيالٍحو اخلمؽثّ ييثًى اخلثمـ ثان نثذا ال عثً صثٍح ٍش املةثم
ب ً يثو الحقثخ الحيثزارُ بممليمروثّ يث املزشعٍثّ يال اللثّف يرث .فثزيرِ جثأيني
ال عثثمل االصثثثح اللَ ياوضثثثصمل اخلطثثثط الضثثثزمٌّ ييعحثث ثثثو جيًٌثثثّ الثثثذاذزِ
لألتثثثًان جيثثثًن ظٍموثثثم نًٌحثثثّ صثثثٍيًن ليثثث .عخؾثثثٍّ تثثثًن يعثثثني إدن
يبمصثثثحيزار نثثثذى الًظٍ(ثثثّ الحيزارٌثثثّ راالتحؾثثثممٌّ ياالصثثثحة الٍّ يالذلابطٍثثثّ
يجيًٌّ الذاذزِ يدل يو ان جيزارنم يإظملحهم ال إ ّ إ يعحًيّ تٍحثخ
صمبيم يعةيّ الح متقمد يالحغمبهمد الئ جزبطهم
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 IIIثث كيو لحغخؾٍّ بًؽ(هم صٍ ًٍلًشٍم ن جحع م يو امليمربثّ األي
ذ ً يو املًر ٍ  Morpheme2دُ اةًر الر مَٕ املًر ٍ املزو .الذُ ٌعهثز
ثثدل الثث ان املحيطثث ربعثثا اتعثثمراد يالثثذُ ٍثث .إ يثث لًن يحيطثث ريع ثثْ
الغخؾثثثٍّ ي تٍ حهثثثم صثثٍُعزف إدن يثثثو ثثثان ظشيثثثّ يثثثو اتثثثمد الحغثثثمبو
يالح ثثمتا يالذلاجثثت يالح عثثٍ الثثئ ٌيٍ هثثم حثثْ يضثثحًٓ ال ث ان يامل ث لًن
بؾًرِ جشاي ٍثّ ي جعمتةٍثّ يث الغخؾثٍمد األ ثزٓ ي مؽثز الع ث .ينثذا غ
صثثٍمل يحيثثمرث رالغخؾثثٍمد األ ثثزٓ غ الزياٌثثّ و(ضثثهم يالع ثث .و(ضثثو ي غ
صٍمل يحةم رالغخؾٍمد األ زٓ غ اس ط الًاظ يليو ل عؾز األصٖحّ
أوالً ــ مدلول الشخصية:
إن الغخؾٍّ بًؽ(هم يًر ٍ م يحيطعم نَ يظ ِ ماللثّ ييثو و(ثذل ن
نذا امل لًن كيو الًؽًن إلٍو دل الحعحٍ .يالًؽ إدا تةح م زفٍّ االوطال
الئ جيًن إن االغخؾٍّ الزيإٍثّ جًلث يثط يثو يظث اد املع ثْ يإوهثم يؾث ً ّ
يو  .يح(ًظّ بًصمنحهم ي هما ان الغخؾٍّ نثَ إدن ائميحثّ لألظممٌثز
يالحعثثثًالد غ الضثثثزم ٌةثث ي ن ح ثثثمٔ صثثثٍ ًٍنٍيٍم الضثثثزم ٌح(يثثثًن ظثثثًن نثثثذى
ال يطثثّ؛ الغخؾثثٍّ بمل ضثثةّ إ لً ثثمن نثثَ اجم ً ثثّ يثثو الؾثث(مد املخحح(ثثّ
يالؾ(مد املح ٍشِا ياالطةث نثً وثً يثو الث ط االصثحة الَر 21ا يبمل ضثةّ إ
ازكمظف اال(م حًن ن يثًام لًٌ،ثّ 3ثثث يًر ٍ ثمد بثمملع ْ األيزٌيثَ ثثث ج ثحع
ف و تًانف ظممٌّر 21املع ْ وضم ِ اتمد يًٌّا
اصحطم ذحًم لٍ(َ عذلايظ يو ان مراصحو الغهرلِ و  .بثزيث ن
ٌي ل جؾًرا و الغخؾٍّ ذرز سلًلٍّ يو جؾًر بزيث و(ضو ريالذُ ر ٌأ ثذ
يو ي لًن الغخؾٍّ إال يظٍ(حهم الضزمٌّ ف ار جُي ل ذ .عخؾثٍّ حثْ عثي.
ثث ىا؛ االغخؾثثٍّ غ
ؾثثز اثثميا ٌحًشثثت حثثْ الحعحٍثث .الة ٍثثًُ الحًتثث
 2انًورفٍى :انوحذة انذنٍا نهًعنى ونهتعبٍز عنه(.و)
 3انًادة انهغوٌت :انًعنى انجذري انًستفاد ين انًادة انهغوٌت ـ انتً نٍست أداة وال حزفاً ـ يجزد ين انزين
وانشخص وانشكم( .و)
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الضزم جيمرن بيح ّ رز حٍهم ف و يذٍيّ يلي هثم اثرل يًشثًمِ غ املعصث
ي جيمرن بمص ح ُ بحعةرل جمزم و الضٍمل ا إوهثم ائميحثّ العثمر ائيمٌثّ
الذُ كيثو وحٍحثو ثدل ذ مٍٕثمد الح متقثمد امل ع ثّ بطثزل خمحح(ثّ ما ث .ذث.
عخؾٍّ يالئ جغةو ال(ًوٍ  4يرح م جؾًرى رييمن شمذةضًن بيًوهم ظشيّ يو
الع مؽثثز املخحح(ثثّار 22ييث دلث إن االضث ّ ال اللٍثثّا لحغخؾثثٍّ لٍضثثخ يعطثثْ
ية ٍٕم ذمبحم ي ن األيز ال ٌحعحا يط بملحعزف حٍهم يلي و ٌحعحا بملة مٔ الذُ
ٌح بملح رٌض ان يزظحّ اليثزأِ يسيثو امل،ثميزِ الحخٍٍحٍثّا ةثمرِ ثو عثي.
ثثمرمت حثثؤى ح ثثًالد خمحح(ثثّ ر عثثمن ي ة ثمر ر 23ا يدل ث خبثثاف املثثًر ٍ
الح ًُ،الذُ ٌعزف يال يو املعةِّز الغخؾٍّ إدن نَ مإ م ال ا ألذز الضٍمل
رإعثثمرِ إ العاتثثمد ال اللٍثثّ الح مؽثثٍّ يلع حٍثثّ الحثثذذز يإ ثثممِ الة ثثمٔ الثثئ
ٌيًل بهم اليمر إدا تةح م ن يع ثْ ايثّ فث و تثًن ٌثحعي ٍثو ذث .الضثٍمل
الضمبا الذُ ٌ حيَ ماللّ يجيعحهم وٍّ يو بني مالالد زٓ ٌ ِ ممي ّ اوو
روم كي م جًصٍ نذا امل(هًل لحضٍمل لٍغ  .ذ .وثؿ الحثمرٌة يالريم ثّ يرث.
ظهًر عخؾٍّ جمرخيٍّ رومبحًٍن ي عخؾٍّ صطًرٌّ رجي ل ٍ ر حْ وهم اب ّ
يٍ ًظ يبمسٌ(مُ ييو املؤذث ن نثذا العهثًر جيعث .مير الغخؾثٍّ غ الضثزم
يحًتعم مؽّ يم ٌيًن نذا ال ير ح ما يو تة .غ طًنو العزٌقّ يثو
ان جمرٌة يلَ ذمن ت ذحت يذةخ يضةيم إن ال همٌّ املأصميٌّ ل موم بًؽ(هم
اب ّ شرل ٍش يذًبً ر هثَ حث مِ إدن بأوهثم يارذثّ يدلجمثّ يثو تةث .يرح ثم ن
ر قمٔ عحهم ح م ب ٔا يو ين دذز الزلهم يؽًرجهم ر24
يو ن م جأجَ ن ٍّ يف يغثه جيثزارُ يثو اتعثمراد ياالصثحةمتمد ريرث.
يغمن الحذذدز ياالصح راذمد املحعحيّ بملًراذثّ ياألظثال امل ثذرِ ياال حةثمر
ال ث تٍا ياتشثثزأاد الثثذُ ٌه ث ف إ حثثا زلثثمٔ ح ث رخمححطثثّ رجغثثةو غ
ثًوٍ ي ثًوٍ ني زلثمٔ حث عخؾثٍمد جمرخيٍثّ يٌ(ٍث نثذا األيثز ذ يطثثّ
الحيمٔ يزشعٍّ يإعمرِ ف ٍّ ألميار يدلجمّ يضةيم رال ثًدطف يثًروَ ثثث يمرصثَ
 4انفونٍى :أصغز وحذة صوتٍت( .و)
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غ رإعثثّ يشثثني ثثثث رياثثًن لثثشيال ر 25ياتشثثزأ الثثذُ ٌه ث ف إ إم ثثمن اص ث
جثثمرخيَ ر ي بثثملعيط ف ث و تمٕ ثثّ األزلثثمٔ الحخٍٍحٍثثّ يثث دلثث إن الرةثثمد
ال ضثثل لاصث ريالث ير الرمبثثخ يضثثةيم غ الحثثمرٌة يالغخؾثثٍّ الثثئ وًلثثخ إ
تث ر يثثو تةثث .ال ك ث يثثو ن ًٌشث ٌقثثم وثثً يثثو الًظٍ(ثثّ الضثثزمٌّ األؽثثحٍّ غ
الع ثثث .يرح ثثثم ن دذثثثز اصثث ييثثثمن ش،ثثثزاغ ريرثثث .عثثثمر رٌ(ثثثًلَ يبثثثمرٌط
ياشلثثم ز يوثثموحرل ٌثثؤمُ مإ ثثم يظٍ(ثثّ ذاذٍثثّف هثثً ويطثثّ يزشعٍثثّ ف ث و قثثمٔ
رتمبثث .لححعيثثا ي ثثو يثثو شهثثّ؛ ييثثو شهثثّ ثثزٓ نثثً إعثثمرِ إ ت ث ر عخؾثثٍّ
ريضثثثمذو شرل ٍثثثش املخحح(ثثثّ غ اشلالثثثزايِ لثثثشيال يجيرٍثث اتحؾثثثممُ لثثثألميار
الضزمٌّ ال طٍّ رال و(ع .غ عمر الغموشٌحٍشٌو يم و(عحو غ ظَ اًد مي ير ؛ ي
إدا ذوم نذا بغي .خمححث جحطحثت نثذى األزلثمٔ رالحمرخيٍثّ ياس،زا ٍثّ ن
يغ الًتخ و(ضو ن ج(ه رينَ
جعزف رإوهم جضح َ الي رِ الريم ٍّ لحيمر
ج  .ف و ي عًيّ يو العاتمد ال ا حٍّ الئ ب منم الع  .صًأ ه خ ل ال
غ امليمب .إن ظهًر اص ح ارل جمرخيَ ٌ  .إ ال ؿ وً م يو رال(زامت
الثث ث اللَف يثثثثو نثثثثَ شرل ٍثثثثش يالوحٍٍثثثثو الححثثثثمن جعهثثثثزان غ الضثثثثطز األين يثثثثو
اشلالثثثثزايِ،ر 26صثثثثحع  .نثثثثذى العايثثثثّ ال(مراثثثثّ بملحثثث رٌض ماللثثثثّ فثثث و صثثثثزم
رذاصٍيَ ميّ يبضز ّ إ ظ يم ريو ان ؽًرِ يرا ي يو ان
دذز انح ميمد داد ماللّ ي مير اشح م َ مـ ن مض يم جيت حثو إدن
بغأن الًظٍ(ّ اس عٍّ لح اللّ ممم ال ع ٍو ن اال حاف األذدل بني لضموٍمد
العايّ يثو شهثّ يصثٍ ًٍلًشٍم الضثزم يثو اسهثّ األ ثزٓ ٌي ثو ن ثم ينثذى
الضثثثٍ ًٍلًشٍم جأ ثثثذ مإ ثثثم بعثثثني ائضثثثةمن اسموثثثت االصثثثح اللَ ياخلطثثثَ
يالذلاذ َ لح ؿ يليزأجو املًر ٍ ال(مرمت غ األؽ .رلٍط لو يع ْ يال يزشعٍّ
اثثثرل صثثثٍمتٍّ يال ٌؾثثثةإ ممححٖثثثم إالد غ الؾثثث(عّ األ ثثثرلِ يثثثو الث ث ؿ بعث ث ن
جضثثحي  .الحعثثًالد املخحح(ثثّ الثثئ ذثثمن ما هثثم ي ميحثثهم ر 27يليثثو ي ث لًن
الغخؾثثٍّ ي تٍ حهثثم إدا اصثثحعزوم املؾثثطحإ الضًصثثًرُ ال ٌحغثثي .يثثط ثثدل
الحيثثزار رجيثثزار املاظعثثمد يالةث إ .يالؾثثًر يالاسيثثّ ي ثثدل الذلاذث
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يالحعثثًن ريثثو األتثث .و ٌث ا إ األذرثثز و ٌث ا يليثثو ٌقثثم ثثدل الحعثثمر
يالعاتّ ي الغخؾٍمد األ ثزٓ غ اليثًن وغثرل إ ن نثذى العاتثّ جحعث ن بثني
يحًالٍثثّ ي ثثزٓ يجحعثثت حثثْ يضثثحًٓ ال ث ان يرح ثثم جحعثثت حثثْ يض ثحًٓ امل ث لًن
رعخؾثثثٍّ ش ضثثثٍّ ييمبثثث .عخؾثثثٍّ ال ش ضثثثٍّ بضثثثت اتثثثمد الحغثثثمبو ي
اال ثثحاف صحؾثثةإ املغثثيحّ األصمصثثٍّ لححعحٍثث .اليغ ث ثثو اةثثمير ال اللٍثثّ
الزٍٕضثثّ الرمبحثثثّ يا حٍمرنثثثم يجؾثث ٍ(هم راسثث ط يثثثرا يالثثئ جضثث إ بة ٍ ثثثّ
الع ثثًان ال ث اللَ ليثث .عخؾثثٍّ ر ثثًان يثثزِ ثثزٓ اثثرل ذمبثثخ يتمبثث .لحقثثةط
بؾًرِ مإ ّ يو ان وثًالد الضثزم يرث .ثًان جم ثً امل عًيّ عُثز نثذا
الدلوميض بؾًرِ يافعّ يو تة .جًميريف غ ذحمبثو رعثعزٌّ ال رثز ف اإن إعثمراد
املثثؤل(ني الع ٌثث ِ ي ظحثثْ وعثثزِ صثثثطعٍّ حثثْ ُ صثثزم جعهثثز ن يرثث .نثثثذى
الغخؾثثثٍّ جعثثثمر عخؾثثثٍّ ثثثزٓ يث ث دلث ث ٌةضثثثط الحعثثثمر الوثثثَ بثثثني
الغخؾثثٍمد نثثذى العاتثثمد يثثو مين االتثثذلاث يثثو نث م يثثو األ قثث .ج(يٍ ث
ذث .ؽثًرِ إ زلثثمد يحةمٌ ثّ ييفث نثثذى الضث مد بعاتثّ جعثثمر ي مذث .يث
الض مد املحةمٌ ّ لحغخؾثٍمد األ ثزٓ غ الضثزم و(ضثو ص عؾث .بهثذا حثْ ث م
خمحؾز يو حمير الحعمر الئ صحص جزذٍةمجهم املخحح(ّ نذى الض مد ف و
عةيمد رٍحٍّ لحغخؾٍمدا ر 28صحص نذى اةمير الةضثٍطّ يالزٍٕضثّ حثْ
صمظ جيزارنم ف و اليًن ُ بع جيطٍ نذا اليًن إ يحًالٍثمد يحغثمبهّ
يجؾ ٍ(و ي ا اًدط ش يلَ الحيزأِ العميًمٌّار29
صحيًن املغيحّ األي إدن اليٍثمل بع حٍثّ ا حٍثمر بثني نثذى اةثميرف إدا
يشث ث وم ج متقثثثم يحيثثثزرا بثثثني يحث ث ير ٍثثثّ رليثثثَ وأ ثثثذ يرثثثمن ذحثثثًم لٍ(ثثثَ
عذلايظ ه .ص أ ذ حًرا مإ مف اس ط رعخؾٍّ دذًرٌّ ييمبث .عخؾثٍّ
يؤورّ يالع ز ر صًس ييمب .عثمث يالعيٍث ِ ريثؤيو ييمبث .يحعث ياملضثيو
ر مر يري يي وَ ييمب .مر نةٍعَ يرٌ(َ ي حمير زٓ ٌقم،
املغيحّ الرموٍّ بع يغيحّ اليغ نَ جأصثٍط جزاجٍةٍثّ بثني اةثمير
املضحخحؾثثّ ييرح ثثم ن ذثث .اةثثمير غ يثثو الح،ثثّ لثثٍط شلثثم املثثزميم و(ضثثو ريرثث.
امل ِ غ ال(زوضٍّ  Patteتمٕ ّ ييمب Pate .صثني الثئ ج(ٍث يثرا غ ٍٍثش
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بعا الحعةرلاد بؾًرِ ت .ذررلا يو اتؽثمجّ ي اخلث ني الثحيح يثو األوث
ذ م وو جيت جؾث ٍ اةثمير ال اللٍثّ املضحخحؾثّ ي ثا يثم إدا ذموثخ ج(ٍث غ
ٍٍش ٍ عخؾٍمد رياٌّ يعٍ ّ ل يط بعقهم ر31
لثثث (ذل يثثثرا ن الحعحٍثثثٌ .أ ثثثذ ذ عثثثمير مإ ثثثّف اسثثث ط ياألؽثثث.
ياس،زا ٍّ ياألٌ ًٌلًشٍم ياملثمن ث ى صث ع الغخؾثٍّ ث 1ا ذرثز جعيٍث اا
يو عخؾٍّ ث  3املطحعّ حْ حمير ت .يو الغخؾٍّ ث  1رينذا الحعيٍ ال
اتثثثّ لثثثو بث ث ا يث ث جعيٍث ث عخؾثثثٍّ ي ا منثثثم غ امليمربثثثّ الحعحٍحٍثثثّ ال (ضثثثٍّ
الحيحٍ ٌّ يليو كي و ن ٌأ ذ بعني اال حةمر ما يو ب ٌهٍمد اليزأِ ف
الغخؾٍمد
/اةمير
ث1
ث2
ث3
ث4
ث5

اس ط

األؽ .اس،زاغ

األٌ ًٌلًشٍم

املمن

+
+
+
+
+

+
+
1
+
+

+
+
1
1
1

+
+
1
1
1

يبهذا وزٓ ذٍ جحع م ؽ مف اعخؾٍمد ثث امطا يجت عثمد يحصموضثّ
يو الغخؾٍمد املعز ّ يو ثان ث م يثو اةثمير ال اللٍثّ ييثو ثان الع ثًان
ال اللَ و(ضثو ينيثذا جغثي .ث 1يث 2غ اسث ين الضثمبا شثشٔا يثو الؾث
و(ضو يجغيد .ث 4يث 5يو نةيّ زٓ ياظ ِ يجح متا ث 3بؾًرِ ميّ ي
رث + 1ث + 2رث + 4ث 5إخل صحًاشو نذى اس يلّ لحؾ ٍ(مد الغخؾثٍمد
ال(م حّ بؾًرِ جيميحٍّ ش يلّ يظمٕ(هم ُ ال مدط املخحح(ّ يو األ عمن الثئ
جيًل بهم حْ نًن يضمر الضزمف
الًظمٕ
الغخؾٍمد
ث1
ث2
ث3
ث4
ث5
ث6
ن

اصحيةمن
يضم
+
+
+
+
+
+

يز ييحًث
+
+
+
+
1
ؽ(ز

تةًن
ي
+
+
+
1
1
ؽ(ز

اصحيةمن
يعحًيّ
+
+
+
1
1
+

جحيَ يضم ِ
ٍ ٍّ
+
+
1
1
+
+

ؽزا
يع(َّز
+
+
1
1
1
+
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نثثذا ٌي ث ل ٌقثثم نةيثثمدف صحؾ ث الغخؾثثٍمد ث 1ي ث 2ف ث و الطةيثثّ
و(ضثثثهم لحغخؾثثثٍمد ثثثثث األاثثثمط رجثثثؤمُ الًظثثثمٕ و(ضثثثهم ياألذرثثثز جعثثث ما
يصثثحيًن الغخؾثثٍمد ث 1ي ث 2ي ث 3ذرثثز جثثأذرلا يثثو ث 5اخل بعث دلث
حْ الحعحٍ .ن ٌيمرن األؽ مف ٍ ثم بٍ هثم جيث ل نثذى الحؾث ٍ(مد بعثا املعثمٌرل
لح ٍٍش الغخؾٍمد رالزٍٕضّ ريرمنف ث 1ت .بضمنّ ي ذرز جعيٍث ا يثو ث 3ي
ث 5يو الغخؾٍمد رالرموًٌّ ي يثو األميار الةضثٍطّ راةث مِ بًظٍ(ثّ ياظث ِ
ي بحؾ ٍ ياظ راوعز الزص غ األص(.
بمتفم ّ إ دل ص عمين شه وم الد وقٍا حْ و(ض م ف و إنمر يلَ
يص ث عمين الثثذنمث إ بع ث يثثم كيثثو غ ج(ؾثثٍ .وحٍثث .الع ثثًان ال ث اللَ ثثدل
ال عثثثز إدا ذموثثثخ نثثثذى اةثثثمير العميثثثّ اثثثرل تمبحثثثّ لححعحٍثثث .نثثثَ و(ضثثثهم وثثثخ
جم ً مد ي طيٍّ ي زلمد ي مصةّ ذ م ن ؽ .عخؾثٍّ يعٍ ثّ كيثو ن
جيع .ي هم يًان م ؽحٍم ي م ٍا يكيو ن ج يض األٌ ًٌلًشٍم إ جيث يَ
ييمب .رشعَ إخل ممم ال ع ٍو ن ي(هًل اس ط ٌ(ي إ ف
يذذز

اس ط

يؤوز

يذذز ي يؤوز

ارل يؤوز

الاش ضَ

ارل يذذز

ال يذذز يال يؤوز
يارل يؤوز يارل يذذز

جزجضث ث فث ث و نثثثذا اسث ث ين اتثثثمد ج ثثثمتا ريثثثذذز /اثثثرل يثثثذذز
اتثثثمد يعمذضثثثّ ر 31ريثثثذذز/يؤوز صثثثٍيًن يثثثو
اتثثثمد اعثثثذلاض
امل مصت ذرز ن وزٓف
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 1ثثثث يثثم نثثَ األتطثثمث امل طيٍثثّ الثثئ جحيثثْ ج(قثثٍا غ نثثذى الزياٌثثّ ي غ
جم ً امل عًيّر32
 2ثثثث يثثم نثثَ اةثثمير املحعمرفثثّ املضثثحخ يّ بؾثثًرِ ي(قثثحّ رالحعثثمذط نثثً
جعمر ذرز فع(م ي ت .ختؾٍؾم يو الح متا
 3ثثثث يثثم نثثَ العاتثثمد بثثني املخططثثمد ي تطثثمث املخططثثمد املخحح(ثثّ رنثث.
اليطت اس ضَ حْ اتّ بمليطت الاصٍمصَ ملخطط األٌ ًٌلًشٍم ي لٍط لو
اتّ يرا،
 4ثث يم نَ املضمراد ال ٌمليحٍيٍّ امل(قثحّ الثئ جيح ث .بثني تطثت ي ثز
دل الغخؾٍمد ُ ن .ن مض تًا الوحيمالجهم،ر33
ن ثثمض طثثز غ ن جطثثز يغثثيحّ ثثزٓ غ ظملثثّ الحغثثمبو اليميثث .بثثني
عخؾثثثٍحني ي بثثثني عخؾثثثٍمد ٌث ث ِ يالثثثئ و ثثث .الع ثثثًان الث ث اللَ و(ضثثثو
يكي م ن وؾ نذى الغخؾٍمد إدن بأوهم ايزام ّا؛ ذٍ اٍش يرا بثني
عخؾٍحني ال ش ضثٍحني ي بثني عخؾثٍحني ال ش ضثٍحني يال صٍمصثٍحني غ الًتثخ
و(ضو اخل
كيو ن ٌيًن ي(ٍ ا ن وزٓ ذٍ ٌقث الث ؿ ما ث .الؾث الًاظث
لحغخؾثثٍمد صثثح م لح ذشثثّ يالح ث رط ريثثو ال ثثًدط األذرثثز جضٍٍضثثم إ األتثث.
جضٍٍضم الذُ ٌأجَ لٍي  .الة ْ املحعمرفّ يٌ يٍهم ريو ال ًدط املضٍط إ ارل
املضثثٍط يٌؾثث .إدن إ ظؾثثز ي(هثثًلا مرشثثّ الحؾ ث ٍ ي ث ث ل وضثثٍمن ن
يعمٌرل الحيزار لٍضخ نَ امل مصثةّ بملقثزيرِ يثط ي ن عخؾثٍّ دذثزد يثزِ
حْ وهم يضٍضّ كيو ن جيًن ذثذل بؾثًرِ ذثدل يثو عخؾثٍّ دذثزد
يزاد ٌ ِ حْ وهم يضٍضّر34
صث ث عمين مإ ثثثم إدن ن ن ث ث يثثثو شثثث .الحع ٌث ث الث ث اللَ لغخؾثثثٍّ
يؽ ث (هم بثثني اليثثًاوني الي ٍثثّ رجيثثزار يعحًيثثّ ٌي ث يهم ال ث ؿ بًفثثً ظثثًن
عخؾثثثٍّ ياليثثثًاوني اليٍ(ٍثثثّ إو ثثثم وحضثثثمٔن إدا ذموثثثخ نثثثذى املعحًيثثثّ ظثثثًن
ذٍ ًوثثّ الغخؾثثٍمد تثث يخ يةمعثثزِ ثثدل الغخؾثثٍّ و(ضثثهم ي بطزٌيثثّ اثثرل
ي إدا
يةمعزِ يو ان ذال الغخؾٍمد األ زٓ هم ر ي يثو ثان املؤلث
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ث .الغخؾثٍّ
ذمن األيثز ٌحعحثا وعح ًيثّ فث ٍّ كيثو ائؾثًن حٍهثم بعث
يوغمنهم إن ذ .وحٍ .لحضزم صٍصدل غ ئعّ يو الحععمد حْ الح ٍٍش بني
يشًم الغخؾثٍّ ي عحثهم يبثني الًؽث يالًظٍ(ثّ ريلثو ٌيثًن نثذا إ دال يثو شث.
يؽ ث عخؾثثٍمد ي م يثثّ ي اميقثثّ ظٍثثز ال ٌحطثثمبا ال(ثثزم ي ث األ ثثمن ي
الغخؾٍمد فعٍ(ّ اترامِ الئ ال ٌ (ذ نم يغزي جٍ،رل الًفث اخل ي بثني
األتًان الضزمٌّ ياألتًان الًؽ(ٍّر35
ينيذا ص ٍش بمل ضةّ إ عخؾٍّ ش ضٍّف
 1ثثثث إدا شثثمٔد نثثذى املعحًيثثّ يثثو يؽث ريةمعثثز ي اثثرل يةمعثثز
يظٍ ِ رويًن يرا إن الغخؾٍّ ثث سٌز وضمٔ

ي ذموثثخ

 2ثث إدا شمٔد نذى املعحًيّ يو يؽ ريةمعز ي ارل يةمعز ييزر
 3ثث إدا ذموخ نذى املعحًيّ يضحخحؾّ يو زفٍّ ع .يظٍث ِ ريرث .يغثزي
االاحؾمث
 4ثث إدا ذموخ نذى املعحًيّ تمبحّ لاصثحخاـ يثو عث .يظٍ(ثَ يظٍث ريرث.
ع .ااحؾمث يحعيا
 5ثث إدا ذموخ نذى املعحًيّ كيو اصح حمشهم يو ع .يظٍ(َ ييثزر يرث.
ر حٍمد ااحؾمث ٌ ِ يحعييّ
كي ثثم بع ث دل ث جؾ ث ٍ خمحح ث الغخؾثثٍمد رغ رياٌثثّ ي غ جم ثثً
األ من جةعم الوقًإهم وخ ياظث ي اذث ني ي ذاذثّ اخل يثو نثذى ال ثمدط
لححع ٌ رال ًدط الًظٍ ي امليزر ال(زفَ ي امل(ع .الًؽ(َ ي الًظٍ(َ ف
ث

ظ

م

ي

ف

امدط
الحع ٌ
عخؾٍمد

يؽ
يحيزر

زفٍّ
يظٍ ِ

زفٍّ
ييزرِ

ع .يظٍ

ع .ييزر

ث1

+

1

+

1

1

1

ث2

+

1

1

+

1

+

ث3

1

+

1

+

1

+

ث4

1

+

1

+

+

1
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إن الغخؾثٍّ اةث مِ ويثثمٌٍط ث ي م ي ف رييثثمٌٍط الحيثثزار يالًظثثمٕ
صثثحيًن ذرثثز ن ٍثثّ بؾثثًرِ ميثثّ يثثو عخؾ ثٍّ ح ث مِ ويٍمصثثَ ي ظ
رييٍمصَ الًؽ يالح(زم ياال ذلافٍّ
كي م بذل إتميّ نةيمد ما  .الزياٌّ يروم كي ثم األ ثذ بمئضثةمن
الًؽثثً مد ال (ضثثٍّ ال،ميقثثّ رعخؾثثٍّ فثثعٍ(ّ اترامِ ي ؽثثمظةّ ف ث رل ي
يهًيصّ اخل يليو جيت الد وه  .جم ث .يضثمر الغخؾثٍمد ي ث ل اال ثزاط
غ جي ٌز املعمٌرل الي ٍّر 36ف ينذا لٍط ألن عخؾٍّ يعٍ ّ تميخ يزاد ٌث ِ
بملًظٍ(ّ و(ضهم ي وهم نميثّ بملقثزيرِ ي ن ث ما شٍث ا يثو الًظثمٕ امليثزرِ
كيو ن ٌع بةضمنّ إٌقمظم سإ ا رير .ظيٍيّ ن اليثط يؽث يثزاد ٌث ِ
ينً ٌيٍ الي اظ ر ُ ي ي إشزأ صحًبَ ل ٌقم ي الحقثخٍ لًؽث يظٍث
يمإث ييهثثين املةثثم لحغخؾثثٍّ رس إوثو تثثط صثثحيًن املغثثياد الزٍٕضثثٍّ
إدنف
 1ثث و ٌ اةمير ال اللٍّ ريالض مد امل مصةّ ما  .نذى اةمير
 2ثث جؾ ٍ نذى اةمير ينذى الض مد ي ا ظؾٍححهم الضثزمٌّ ريؽثً مد ي
جؾ ٍ(مد
 3ثثثثث مراصثثثّ ذٍث ث ٌحقثثثم و ٌث ث نثثثذى اةثثثمير يالضث ث مد يجحعٍث ث
يجحةممن يجح،رل ان الضزم
 4ثثثثث مراصثثثّ يثثثم نثثثَ اع ً ثثثمد ال طٍثثثّ لحضثث مد الثثثئ وثثثمين الحغثثثي.
يالحيزار ما  .الضزم
ثانياً ــ مستويات وصف الشخصية:
إدا الغخؾٍّ ايّ ي يًر ٍ م يحيطعم يرا اوهم صحًؽ بًؽ(هم
ششٔا يي ا ي يزذةم نثذا ٌضثح َ ي(هثًل ايضثحًٌمد الًؽث ا الثذُ نثً
ذ م وعزف صمصَ غ الحضموٍمد يغ ذ .جممن صٍ ٍمَٕ ر 37بمتفم ّ إ
دلثث إن العايثثثّ وثث م بضثثثةت اتمجهثثثم يثث يظثث اد املضثثثحًٓ و(ضثثثو ي ثثثا
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اتمجهثثم يث يظث اد املضثثحًٓ األ حثثْ رصثثًأ ذموثثخ الًظث اد ذرثثز يثثم ل
ذرثز جتزٌث ا ل ذرثز ن ٍثثّ ل ذرثثز صثعّ يي ثثا اتمجهثم يث يظث اد
املضثثحًٓ األموثثْ ريرثث .الض ث مد امل ٍثثشِ الثثئ جؤل(هثثم ينثثذا يثثم ر ٌ ثثمى صثثمبيم إن
الغخؾٍّ بًؽ(هم يظ ِ يزذَّةّ صحؾةإ ٌقم يظ ِ يزذِّةّ يصححع م بؾثًرِ
رٍٕضٍّ ي ا يعص الغخؾٍمد ثث ال ًدط األذرز ًيٍثّ يالثذُ وضث ٍو ثميا
يالذُ ٌغي .نذا املضحًٓ األذرز يم لححعحٍ.
إن العميثث .رالثثذُ نثثً املؾ ث ر غ يؾثثطحإ صثثًرًٌ يالغخؾثثٍّ اس عٍثثّ غ
يؾطحإ لً من ر 38نً نةيّ يو ال(م حني يالغخؾثٍمد يٌُعثزف يثو ثان
جم ً ّ ذمبحّ يو الًظمٕ يالًؽً مد األؽٍحّ ييثو ثان جًس ثو حثْ ايحث ام
الضثثثزم ٌؾث ث املؾثثثطحإ إدن يظثثث ِ يحغثثثيحّ ريلٍضثثثخ يعطثثثمِ غ ال عثثثً
الضزمُ يانح غ األؽث .غ ثمن ث م يثو ال عثًٌني ريرث .جٍضث ٍرل ي ٍح ثًر
بطز املغياد ال اللٍّ ما  .اس حّ ينيثذا نث غ اس حثّ الحملٍثّ ر طثْ
بٍرل يبًن ج(مظّ إ يمرُ ذاذّ ميحني ريزصا ياظث ا بثٍرل يبثًن يي(عثًال بثو
ياظثث ا نثثثً الح(مظثثثّ ييضثثثحيةا ياظثث ا نثثثً يثثثمرُ غ ظثثثني ن يعطثثثْ الثث ؿ
يالعمنز ال ؾَ ٌعطٍ م ربعّ م حني ن ربٍرل يبًن يالح(مظّ ييمرُ إن الغي.
العميحَ ملحًالٍثّ نثً إدن ب ٍثّ ذمبحثّ وضثةٍم ألوثو يضثحي .ثو جغثةٍهٍّ ال(ثم حني
رالح(مظثثّ يرثث .يثثمرُ يالعث م ائيٍيثثَ لحغخؾثثٍمد العثثمنزِ ي ال(ثثم حني ربثثٍرل
يبًن ي و الحيمباد رجحيخ يمرُ ج(مظّ يو بٍرل يبًن ي و ذ .إشزأ صحًبَ
ج(خٍ َ يبزيسر 39رإوهم يمرُ وع يمرُ نَ الئ جحيخ عخؾٍم ج(مظّ يو بٍرل
يبًن ي و ذ .جغةٍهٍّ لح(م حني رج(مظّ يمل بٍرل يبًن ييمرُ
صحيًن العًايث .إدن رينثَ يظث اد ماللٍثّ يثو نٍيحٍثّ اةيثَ ر41

يعمرفّ بطزٌيّ وعميٍّ لح(م حني يو ش .و ٌ الحغمبهمد ر مي .ياظ ثث م ث.
ياظ ف الح(مظّ ي خت(ٍ الضثز ّ رتدث ل العميث .املزصث .يثو تةث .ثم حني بثٍرل
يبًن ي الحح(ٍيمد ر م  .ياظ ًٌاسُ ميا ف ينيذا ٌيًن الةط .ثث املًفً
غ ائيمٌّ الغعةٍّ الئ ظححهم بزيث ثث املزص .إلٍو ياملضح(ٍ غ الًتخ و(ضثو
يو ال(ع .الذُ ٌةمعزىر 41إن اًدط العًايث .الثذُ صضثو صثًرًٌ نثً اثًدط دي
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صخ يظث اد رالًظثمٕ غ يؾثطحعو الثئ جيثت ال ختحثط غ ال همٌثّ بملًظٍ(ثّ
الدليبٍّ ف األص راليًِ املًفثً مجٍّ املًشهثّ ؛ يالغث ط ريًفثً بثز األصث ؛
ياألر ريضحيةحّ املًفً املةعًس و ؛ ييمرظ راملعمر ؛ ياملٍشان رائيث
يموإ اخلرل ي املًفً املةعًس و ؛ يالي ثز راملعثني شلثذى الغخؾثٍّ ي جحث يثو
نذى الغخؾٍمد ثث ال مدط ؛ يو امل(ٍ ييمربّ نذا ال ًدط يو امدط الغخؾٍمد
ياأليثرلِ راملًفثً
بزيثف املعح ُ رالغزٌز ياملعطثَ ياملضثم
ثث ال مدط
املةعًس و ياملًذِّ .يالةط .يالةط .املشٌ ييو اًدط ازكمظ ر م .
ييًفً ييزص .ييزص .إلٍو ييضم ييعمر
جحًس نذى ال مدط بطزٌيّ حضًصّ ألوهثم جأصضثخ بمال ح ثمم حثْ جمثمالد
خمحح(ثثثّ راملضثثثز يائيمٌثثثّ الغثثثعةٍّ يال عثثثً يجثثثأجَ اال حا ثثثمد بؾثثثًرِ
صمصٍّ يو ؾًؽٍمد اليًاوني؛ إدا ذثمن ال ًٌشث يضثح(ٍ ي يزصث .إلٍثو ي
يضثثحية .لحعطثثمٔ ث بثثزيث ثثذل ألن الةطثث .غ ائيمٌثثّ الغثثعةٍّ نثثً مإ ثثم
يضثثثح(ٍ يثثثو ائث ث س ينثثثذا جح(ٍثثثا ي ث ث بثثثزيث يثثثو ث ث ى عخؾٍّثثثثث اًدشثثثم
يح ٍشا ر42
مين الحعحٍ .شمن ا إدن ب مٔ ال ًدط العثميحَ الثذُ ٌث ع ذث .يحًالٍثّ
صزمٌّ يصٍؤمُ بمل حٍصّ إ اتذلاظمد ظًن ال ثًدطف اليطثت العثميحَ املًفثً
ححو ال(م حًن  X, Y, Xغ املحًالٍّ  Sاة مِ يثو ثان يًتعهثم ينثذا الحا ثت
بثثني املضثثحًٓ العثثميحَ ييضثثحًٓ ال(ثثم حني رالغخؾثثٍمد بثثمملع ْ القثثٍا نثثً الثثذُ
م املةثم الحًشهثمد األصثحًبٍّ لح ؤلث ينيثذا ٌُ عثز إ الًؽثً مد غ وثؿ
ياتعَ حْ وهم مياد ميحّ عٍّ جغةٍهٍّ إ ظث يثم يذثاشزأاد خت(ٍ(ٍثّ
يحطثثثًرِ بؾثثثًرِ مؽثثثّ ٌحعثث م العميثث .يثثثو شهثثثّ ثثثزٓ ثثثدل اعثثثذلاذو غ
عيمن م حٍّ ثث اًدشٍّ يغ جت عمد فةمبٍّ ثث امدط يالئ يثمين ن يؾثز
جيزارنثثم يجًسٌعهثثم ما ثث .رياٌثثّ ي جم ً ثثّ يثثو الزياٌثثمد راعمبهثثّ الحةثثممن
اال حةثثمر يالعي ث اخل ينثثذى الحص عثثمد القثثةمبٍّ نثثَ الثثئ و ث م املضثثمراد
الرمبحثثّ إ ظث يثثم يصحغثثي .الرًابثثخ الضثثزمٌّ راملحًالٍثثمد ثثثث ال ثثمدط مل عًيثثّ
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ريإٍثثّ يًنثثمر 43ينيثثذا كيثثو جعزٌث املحًالٍثثّ ثثثث ال ثثًدط بطزٌيثثّ يرملٍثثّ
بأوهم الزبط املضحيز وضةٍم يال إ بثني ثميحني ٌث ٌو املزصث .الثذُ ٌةعثز إ
املزصثث .إلٍثثو يًفثثً م راملحغثثي .يثثو إرامِ يبزوثثميض إرامِ ثثثث عثث .يالثثذُ ثثًن
املزصثث .إلٍثثو إ ذثثمٕو كححثث اترامِ يالدلوثثميض الحثثذٌو ٌع ثث .حثثْ ويٍيه ثثم
ج يض نذى اع ً ّ العميحٍّ بضت الذلذٍت الحعةرلُ إ ف
 1ثث يز ييحًث رٌعز

املزص .يًفً راةّ لحح (ٍذ حْ يزص .إلٍو

 2ثث املزص .إلٍو ٌية .ي ٌز ا
 3ثثثثث غ ظمل ثّ اليةثثًن ٌثثح وًٌثث .ل ث رامِ الثثئ و ث م
ذ ًفً ا ذلافَ يحةً

ثذ املزصثث .إلٍثثو
ٕث ال

 4ثثث ر ي ارل يحةً بحعيٍا نذا الدلوميض الذُ ًن املًفً اال ذلافَ إ
يًفً ياتعَر 44ينيذا ان الًؽًن إ الة ٍثّ العميحٍثّ ملحًالٍثّ ر ي ليث.
ي عًيّ ريإٍّ ٌعين الًؽًن إ اوضصميهم لٍط يط املرملَ ري عًيحهثم بثمملع ْ
القٍا ينةيمجهم يو الغخؾٍمد ال مدط يليثو ٌقثم ال عثًُ رالذلذثٍل
يتثثثًاوني صثثثرلى الحعثثثمتل إن ثث ل ا ثثثحان نثثثذى الة ٍثثثّ إدن ؾثثثز نثثثمل يثثثو
ييزيٍٕحهم املزجةطّ بيٍيثّ ن اليثمر ال ٌضثحطٍ يثط ن ٌقث عخؾثٍّ فث و
صح الغخؾٍمد ثثث ال مدط ي اتمد الحعمر يالح مذ .يلي و ٌضثحطٍ ٌقثم
إدا
الح ةثثؤ بثثةعا الضثثٍمتمد ثثثثث ال ثثمدط ممثثم ال عث ٍثثو ن نثثذى امليزيٍٕثثّ جحث
ذموخ نذى الغخؾٍّ جُي ل حْ وهثم مؽثّ فث و صحضثحّ عمشلثم امله ٍثّ نثذا
بمتفم ّ إ يظٍ(حهم ريير .نذى الغخؾٍّ صثحيًن مإ ثم يًفثً م يثؤذزا
ي يضثثثحيةحّ لح عز ثثثّ ي يعمرفثثثّ مإ ثثثّ حثثثْ ايحثث ام ؾثثث .ي رياٌثثثّ ذميحثثثّ
ينيذا ٌحع م املثشار ثدل صحضثحّ يدلجمثّ يضثةيم ييثؤنزِ وضثةٍم بأ عثمن جي ٍثّ
يًشهّ ينَ صحضحّ ذمي ثّ كي هثم ن ج(عث .بؾثًرِ ذميحثّ إ ظث يثم غ
اةيثثَف يرثث .ائزاذثثّ يالثثشر يائؾثثمم ي الثثح ،رل يال ث رظ يالحعةٖثثّ غ
ذٍمظ يالةٍ إخل يثو ن ثم ٌثأجَ ي(هثًل الث ير املًفثً مجَ ياألميار امله ٍثّ
ريرثثثثث .الثثثث ذحًر ياملثثثثثشار يائثثثث ام ياليثثثثثط إخل يال (ضثثثثثٍّ امله ٍثثثثثّ
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رالًؽًلَ يفعٍ اتمارِ يال وًٍُ ي األميار العمٕحٍّ راألث يالع ي سيشثّ
األث ياأل ثثخ الةيثثز يالٍحثثٍ يالثثئ روثثم وضثثحطٍ ن و حثثو بثثني امل(هثثًل
اعثثزم يالعثثمل لحعميثث .يامل(هثثًل اخلثثمـ يال(ثثزمُ لح(م ثث .ر 45ييثثو ن ثثم ج ث .
الغخؾٍّ ف و جمح ياملؤصضّ االشح م ٍثّ ال ج عثز إ األ ثزام إالد يظٍ(ٍثم
يو ان الدلايض الئ كي ه اليٍمل بهم ي ميارنث امله ٍثّ رالغخؾثٍّ س يه ثّ
ذ ضثثٍّ يالثثئ جؾثث (ه فثث و جزاجةٍثثّ يصثثح يلي هثثم وثث م ٌقثثم اثثمدط
اتمجه ي ال ز يي الًات كيو شلذى الزيثًس ياألميار بًؽث(هم عثيمال
يضحيزِ ب ًٌٍم وضةٍم ن جغيدٌ .قثم ويطثّ بثز و(ضثَ ر ثزمُ نميثّ ظحثْ
زيٌ امل(هثًل اشلثمل
يإن ج ً ظهًرنم ال اللَ حْ الضطإر 46إو م وعزف
لح عزٌثثّ العمٕحٍثثّ؛ يي(هثثًل الحخٍٍثث .نثثً ٌقثثم ي(هثثًل صمصثثَ يثثو ي(هًيثثمد
الحعحٍ .ال (ضَ يكيو ن ٌعزف ذ ثً يثو الضثٍ مرًٌ الضثزمُ دُ االوضثصمل
اليثثًُ ش ث ا إن ي(هًيثثمد العميثث .يال ث ير يالزيثثش إن نثثَ إدن ي(هًيثثمد
يعز ٍثثّ عٍثثّ اًدشٍثثثّ ثث يم جضثثثحطٍ ن جثث  .غ وعزٌثثثّ العايثثّ يالثث ؿ
رال الالد املخحح(ّ ي دل صحيًن املغثيحّ الزٍٕضثّ نثَ يعز ثّ إدا ذموثخ
نذى الزيًس داد االوضصمل ال اللَ اليًُف
 1ثثث ؽٍمامد جمبعّ ملغزي

ملَ ي يرإَ لح ؤل ؛

 2ثثث ؽٍمامد ٌ(زفهم الًصط االشح م َ لحعؾز رالعي يالعطثمٔ ياملٍرثمل
ن ٌقم ريًس تقمٍّٕ ي اتحؾممٌّ ذمبحّ ييًؽً ّ بمليموًن ؛
 3ثثث ي(زيفّ دل يعطْ و(ضَ ال ععًرُ لح ؤل
يليَ خنحؾز كي م يضةيم ن وطز ن الغخؾٍّ صححع مف
 1ثثث يو ان اًدط اتحهم بملًظمٕ راال ذلافٍّ ي الوٍّ الئ جيًل بهم؛
 2ثثث يو ان او يمشهم اخلمـ رامل مذحّ الحً ٍيٍثّ املخمل(ثّ بطةيثمد يثو
الغخؾٍمد ثثث ال مدط ي يو العًاي .ال(م حّ؛
 3ثثث يبًؽ(هم م ا يو ثان اتحهثم بمل(ثم حني ال ثزٌو غ املحًالٍثمد ثثثث
ال ثثمدط و(ضثثهم ي الزيثثًس اة ث مِ شٍ ث ا ريثثرا ٌُع ث م املًفثثً ثدل
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اتحثو وثثممِ ما ثث .يغثه
اتحو وضحية .ما  .يغه

ث ي بثثز؛ يٌُعث م املزصثث .يثثو ثثان
ي يحًت ي ي صش إخل

 4ثثثثثث يثثثو ثثثان اتحهثثثم بضحضثثثحّ يثثثو ال ثثثمدط ر رام ثثثزف اصثثثحطم
امليحضةّ طزٌم ي ارل ييحضةّ ييو ان وعمل ايحاذهمر 47؛
ثث ييو ان ظقًرنم ما  .الضزم ذحور 48؛
ثث ييو ان عةيّ املؤناد ياألميار املًفثً مجٍّ الثئ نثَ ما حهثم ريرث.
الع ًان ال اللَ ال،ين ي ال(يرل املحخؾؿ ي ارل املحخؾثؿ الث إ ي الثذُ
خيق لح،رلاد
يألن الغخؾثثٍّ ؾثثز يحيثثزر يما ث مإ ث لحض ث مد املح ٍثثشِ يالحعثثًالد
الضثثثثزمٌّ اوهثثثثم جتح ثث ث غ يتثثثثخ ياظثث ث العًايثثثث .القثثثثزيرٌّ لاوضثثثثصمل
يتييموٍّ تزأِ ُ وؿ يالعًاي .القزيرٌّ ل(مٕ جهم األصحًبٍّر49
ثالجاً ـــ دال الشخصية:
جُي ل الغخؾثٍّ يو ث .يضثؤيلٍحهم يجًؽث حثْ يضثز الث ؿ ثدل مان
يحيطثث يجم ً ثثثّ يةعرثثثزِ يثثثو املاظعثثثمد الثثثئ كي ثثثم ن وضثث ٍهم ابطمتثثثّ
الغخؾثثٍّا وث م ٍثثمراد املؤلث اس ملٍثثّ اليضث األذثثدل يثثو الؾثث(مد العميثثّ
شلثثثذى الةطمتثثثّ إن املًوًلثثثًط ال ،ثثثمَٕ ي الضثثثرلِ الذاجٍثثثّ كي ه ثثثم ن ٌيح(ٍثثثم
بةطمتثثّ يحغثثيحّ يثثو شثثذر يثثًُ يحصثثموط يح ث يم ريرثث.ف  moi, me, jeغ
الضزم غ املمفَ بق رل امل(زم ال،مٕت جح عًر الةطمتثّ بؾثًرِ ميثّ ظثًن اصث
العحث املثثزجةط بعايحثثو الحؾث ٍ(ٍّ امل ٍِّثثشِ ائثثزف اليثثةرل يصثثٍح ٍش بحيثثزارى
ر ايمد يحًاجزِ إ ظ يم يذةمجو ر ايمد ذمبحّ جيزٌةم يا مى ر ًان ياصث
إ ظ يم يمرشّ جعحٍحثو ريثو شث .الثزيابط بثني مان الع ثًان يي لًلثو اوعثز
رت ا4ا الظيم إن الحيزار ي ذةمد اص العح ييي مجو رصًرٌ .ال كيثو ن
ؾز صمصَ لاوضثصمل يإييموٍثّ
ٌؾةإ ريسٌ .ي بًرٌ .بع صطًر تحٍحّ
تزأِ ال ؿ يٌؤيِّو ميال املعحًيّ يظ(عهم حْ ايح ام ج ً اليزأِ إن وؾم جحٍ،ز
ٍو بطمتمد الغخؾٍّ غ ذ .ز ش ٌ ريثو اثًدطف شثمٔ بثًن يثو و،ثين
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خ ائؾمن ٌي(ش وخ لطٍ ش ا إخل ال كي و يو
الض مٔ طز ذح ُ
ن ٌغي .وؾم اييزئاا يليو جيت ن وغرل إ ن نذا ال ٌة ي وو
مين ع
ٌ طةثثا إالد حثثْ الثث ؿ امليح ثث .امليثث ل ليثثثزأِ املضثثحهح ف جعهثثز الؾثثثٍغ األي
املحعرزِ ياملضًماد ياملخطًنمد األيلٍّ لحيحمث ن نثذى األ ثرلِ جح(ثا ميثم
حثثْ وثثً يثثو ث ل ذةثثمد اصث العحث رٌثثذلمم سيال يطثثًال ينثثً ٌعث ثثثثث ثثثث غ صثثعممِ
ال ضمٔ ثثثث بثني لثًٌش يمٌ ٍثش ازلثم عخؾثٍم لحةطحثّ إن الث ؿ ائث ٌز ربٍيٍثخ
يريث ازٌٍو ٌ ي .بموحعمل ل الرةمد نثذا لحغخؾثٍّ إ الث ؿ اثرل امليح ث.ف
عخؾٍّ ياظ ِ حح زلمٔ خمحح(ّ بؾثًرِ حضًصثّ يعخؾثٍمد خمحح(ثّ شلثم
ل ذةمد الرًابخ الغخؾٍّ و(ضهم جيثًن حثْ الحثًالَ رشثا ي
االص و(ضو
ايز ِ عيزأ ي زلثزأ ياصثح زار الثح،رلاد رعخؾثٍمد خمحح(ثّ جيثًل بمأل عثمن
و(ضهم ي جححيْ الًؽً مد و(ضهم ر51
كيو ن جيًن الةطمتّ ا ٍثّ ييحصموضثّ إ ظث يثم  moi, me, jeرث.
بطمتثثّ يحصموضثثّ تًا ثث ٌم ي يثثرلِ يكرثث .فثث رل رنثثً  ilيشًلٍثثمن صثثًرٌ.
يبطح م يالزش .الغمث إخل بطمتّ يحصموضّ رلًٌ،م يارل يحصموضّ رتًا ث ٌم
ييعص ٍثثثم ؛ يلحغخؾثثثٍّ غ الزصثثثًل املحعزذثثثّ يالزياٌثثثّ املؾثثثًرِ يال(ثثثٍح
ياأليبثثرلا بطمتثثّ اثثرل يحصموضثثّ لًٌ،ثثم رمين شثثًان نثثً صثثٍ إخل يماللٍثثم
ر ظهزنثثثم الثثث ؿ ياأللثثثًان ذثثثثذل يرح ثثثثم جعهزنثثثم الاسيثثثثّ املًصثثثثٍيٍّ ي
اليحمبٍثثثّ ي ائزذثثثّ إخل جغثثثح  .الةطمتثثثّ إدن حثثثْ ؽثثثٍ ّ،جًاسوثثثمد
كي هثثم ن ج،طثثَ ظيثثا ياصثثعم يثثو املاظعثثمد جثثذنت يثثو األذرثثز اتحؾثثممٌّ
راملح(ثثًظف نثثً  luiينثثذا ين ث ؛ جمثثزم ظثثزف ض ث ذم يثثم اليًوثثخ ث
الضثثٍ ِ ن غ بعثثا وؾثثًـ اليثثزن الرثثميو غثثز إ األذرثثز ذح(ثثّ رالؾثثًرِ
يالًؽ يزيرا بمص العح راالص االص الغخؾَ الحيثت يث ذث .ج ً ثمد
الحًرٌثثّ رالزشثث .دي الغثثزٌطمد اخلقثثزأ يالحي ثت الززلثثَ يالحًفثثٍعمد ي
الزصًيمد الةٍموٍثّ ر عثصمر األوضثمث الثئ ٌقث هم سيال إ بعثا رياٌمجثو جت ث
نثثذى الة ث إ .املخحح(ثثّ ف ث و بطمتثثّ ياظ ث ِ هثثًما وؾثثٍّ ر ي ٌيًوٍثثّ داد نثثًن
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يجعيٍثث ؽثثًجَ يح ثثً كي ثثم إدن جعزٌثث الغخؾثثٍّ ذ عًيثثّ جًاسوثثمد
ي ع ّ جه ف إ جثأيني إييموٍثّ تثزأِ الث ؿر 51يكي ثم ذثذل الثحيهو
بأن ريإٍم رياتعٍم يافعم صرلذش شهث ا مؽثم غ يتثخ ياظث حثْ ؾًؽثٍّ
الةطمتمد ال الّ لغخؾٍمجو املخحح(ّ يج ً هم دل جت ت زلمٔ العح الئ جحغمبو
ؽًجٍم ذررلا يثرا إدا ذثمن األيثز ٌحعحثا بثأنزاف ٌث ِ يثو العمٕحثّ و(ضثهم
او م و ً بع مٌّ األزلمٔ الغخؾٍّ رجيًن الي ٍّ ٕذٍ نَ اسذر الذُ ٌؤيو
اصح زارٌّ ماللٍّ يٌي ل االص الغخؾَ ي الحيت زيشم ثو ال ضثا يج،ثمٌزا
يصث عمين شمنث ٌو جت ثت األ ثذ يثو يثممِ ؽثًجٍّ فثٍيّ شث ا يث دلث ذٍث
اليثثزن الرثثميو غثثز و(ضثثو بؾثثًرِ تًٌثثّ يث جم ً ثثمد يثو الغخؾثثٍمد املؾث (ّ
ياع ضّ وضم ِ جزذٍت م ح م يو راملًر ٍ مد الرمبحّ ير.ف Fre, mont,
pre cour, franc, ac, mer, ange, euil

إن جثثًس بطمتثثّ ياظ ث ِ يضثثألّ نميثثّ جتثثت مراصثثحهم مإ ثثم يجثثحعي بهثثذى
الةطمتّ حْ يضحًٓ اس حّ تًا يًٌثّ لاوضثصمل يالحؾثعٍإ يالحًسٌث
ال ٌضثثثحطٍ الث ث ؿ حخححهثثثم ً ثثثم يثثثو جعثثثزٌا إييموٍثثثّ تزأجثثثو املةمعثثثزِ إ
االفطزاث حْ نذا املضثحًٓ جًشث تًا ث جيثت اظذلايهثم يتًا ث الوضثصمل
املثثًام ياوحيثثمن يثثو ي عًيثثّ يثثو الؾثث(مد إ ي عًيثثّ ثثزٓ راالوحيثثمن يثثرا يثثو
ف ث رل وثثم إ ف ث رل نثثً ث وم و حيثث .يثثو األصثثحًث املةمعثثز إ األصثثحًث اثثرل
املةمعثثثز ي وؾث ث املةمعثثثز إخل يليثثثو حثثثْ الؾثثثعٍ العثثثمل لح عيثثثَ إن
الغخؾثثٍّ نثثَ ب ثثمٔ لح ث ؿ ذرثثز يثثو ذًوهثثم تم ث ِ ي(زيفثثّ حثثْ ال ث ؿ يثثو
اخلمرط إن اةيَ الياصٍيَ رامليزئ الثذُ ٌ (ثز يثو ال(ثزامت الث اللَ رألن
اص العح نً غ األؽ .ذح ّ جمزمِ يو املع ْ ذح ثّ ثثثث بٍقثمٔ ثثثث ال ماللٍثّ
ظضثثثت ر ُ اًٌثثثًل ٌث ث ع بؾثثثًرِ ميثثثّ يبضثثثز ّ ظٍممٌثثثّ نثثثذا الحعثثثةرل ثثثدل
الحعزٌ(مد يالًؽ(مد يالؾًر يالة إ .املخحح(ثّر 52ذث وثزٓ بعث دلث املةثم
ا حؾثثمر الةطمتثثّ غ صثثٍمل ال ث ؿ ريؽثثً مد يؽثثًر اص ث ح ث زلثثمٔ عخؾثثٍّ
يب إ .يليو نذى اليم ِ لح  ٔ.ياال حؾمر املح ميبني كيو بملحأذٍ ن
جحةث ن حثْ ؽثعٍ ذث .ييطث بضثت القثزيرِ األصثحًبٍّ ي ال اللٍثّ يجحص ثثت
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ال ،ثثثً رإن إ ثثثممِ املثثثزير حثثثْ اصث ث العحث ث جضث ث إ بحص ثثثت ال ،ثثثً املثثثزجةط
بضحضاد ف رل وم ي وخ ي نً غ ائًاراد يرا ي الحيزاراد رإن جتثميس ا
حثْ جت ثت جيثزار اصث العحث يثو شهثّ
لةطمتث ّ الًؽث(ٍّ ي الي مٌثّ ٌضثم
زٓ كيو ن ٌيًن ي(ٍ ا مراصّ جًسٌ بطمتّ الغخؾٍّ جةعم لًشهثّ ال عثز
ي رال ذشثثّ الثثئ ٌ(زفثثهم الثثزايُ حثثْ الغخؾثثٍّ ييرح ثثم ن ن ثثمض ظزي ثثم ر
جيثثو ٍهثثم بثثمرٌط يًاسٌثثّ ي ب ٌحثثّ لعمؽثث ّ زوضثثم ير جيثثو ااب ثثّ يٍ ثثًظ
يبمسٌ(ٍوا يًاسٌّ ال(ٍ را اوو كيو ن ٌيًن ي(ٍ ا رؤٌّ األيمذو الئ ٌث ً
ٍهم صحمو ان بطحوف شًلٍمن ظٍثز ٌ ممٌثو يشًلٍثمن زلًرٌث.؛ ظٍثز ٌ ممٌثو ٌهثم
الغمث ٌثم بطح ثم ؽث ٌي م يظٍثز ٌيح ثو بقث رل املخمنثت امل(ثزم ر وثخ ي
اس م َ ر وثح ي ث يم ٌحعث س ثوف صثٍ صثًرٌ.ف ابثين إخل ر 53جيثت الد
و ضثثْ ن نثثذا ا لح ٍثثش بثثني ال ث ان يامل ث لًن ر ٌضثثح ز إالد مل مصثثةحو لححعحٍثث .ي ن
الحًسٌ و(ضو لح ان كيو ن جيع .و(ضو يًفً مجٍم يٌؾثةإ يًفثً الضثزم
ييًفثً ائيمٌثّف يالةعثز ثو اصث العحث ريثو وثم ،يالةعثز ثو األؽثثًن
الةعز و األث ي األل ريو يمٌت إ الزياٌّ املضحضحّ غ اليزن الحمصث غثز
ياصذلشم الع ًان رلًصٍمن ث ريبٍ ثدلُ يعثمرمين ث بحثشاض يجضث ٍّ يثم ال
ٌضثث ْ غ الثث ؿ الحخٍٍحثثَ رر ٌؾثث .بطثث .نثثًرال ملًبمصثثمن إ جع ٍثث اليثثمٕو
املخ(ثثَ يال،زٌثثت الثثذُ ٌضثثحعًد حٍثثو إالد يحثثأ زا ر 54ياليغ ث ثثو األزلثثمٔ
املضثثحعمرِ غ الزياٌثثّ الةًلٍضثثٍّ ي رياٌثثّ امل،ثثميزاد إخل إن نثثذى املًفثثً مجٍّ
ذحهم رالحي ٍ يالحع ٍ ياصحعممِ االصث ياتصثيمط يرم اال حةثمر إخل ال
جيثثثًل إدن إ دال بمصثثثحعزا ي عًيثثثمد جًاسوثثثمد اليًا ث ث يثثثو ثثثان الحا ثثثت
بقثثًرنم ي اٍمبهثثم يجأ زنثثم ي ًفثثعهم الضثثمبا ي الاظثثا ف ث و صحضثثحّ
جًس هم
رابعثثم ثثثثث جحع ث م العايثثّ الحًٌ،ثثّ بم حةمنٍحهثثم يليثثو مرشثثّ اال حةمنٍثثّ ر ي
بثثملعيط مرشثثّ الحعحٍثث .لعايثثّ كيثثو ن جيثثًن يحٍ،ثثزِ صثثٍيًن ي(ٍ ث ا
إدن ن يثثثمين ائيث ث حثثثْ ائزٌثثثّ الثثثئ كححيهثثثم املؤلث ث لحضثثثًٌغ بطمتثثثّ
عخؾثثثٍحو إ ظث ث يثثثم إو ثثثم وعثثثزف نثثثًظ ذرثثثز الثثثزيإٍني غ ا حٍثثثمر زلثثثمٔ
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بزيصخ ظًن اص ارليموحط ي ظًن
عخؾٍمجه يذ منم ي ظال الٍيعّ
ثثث رياثثثًن ي
اصثثث بعثثثا املًاتثثث غ إٌطملٍثثثم ي غ بزٌطموٍثثثم تةثثث .الحًتثثث
ٌ ِ يو زلمٔ العح ينً خيحدل حْ الحًالَ ج ل
يمذمرد شزث سيال تًإ
األو،ثثثمل ياتٌيم ثثثمد يجم ً ثثثمد امليثثثمن الؾثثثًجٍّ يجم ً ثثثمد ائثثثزيف
الؾمٕحّ ي الؾميحّر55
ثث نثثذا الحٍ،ثثز الثث اللَ
حثثْ الحعحٍثث .ن ثثمين شمنثث ا إدن الحًتثث
لحغخؾٍّ يالذُ ٌذنت يثو اصث الؾثًد إ الح رٍث .يثزيرا بثملزيش يال ثًدط
يالحغثثثخٍؿ إخل يثثثو املؤذث ث ن نثثثذا الحضثثثًٌغ يثثثةين حثثثْ صثثثمظ اتٍ ثثثّا
الغخؾٍّ ُ حثْ صثمظ جم ثً املعحًيثمد الثئ ٌيث يهم حثْ ايحث ام اليثؿ
يجحغثثي .املعحًيثثّ بؾثثًرِ يححمبعثثّ يا حا ٍثثّ غ الًتثثخ و(ضثثو ثثان اليثثزأِ
يبطزٌيّ اصحعممٌّ كيو ن ٌضح نذا الحضًٌغ إ نزل نَف
 1ثثث نزل بؾزٌّ يزجةطّ بملي راد الةٍموٍّ لح ّ،امليحًبّ كيو ن ٌزا ا
ائزف ري ثثث  Oعخؾٍّ تؾثرلِ يزلٍ ثّ يٌزا ثا ائثزف ر Iعخؾثٍّ يٍ(ثّ
إخل ر 56يرح ثثم ن الي ٍثثّ امليطعٍثثّ يوعثثمل ظهثثًر الةطمتثثّ رلح ثثًدطف االضثثٍ
الثزٍٕط املث ٌز العثثمل ي وثما ثثثثث اوعثز وعثثمل ظهثًر الغخؾثثٍمد غ الضثطز األين يثثو
يث ث ال بً ثثثمرُ كي ه ثثثم ن ًٌظٍثثثم بثثثم حاف جثثثزاجل يايظٍ(ثثثّا اشح م ٍثثثّ
يؤصضمجٍّ؛ يكيو ن ٌغرل الحغمبو اليحمبَ رنًبرل/نًبرلجني غ ائحث لثشيال
إ جغمبو يظٍ(َ صزمُ يٌغرل اص الحؾ،رل إ جؾ،رل يظٍ(ثَ يٌغثرل الحٍ،ثز
يرح م نً غ نذا الراذَ العمٕحَ يو الؾ،مر
الحطًرُ إ صح األن ٍّ املحؾم
غ شرليٍ ثثثمن ريثثثًض يًذٍثثثو يًذٍثثثخ ظٍثثثز يضثثثحًٓف يثثثًض بافثثثم ّ e
ياليًذٍو ٌعٍ إوحمط األن ٍّ ال ضةٍّ لحغخؾٍمد؛ر57
 2ثثث نزل ؽًجٍّ رزلعٍّ ينَ األزلمٔ الؾًجٍّ بمملع ْ ال تٍا لحيح ّ؛
 3ثثث نزل وطيٍّ ر قحٍّ ير .نذا اسذر  T.Kالذُ مرصو ث شثرلي يالثذُ
ٌ حض و ظزذثّ وطيٍثّ مؽثّ أل قثمٔ ال طثا يٌغثي .ظيثا ماللٍثم ي ضثص م
يذلا يم ي يزِ الؾ ل؛ر58
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 4ثثث نزل ؽز ٍّ دل جغيٍ .زلمٔ ح ي ا صملٍت وًٌ .يألً ّ ظٍز
ٌحعزف اليمر حْ مؽز كيو جز حهم بضهًلّ ي كيو جعٍٍ هم؛ كي م
ن وحع ث س ن ثثم ثثو اعثث(م ٍّا ؽثثز ٍّ ي يؾثثطحعٍّر 59ريثثو ال ٌيثثز boeuf
ذثثثثثثثثًر فثثثثثث ث و بثثثثثثثثًف/ارُ  Bov/aryيفثثثثثث ث و  Bouv-ardي sec-Gobeغ
 Gobseckإخل،
جًل نثذى الطزٌيثّ ش ضثم مبٍثم ذثميا ينثً الضثزم
ن م ٌقم كيو ن ِّ
الضةل الثذُ يثَ بمال ح ثمم حثْ اصث حث راثميا راثرل ييثزئ تؾثّ
جه ف إ جضًٌغ تزأِ نذا االص رٌ حهَ نذا ال ً يثو الضثزم مإ ثم بملي(حثّف ا
يا حةمرا يو نذا الًتخ ؽةإ االص ٌض ْ  Xي Yا
شلثثذا كٍثث .اليثثمر مإ ثثم جيزٌةثثم إ ثثشن شثثذير يلًاظثثا ظز ٍثثّ غ ثثز
اليح ثثمد يصثثًابا ييًر ٍ ثثمد خمحح(ثثّ ما ثث .اص ث العح ث يالثثئ صثثٍعححهم
و(عًن رشعَ جةعم مل لًن الغخؾٍّ ي الئ بملعيط ج(ٍ ى إدا ز هم يضةيم
ذ زشعٍثثّ يضثثحيةحٍّ يذثثأ ا جًت ث ليثثَ اٌحًتث ا الغخؾثثٍّف لًاظثثا اعثثحيمل
عثثثثثثعل يرثثثثثث ard .ي  ouilleراوعثثثثثثز  Bafouillet Fenouillardغ الزصثثثثثثًل
املحعزذّ املغهًرِ ذزٌضثحًف يالثئ و ث .يع ثْ ويرلٌثم ثدل رث .صحضثحّ
يحصموضثثثثثّ يرثثثثث.ف bafouille fripouille vantard Trouillard capitulard
 nouilleإخل إن يثثممِ ر la Bermaيظثثزف الحؾ ث ٌز ر M.de Nيالع ثثًان
ريعثثملَ يشثثني رياثثًن ياالسمياط الحعثثةرلُ ر Tintin, Nanaيبعثثا األزلثثمٔ
الغخؾثثٍّ امل(قثثحّ ذيم ٍثثم ر Helene, Anneيابحثثذان ائملثثّ امل وٍثثّ ريثث ال
بً ثثمرُ ييث ال شرل ٍثثش نثثذا ذحثثو ٌ(ٍث ذعايثثمد وٍثث .إ نثثذا اةحثثًٓ
األ اتثثثثَ ياس ثثثثملَ يالطةعثثثثَ ياألٌثثثث ًٌلًشَ يال طثثثثَ ي دا رال ةثثثث.
يالًفثثم ّ ياسثثخل إخل ر 61يثثو املؤذث ن نثثذا الحعحٍثثٌ .ثثح بؾثثًرِ رٍٕضثثٍّ
ثدل اال ثحاف يث بطمتثّ الغخؾثٍمد األ ثثزٓ غ الث ؿف غ ر طثأ األث يًرٌثثو
لثثشيال ج ث ْ ال(حثثمِ الطثثمنزِ يالةيثثز لثثةني  Albineريباوثثػ  Blancheغ
املضًماد األي لح ؤل ؛ إوهثم ج ثمتا اليثط الابثط لرًبثو اليه ثًجَ األصثًم
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صثثرلط  Sergeياملح(ثثزمت ميثثم لح ث ٌو؛ ٌض ث ْ اخلثثًرُ املحعؾثثت ظثثمرظ ال ث ًِ
يالزصثثثملّ رعثثثمنٍمظ  Archangiasإخل ليث ث ر ٌ ثثثم صثثثمبيم ن جضث ث ٍّ يثثثم ال
كيثو جضث ٍحو يابحيثمر اصث ليثمٕو ين ثَ ياثرل يزٕثَ ر le Horlaمٓ إ
إص مم اص يعح .ر al+hors=Horlaإ نذا اليمٕو اشلصني رالغث(مف يال،ثميا
غ الًتثثخ و(ضثثو يٌيثثًن جثثمرِ مرشٍثثم يجثثمرِ ثثزٓ ما حٍثثم بمل ضثثةّ إ الضثثمرم
ائمفز ظٍ م يال،مٕت ظٍ م زٓ إن ذرز ائمالد ن ٍّ لح راصّ نَ مين
ع ائمالد الئ وزٓ ٍهم ف و وؿ عخؾٍّ ختحا ل (ضهم ازلم ي ازلم
يضثثحعمرا يثثرا وثثزٓ غ راخلثثًرُ لثثشيال ن امل ثثًن ياملقثثمرث املثثملَ رٌضثثحٍ
رياًن خيحمر ل (ضو ازلم اظزبٍما رظٍز وحعزف حْ ظيٍةّ دنت+الاظيثّ  ardف
 Saccardي جيزار ظزف  Hein..cن مض يمن غ نذا االص ؛ ٌيمن إوثو ؾثْ
ٍو تط يو يّٖ صً  sousينً اص دانت إ الضصو ي وو صرلبإ املاٌنيار61
يرثث .نثثذى األزلثثمٔ املًظٍثثّ ج(ٍثث إدن غ ذًوهثثم جيرٍ(ثثم لحثثدلايض الضثثزمٌّ
يجضثثحةا تث ر الغخؾثثٍمد الثثئ و ثث .نثثذى األزلثثمٔ يجثثًظَ بثثو األيثثز ٌحعحثثا ن ثثم
بع ؾثثز نثثمل مليزيٍٕثثّ ائيمٌثثّ يلي ثثو ال ٌضثثحةع االصثثذلاجٍصٍمد املخٍةثثّف غ
ثث .يًبمصثثمن رالؾث ٌيمن ٌضث ْ ظث األبطثثمن راملحثثًظػ ينثثً ؽثثٍمم األظث
يجمض لحؾ اتّ يكيو ن جًظَ عخؾٍّ جض ْ لةني مإ م بضًمايٌّ ريظٍثّ
ذةرلِ يو ان املع ْ امل متا لح(غر62
ميضم ثثث جحع ذ .ايّ يو ان اليًٍم االوحيمٍٕثّ ُ جم ثً اليًا ث
الئ و م إييموٍمجهم الذلذٍةٍّ يث العاتثمد األ ثزٓ كيثو ن جيثًن نثذى
اليًا بأعيمن ٌ ِف ل ًٌّ،رجزجةط خبٍمر ال ا الح ًُ،ف يرث .طٍثّ ظهثًر
الثث يانر 63امل طيٍثثثّ رٌح ٍثثثش ذثثث .حيثثثَ بيمبحٍثثثّ جًتثث تًٌثثثّ إ ظثث يثثثم
يييةًلثثّ لثثةعا ااملضثثمرادا اتشةمرٌثثّ الثثئ جعطثثَ نثثذا املقثث ًن ي داض ي ثثذ
الة اٌثثثثّ ي عثثثثيمن ملٍثثثثّ رجثثثثزجةط خبٍثثثثمر اسثث ث ط األمبثثثثَ ي عثثثثيمن
حثثْ الثثزايُ
ٌ ًٌلًشٍثثّف إخل يالثثئ و ث م االيث رِا ال عزٌثثّ لح ثثًدط يج(ثثز
صحضحّ يو القً،نمد األيلٍّر 64إن االنح مل بملحعةثّ يظهثًر اليًا ث اس ملٍثّ
يالعيمٕ ٌثثّ ف ث و وثثؿ صثثزمُ ؾثثزان يغثثيحّ الةطثث .تحٍحثثّ نثثَ امل(هًيثثمد
66

من أجل وضع سيميولوجي للشخصية

ال،ميقّ يصٍّٖ الحعزٌ إ نذا ائث يرث .ي(هثًيَ الةطث .يالغخؾثٍّ الحثذٌو
ٌضثثحخ يمن املةثثم بطزٌيثثّ ا حةمنٍثثّ ٍعثث .ظ ث ن م حثث .ال ثثز يثثم نثثً بطثث.
ظيمٌّ يعٍ ّ ،ن .كي م ائ ٌز و بط .بعٍ و غ ظملّ اليًن ارل األمبَ ،يم
نَ املعمٌرل الئ ٍش الةط .ااخلمٕوا ي االةط .اليمدثا ربثزيث ي الثئ ٍثش
الغخؾٍمد الطةٍّ يو الغخؾٍمد اخلةٍرّ يالضعممِ يو الحعمصثّ يال(غث .يثو
ال ؾز يالغخؾٍم د الزٍٕضثٍّ يثو الغخؾثٍمد الرموًٌثّ يالعطثمٔ اتجيثمبَ يثو
العطثثثمٔ الضثثثحل ،إن حث ث ال اللثثثّ بثثثمملع ْ الث ث تٍا لحيح ثثثّ رالثثثًظٍ(َ ياملثثثاسل
ملًفثثً و ي اامل طثثاا رظ لٍيضمو رٌضثثيًا اخلثثمـ بملغخؾثثٍّ كيثثو ن
ٌغثثعز بأوثثو اثثرل يعثثين بهثثذى املغثثيحّ ي ٍحثثهم إ ف ثثثثث ح ث االشح ثثم ر ي ح ث
اليٍ ريغيحّ الةعز و اليٍ األٌ ًٌلًشٍّ ف و تًن نثَ يغثيحّ اصثحيةمن
الثثث ؿ يجعثثثٍني اليثثثمر ي إصثثثثيمنو هثثثَ إدن يغثثثيحّ ج،ثثثرل جثثثثمرخيَ ي
ذيمغ ر 65؛ يرح م نً يًشًم غ طمنّ ال ًدط رالذُ وضحعرلى يو ازكمظ ف
اتمد يض ًظّ رذيم ّ

اتمد سياط رييزرِ
C1

اتمد يضحةع ِ رنةٍعٍّ
اتمد ارل نةٍعٍّ رمم ً ّ
C2

اتمد نةٍعٍّ رارل مم ً ّ

C2
C1

اتمد ارل سياشٍّ ارل ييزرِ

يبهذا صٍيًن ل ٌ م يراف
 C1ف اتمد ش ضٍّ سياشٍّ
 C2ف سوم ي اتمد ش ضٍّ يرحٍّ
 C2ف سوم الزش.
 C1ف سوم املز ِ ر66
66

ت :د .غسان السيد

إن حثثًرُ  C1ي  C2ي(قثثان رغ جمح ع ثثم لثثذل كيثثو ن ٌحة من ثثم
الةط .غ ظني ن اةًرٌو ال ثزٌو  C2ي C1صثٍيًومن حثًرُ الح ثمتا يث
الةط .يصٍعز من حْ وه م قمٔ زل الطةٍعّ ن مض ي رصّ زٓ ي ؾز
ثثز ٌ(قثثان بثثملعيط نثثذا املخطثثط ربطثثٌ .يثثٍ اتثثمد ش ضثثٍّ يرحٍثثّ اثثرل
اشح م َ ايز ِ مٕ ّ إخل ييمب .ابحذان اخلقً الدلشًاسُ إخل
ث ثثثثث يإ صثثحًبٍّ رإدن إ إشثثزأاد حثثْ الضثثطإ يثثو مين ييمربثثّ الة ٍثثّ
ال(م حٍّ الع ٍيّ لحيًن ؛ غ الًات ٌحعحا األيز وغثيحّ ج(خثٍ اليثًن يجةثٖرلى
ياذشحو يو ان ًايث .مؽثّ جزذثش حثْ نثذى الغخؾثٍّ ي جحث وضثم ِ
إشزأاد خمحح(ّ ير .اس حّف
إوو بٍرل وع

إوو بٍرل و(ضو الذُ ر ى بًن الةمرظّ ينً كز

نذى اتشزأاد اليمبحّ لححع ٌ كيو ن جيًن ي هصٍّ ريًفثعّ يضثةيّ
لثثثا Co 1ا يذ ٍثثّ رجيثثزار اص ث العحث يذحمبٍثثّ راص ث حث ي ث ثثط وحثثو
حثثً
يجغثثيٍحٍّ رإوثثو وع ث الثثذُ/نً و(ضثثو ي زيفثثٍّ رظزذثثّ جأذٍ ث
ذرم ّ ٌحعحا األيز إدن باشزأاد صحًبٍّ جزجةطو بؾًرِ صمصٍّ بثمل ًدط
املًشثثو املضثثحخ لر 67إن نثثذا الًف ث ل عثثمل الغخؾثثٍمد ف ث و األ ثثا يف ث و
جزاجةٍّ يعٍ ّ كيو ن ٌيًن إدن (ٍم يي حغزا يارل يزيش يو تة .الث ؿ
ريظ ث نم اليثث رِ الريم ٍثثّ لحيثثمر جعطٍثثو صثثةٍا لحًؽ ثًن إ جم ثثً املضثثح مد
األ اتٍّ يال(حض(ٍّ يالضٍمصثٍّ إخل يالثئ جثحعي ٍثو يلي ثو كيثو
ن ٌيًن يزيشا ٌقم دل ث م يثو اتشثزأاد األصثحًبٍّ الثئ ًٌفثعهم الث ؿ
ن ٌي ل ب (ضو نزٌيّ اصحهاذو
و(ضو ر حْ ال ؿ امليحًث ياملخحح
إو م نث ن ثم يةمعثزِ يغثيحّ ييزيٍٕثّ وثؿ ي ا ًفثو كيثو اليثًن إن
وؾم كيو تزأجو رغ جمح ي ؾثز يعٍث ني ث يم ث س جطثمبا بثني الةطث.
يبثثني قثثمٔ اتثثَ ي(قثثٌ .عز ثثو اليثثمر يٌيةحثثو يثثو ن ثثم جثثأجَ االوشٌمظثثمد
امل حغزِ ذررلا غ تزأاد ال ؾًـ الي كثّ يالثئ اسمامد غ العؾثز ائث ٌز
ثثدل جًص ث اس هثثًر ي ث ل جتموضثثو ُ ثثدل عٍثثّ الزيثثًس الريم ٍثثّ لح زشعٍثثّف
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ٌؾثثةإ بموحثثمازين ي نثثًراظ بمل ضثثةّ إ تثثمر يعثثني غ ؾثثز يثثم بطحثثني؛ يت ث
ز يغ ؾز ز بموًرط ي ذًرٌمظر68
ٌؾةإ الةط .بمل ضةّ إ تمر
كيو ن اٍش يو بني اتشثزأاد الح(مفثحٍّ اليمبحثّ لححع ٌث
دل الحعحٍ .الرمبخ لحيًن يالئ ج(ٍ غ و ٌ الةط.ف

يالحضثصٍ.

ثثثثث يؽثث(م ج(مفثثحٍم ج(ٍث الغخؾثثٍّ يثثو م ث ث م يثثو الًؽثثً مد الثثئ ال
ححيهم الغخؾٍمد األ زٓ غ الع  .الئ ححيهم ب رشّ ت.ر 69ف
ثث جغةٍو يجؾًٌز

ثث ال جغةٍو يال جؾًٌز

ثث جضثحية .بعثا العايثمد ريرث .رشثز بعث
اصح،ان

ثث ال جححيْ ايمد

ثث جًلٍ ي اصحةمتمد يُعةز هم

ثث جًلٍ ي اصحةمتمد ارل يعةز همر71

ثث لحغخؾٍّ اص

ي ليت ي اص عخؾَ

ثث جمهًلّ

ثث يًؽً ّ شض ٌم

ثث ارل يًؽً ّ شض ٌم

ثث يؤنحّ شٍ ا ييعححدّ و(ضٍم شٍ ا

ثث ارل يعححّ و(ضٍم يارل يؤنحّ

ثث يغمرذّ غ ائيمٌّ يصمرمِ شلم

ثث يغمرذّ بضٍطّ غ ائيمٌّر71

ثث السيّ

ثث ال ًٌش السيّر72

ثثثثث حثثثْ اتثثثّ غثثثيٍّ يث ث عخؾثثثٍّ ورًٌثثثّ ثث مين اتّ غيٍّ ح مِ
يزذشٌّ رالةطحّ
ثث ذزذمرِ

ثث ؽميحّ

ٍحّ

ثث تةٍعّ

ثث

ثث ا ٍّ

ثث يرلِ

ثث تًٌّ

ثث فعٍ(ّ

ثث عمبّ

ثث صًس

ثث وةٍحّ

ثث يفٍعّر 73إخل
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ث ثثث جًسٌعم ج(مفحٍم ٌحعحا األيز بذلذٍش ذ َ ملؿ يجيحٍيَ ٌعح ث
بؾًرِ صمصٍّ حْف
ثث ظهًر غ بعا األيتمد املح ٍشِ غ ائيمٌّ ثثثثثث ظهثثثثًر غ يتثثثثخ اثثثثرل ظمصثثث راوحيثثثثمماد
ي غ يًات ارل يح ٍشِ
يؽ
رب اٌثثثثثثّ املحًالٍثثثثثثمد يالضثثثثثثزم يوهمٌحه ثثثثثثم
ا حةمراد رٍٕضّ ي ي ية َٕ إخل
ثث ظهًر يظٍ ي نزنفَ

ظهًر مإ

ط ثثثثث اصثثحياال ج(مفثثحٍم جعهثثز بعثثا الغخؾثثٍمد مإ ثثم بز يثثّ عخؾثثٍّ ي
عخؾٍمد ٌ ِ زٓ ف و جم ً ّ ذمبحثّ يوغثمرذّ ذ مٍٕثّ رp3←p1
 p1←p2غ ظني ن الةطٌ .عهز يظٍ ا ي بز يّ ُ عخؾٍّ زٓر74
ٌغثثمر إ نثثذى االصثثحيالٍّ يائزٌثثّ املاسيثثّ شلثثم املةثثم بيٍيثثّ ن الةطثث.
كحح غ الًتخ و(ضو ائًار ال ا حَ رييمن ععزٌّ يائًار اخلمرشَ راوعز
إ املضز الياصثٍيَ يإوثو كححث اليث رِ حثْ الح يث .فث و ال(قثمٔ ُ
يو ذةمد نًبًسَ ال ٌقعو ف و ييمن ح م يضةيم يرح م ن ظهًر عخؾثٍّ
يعٍ ّ كيو ن ٌح الحعي بو إ ظ يم دل دذز الةٍّٖ ي دل ييمن ح م
يحًت ث يٌغثثذلض ي طيٍثثم بعهثثًر الذلذٍثثت الحعثثةرلُ الضثثزمُ ف ث و جح ثثّ يثثو
ع ّ
الًظمٕ املًشهّ يامل د
تثثمل بثثزيث واظعثّ دلث يثثو تةثث.ف اال كححث الثثزايُ غ بعثثا ائثثمالد
ظزٌّ ا حٍمر بعا الغخؾٍمد جةعم لؾ(مجه إدا ذمن حمط إ يظٍ(ثّ يعٍ ثّا
ريًر ًلًشٍم ائيمٌّ ينيذا ان عخؾٍّ اخلًرُ جعهز غ املًت األ رل يو
الذلذٍت الحعةرلُف
يغثثزي سياط ← صثثحًث ايثثحاض املثثز ِ ← ضثثة الثثشياط غ الي ٍضثثّ غ
ال حٍصّ صيط ميم يو ال ير ال عميَ ريةمرذّ الشياط الذُ جيثت ن ٌيثًل بثو
غ ئعّ يعٍ ّ يو ن م الحعمر العملف
ارل ي(ذل

ريحعيد ي(ذل

ر دل ظهًر عخؾٍّ

زٓ

م ثثثث يظٍ(ٍّ ج(مفحٍّ الةط .ن م بغي .يو األعيمن يضثص .ذ ثم نثً
بمال ح مم حْ يذٍيّ ح مِ يبطزٌيّ اصثح اللٍّ؛ إن العثًمِ إ جم ثً الضثزم
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ياحثثْ اع ثثً امل ث ع لح ع ثثًالد الًظٍ(ٍثثّ الثثئ ذثثمن ما هثثم يالثثئ ذموثثخ
ذيم ثثّ العؾثثز ج(قثثحهم يثثز فثثزيرُ ينثثمل ٌزجيثثش نثثذا الح(مفثث .املةثثم رغ
ائيمٌثثّ الغثثعةٍّ يغ األمث ال،زبثثَ الياصثثٍيَ حثثْ الحعمرفثثمد الحملٍثثّ
ريٌيًن الحعةرل األين ٍهم يغمرا إلٍو ف
ثث عخؾٍّ يصٍطّ رظ .الح متقمد

ثث عخؾٍّ ارل يصٍطّ

ثث جحغي .يو ان ع.

ثث جحغي .يو ان تثًن رعخؾثٍمد جُثذذز
يط ي يو ان ذمٕو رعخؾٍمد جًؽ
يط

ثثثثث حثثثْ اتثثثّ يث ث يعثثثمر
املعمر ر75

ي ي حؾثثثز حثثثْ ثث معحّ يمل املعمر

ثث ذمٕو ياتعَ ييععَّ

ثث ارل ذمٕو ر ي ذمٕو ا ذلافَ ي(ع.

ثث جححيْ يعحًيمد ريعز ّ ر76

ثث ال جححيْ يعحًيمد

ثث جيغ

و املضم ٌو رت رِ

ثث ال جيغ

و املضم ٌو

ثثثثث جغثثثمرض غ يثث يةثث َٕ رإرامِ ٌؾثثث(هم غ ثثثث ال جغثثمرض غ العي ث املة ث َٕ ال ًٌشثث إرامِ
اتّ ي يًفً راةّ يٌ(ضة نذا العي غ لح(ع .ر77
وهمٌّ ائيمٌّ
ثث ختحؾخ يو ال(ي املة َٕ

ثث ر جحخحؿ يو ال(ي املة َٕ

ٌحع م بط .بثزيث غ نثذا ال ثًدط يثو املعثمٌرل الًظٍ(ٍثّ يثو ثان اجمثمن
وغثثمنوا يليثثو ن ثثمض ث بثثزيث بعثثا الثثذلمم غ الحض ث ٍمدف إن يثثم ث مى
بزيث لٍط انًٌّ ماللٍّ ي م ا زما ما  .وؿ ح م شٍث ا اويث ار يثم نثَ
نًٌثثّ ذيم ٍثثّ ي صثثحًبٍّ إن الحعزٌ ث الثثًظٍ(َ يالحعزٌ ث األصثثحًبَ ث ى لٍضثثم
ممٍشٌو مإ م بًفً يرح م نً غ نذا امليطث يثو ريًر ًلًشٍثم ائيمٌثّ ـ
 48ف اإدا ُط(ثثخ حثثمِ ي ؽثثل ي لًظيثثم يجةعحه ثثم ائيمٌثثّ يثثو مين االنح ثثمل
بأيلٖ الذٌو بيًا ان بطث .ائيمٌثّ ٌيثًن ال(حثمِ ي الؾثل الثذُ ُطث ي
لًظا ال ًٌش بمظز غ نذى ائيمٌمد يكيو ن جض ْ الغخؾٍّ الزٍٕضٍّ
ٍهم الةط .القعٍّا
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نذا اال حاف بني الةط .الةمظز يالةط .القعٍّ ظُث م بعث دلث رـ  62ف
اإن بط .ائيمٌّ الزإ عّ إيم ن ٌيثًن الغخؾثٍّ الثئ جعثموَ يةمعثزِ يثو عث.
ي ن ٌيثًن
املعح ُ غ الحععّ الئ جُعي ٍهم ائةيّ ر ي الذُ ٌغثعز ب(يث
الغخؾٍّ الئ جية .بز الةؤظ ي جحل ظمشّ عخؾٍّ زٓ اإن يم نثً حث م
ن ثثم نثثً م ثث .يًفثثً ري /ي/يضثثح(ٍ ذرثثز يثثو ذًوثثو بطثثار 78إن ج مصثثت
م  .ثثث يًفً ثثث بطا لٍط إشةمرٌم مإ م حْ الزا يو وو ي حغز
ر ٌعثثث الةطثثث .يزجةطثثثم بثثثممل(هًل العثثثميحَ لح ًفثثثً يرثثث .امل(هثثثًل ال ثثثز
ياملضثثح(ٍ ياملزصثث .إخل اوعثثز ارياٌثثّ ال(غثث.ا غ اليثثزن الحمص ث
رلح عثثمر
غز يرا ظٍز ال جضحطٍ الغخؾٍّ ب ا ن جةين و(ضهم ذ ًفً ظيٍيَ
يي دل جيًل نَ ب ير الةط.
نثثث ثثثث و ٌث ا اؽثطاظٍم يضثةيم ن ثم اسث ط نثً الثذُ ٌعثزف يال الةطث.
ٌ(ٍ اس ط ذأوو ريش مل لح زص .يلح ححيَ ي ؾز جًت نذا األ رل ي مى
يضةيم دل ز ظ يم داد ييمييّ فعٍ(ّ حٍو رتمبحٍّ جًت ذميحّ
ينيذا ٌ( ٍث اصثحخ ال األت عثّ يالحةثمظ الززلثَ يال ثًدط دُ األصثحًث
اخلمـ ينزل م ًن املضز غ ذًيٍ ا مٌارد ياأليبرلا ياملضحض .يال(ٍح
الةًلٍضَ إخل ذعايمد وث م يضثةيم الةطث .الثذُ كححث اتًا ث ا اسث ط
شلذا الضةت
ي ثثثثث ثثرلا كيثثو ن ًٌؽثث الةطثث .يرح ثثم نثثً ثثدل ج(ضثثرل يافثثإ حثثْ
الحعحٍثث .إدن و ٌث األيثثمذو املعٍ ثثّ الثثئ ٌيث ل ٍهثثم وثثؿ ي عثثًرى اخلثثمـ
يٌض ْ الةط .ابطاا ياخلمٕو ا مٕ ثما يٌعثز نثذا ال(عث .ي داض بًؽث(و عثا
شٍ ا ي عا صٍٖم بم حؾمر ٌؾطعت يعو شهمسا جيًكٍم ذميا دا يظٍ(ّ ًل
ثثث ل ًٌّ،رٌحع س ال ؿ و و(ضو ي و ب ٍمجثو اخلمؽثّ ي ثو نثزل اصثحهاذو
جعهز نذى املعحًيّ يو ال ؿ ي و حْ عي . .يًاسٌّ جيًكٍّ يي ذِّشّ ي
حْ عي .عمن جًفٍعٍّ يو اًدطف إوين حي ن ث زف ن ث تًن إن
ث ؽعٍإ/ذمدث شٍ ثثث صثَٔ نٍثت /عثزٌز يذوت/ي مصثت نةٍعثَ /اثرل
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نةٍعثثَ صثثعٍ /بمٕط حح ثث/ .مميو /ذٍ /يضثثحةع إشةمرُ/ا حٍثثمرُ
إخل ومين نذى اس  .املزا يّ ن جؾمظت ذ .يم ٌؾ يًفً ريًس الحعحٍ مد
يامل ً ثثمد املؤصضثثمجٍّ يج حثثو يوثثٍط بثثو ربثثزايض تثثًاوني ريثثًس نيثثًظ
ععمٕزٌّ زلثمد نثزل اصثحخ ال تًا ث إخل صثحيًن نثذى اس ث .إدن
امليثثمن امل(قثث .لعهثثًر الي ث رِ الريم ٍثثّ رالثثئ ٌح ح ث بهثثم الثثزايُ ي عخؾثثٍّ
يعٍ ّ يصحعمين شمن ِ ن جح عًر ظًن ذاذّ يزاذشف
حْ إٌقثم
ثثث الحّ،ف إن طمبمد الغخؾٍمد و عخؾٍمد زٓ جضم
ت رجهم حْ اليًن رذال يافإ ي يقطزث ٍو ا  ّ ،ي يةمعز يثذلمم ي
تًُ ؽعٍإ ي ارل ؽعٍإ تًا ٌم
ث ثثثثث الحي ٍثثّف ٌضثث إ ال غثثمط الثثحيين لحغخؾثثٍمد بحع ٌثث يعز حهثثم روثثً
الع  .يشايلّ ِ من وً ال غمط املهين ي ال(ين ٌح ليمٔ يًفً ي يممِ
بمللّ ي بملٍ يت ٌيًن الع  .يمنزا ي صٍٖم ي مصثةم ي اثرل ي مصثت نثا
ي ارل ن .صعٍ ا ي ارل صعٍ غ وحمٕصو ٌُ صش ب تّ ي بضز ّ إخل
ط ثثث العاتّ االشح م ٍّ الًٍيٍّ الطيضٍّ مإ م إ ظ يثم يالعاتثمد بثني
ذمٕ مد يالئ جحعي بهم بعا املعمٌرل ثثث ير .و االصثحيةمن يجيث ٌ الثذاد
ي ماث الطثثثميالد يتًا ثثث الحيثثثثمرث ينيثثثثًظ املثثثثزير يالماث االشح م ٍثثثثّ
يالعيثثثًم الثثثئ ج(ثثثذل يعز ثثثّ تٍ ثثثّ األعثثثٍمٔ املحةمملثثثّ يالعيًبثثثمد يامليم ث ث د
حثثْ الحعثثزف حثثْ نزٌيثثّ ظٍثثمِ الغخؾثثٍمد ريًاتثث
اخلمؽثثّ إخل جضثثم
ي مصةّ ي ارل ي مصةّ يهذبّ ي ارل يهذبثّ حذليثّ ي اثرل حذليثّ الٕيثّ ي
ارل الٕيّ إخل جيت ن وغرل إ ن ذ .نزل اتٌقم الثئ ر ٌ منثم كيثو
ن ج يض ث يج ث  .غ ائغثثً ياملةمل،ثثّ رصثثٍيًن بطثث .نثثذا املضحضثث.ف عثثمبم +
يصثثٍعهز بمصثثح زار  +يثثحعي ٌغثثعز ب(يثث يةثث َٕ إخل بضثثت عثثةيمد
الًؽً مد امل(قحّ ياخلمؽّ بهذى الريم ّ ي جح يكي هم ٌقم ن ج  .ف و
لعةّ خمٍةّ يو الح ميبمد ي الح متقمد بني يشًم األبطثمن يظهثًرن حثْ الةطث.
غ ائيمٌّ الغعةٍّ يرا ن ٌعزف و و(ضثو املةثم ذ ثم نثً لث ٌيغث
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ي،حؾةم ربطا يشٌ(م ذ ييموثو يوهمٌثّ ائيمٌثّ نثَ امليثمن االصثذلاجٍصَ
الذُ ٌحطمبا ٍو يشًم الغخؾٍمد يظهًرنم ثرلا كيثو ن جثأجَ ذث .وثًا
الطزل األصحًبٍّ الئ ٌحةعهم جة الد لحٍ،ز عةيّ شمي ِ ش اف كيو ن جيثًن
يرثث .نثثذى الغخؾثثٍّ بطثثا بمصثثح زار ي يزظحٍثثم؛ يجضثثحطٍ ن جت ث بثثني ث ِ
ثدل اليٍثمل ب(م حٍثّ ياظث ِ ي
جعزٌ(مد ميحٍّ رالةط .يرا م ث + .ييضثح(ٍ
و  .م حٍثمد خمحح(ثّ بؾثًرِ يح ميبثّ رٌيثًن الةطث .ثم ا ظٍ ثم يي(عثًال بثو
ظٍ ثثثم ثثثثز إن بعثثثثا اتشثثثثزأاد يبعثثثا األش ثثثثمظ يرثثثث .الزياٌثثثثّ الذلصثثثثحٍّ
ي الزياٌثّ
ررٌغمرمصًن الذحثًظ ياملثذاذزاد اخلمؽثّ الحي ٍحٍثّ رشٍث
يحع مِ األؽًاد رميظ بمصًظ دل جة ٌ .بؤرِ الث ؿ بمصثح زار جٍ،ثز األبطثمن
مإ م ي اةم عّ حْ اخلطّ العميحٍّ املضحيزِ و(ضهم
ال حمٕضف يثو املؤذث ن مراصثّ الةطث .جغثي .شثشٔا ممثم كيثو ن ٌضث ْ
جممن بااّ الغخؾٍّ ر صحًبٍّ اشح م ٍّ ينثً جمثمن خيقث بيثًِ لحقثزيراد
اتٌ ًٌلًشٍثثّ يالزتمبثثّ الريم ٍثثّر 79نثث .الةطثث .فثثزيرُ الوضثثصمل اةيثثَ،
ذحت جًيم عٍ(ضيَ مل  1925ريليو يث اخلحثط بثني ي(هثًل الةطث .يي(هثًل
الغخؾٍّ ف اتح م ٌيثًن الةطث .فثزيرٌم لحعيمٌثّ جضثحطٍ ائيمٌثّ بًؽث(هم
ي عًيّ يو ال يا ن جحصميس بؾًرِ ذميحّ الةط .يؽ(مجو امل ٍثشِ ٌ ثحض الةطث.
و وًن املممِ إ م  .يكر .يو شهّ يصٍحّ لحيمذز ال يا يكر .يو شهّ
رث .الطز ثّ بؾثًرِ ميثّ عثيا
زٓ جعحٍا يغخؾث م لحثزابط بثني الث يا
خمحؾزا ياميقم يارل يضحيز يثو ائيمٌثّ يجُخحؾثز غ ظثمالد ذثررلِ إ
جيمن بني ما عني رٍٕضٍني ر يجة ثْ يثط حثْ ج(ضثرل يثشميط ليح ثّ اروعزٌثّ
األمث ـ  296ثثث  297غ الًات جحصميس الطز ّ املةم إبزاس عخؾثٍّ راٌححيثَ
رش .ايز ِ يٌيًن شلم ا اؽ ٌا ٌححيَ ؽ ٌيم ا اٌاتثَ ٍث .ثأراا يجيثًل املةثم
حثثثْ جا ثثثت بمليح ثثثمد رمان وثث لًن يثثثشميط يليثثثو نثثث .كيثثثو اليثثثًن إن
الغخؾٍّ االئ شلم اليح ّ األ رلِا ي الئ جحيح غ األ رل نَ الةطث ،.يثو
شهثثّ ثثزٓ يوثثخ عثثي .يؽ ث اطثثَ جححيثثْ الغخؾثثٍّ املةثثم وثثًاِ يؽ ث
يإبزاس ج(مفحَ ريمرًٌظ يمل صمٕإ ملموَ ريظموَ ييمب .بحٍ
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ن .كيو إل،مٔ الحةٖرل بؾًرِ عميحّ،
س ثثث ٌح ٍش ذث .تثًن بغثً اتعثمراد ال عًٌثّ ينثذا وثو الحًاؽث .إن نثذا
ائغً املقةًط إ ظ يم حْ الؾعٍ الذلذٍل الحعةرلُ رظثًانز الحطثمبا
حثثْ ؽثثعٍ اليثثًن يجحطحثثت
ذرثثز اظح ثثمال حثثْ الؾثثعٍ األيص ث
يالحيثثًٌ
الرةمد حْ بعا ال مٕ اخلمؽّ الغخؾٍّ نَ ظ نثذى األيثمذو ياملزاذثش
امل(قثثحّ حثثْ يضثثحًٓ ال ث ان الةضثثٍط إن جيثثزار اص ث العح ث يلعةثثّ الحؾثثًٌت
يالةث إ .ن ثثم ية ث ٍٕم ميثث .ظغثثً ي حثثْ يضثثحًٓ يث لًن الع ثث .املح عثثًر ذيم ٍثثم
يب ًٌٍثثثم حثثثْ م ميثثثمد الضثثثزم الثثثئ نثثثَ الغخؾثثثٍمد ينثثثَ جغثثثةٍهَ غ األمث
املعحًيّ امل يًلّ يثو تةث.
جيحٍ ٌم صحضحخ ل صحضحّ يو اتشزأاد املحيمربّ ل
الغخؾٍمد ييو شحهم يالئ نثَ م ميثمد االظح(ثمظ بثمملع ْ ياوحيملثو ينثذا يثم
ٌض ٍو الغياوًٍن الزيظ نزل رالح ٍٍش ارل املةمعز ر 81ينَ نثزل يح ً ثّ
ش ا جيت و ٌ نم يجؾ ٍ(هم لي ر ٌ م صمبيم ن اص العح كي و ن ٌيثًن
يو ان جعحٍحو ؾز جغ ٌ ماللَ ريإ اوم و(ضٍّ الغخؾٍّ ياوعيمصم شلثم
يظحثثْ إ اوثثم ثثو ت ث رنم العثثمل ن ثثمض نزٌيثثّ ثثزٓ يضثثحخ يّ ذثثررلا نثثَ
نزٌيثثّ الثث ٌيًر رامليثثمن امل ضثثص ي اثثرل امل ضثثص يثث يغثثم ز الغخؾثثٍمد
ي يمرنم ف ير .الغخؾٍّ الضعٍ ِ املًشًمِ غ ييمن ي(ز ر 81يالغخؾثٍّ
الةمٕضّ املًشثًمِ غ ييثمن يثش ض إخل لث ٌ م ن ثم حثْ وطثمل ياصث وثً يثو
ااعمس املزص .الضزمُاف الي .يو ش .اسشٔ يال ٌيًر يو شث .الغخؾثٍّ
ياملضيو يو ش .الضمذو يالذُ لٍط مؽم بمملؤل(ني الًاتعٍنير82
نذا ذحو ٌطز يغيحّ الًؽ ييفعو ييظٍ(حو ال ا حٍّ ي اتمجو يث
الضزم الثذُ دم ث .فث ور 83كيثو ن ٌعحثدل الًؽث ذعميث .ثم َ جيثت
مراصّ ميرى بع مٌّ ألوو كيثو ن ٌيثًن لثٍط يثط ؽث ً الغخؾثٍّ يلي ثو
كيثثو ن ٌيثثًن ٌقثثم عخؾثثٍّ يضثثحيحّف كيثثو ن ٌؾثثةإ يامٍ يثثو املضثثحعٍ.
جتميسى ي متقم لحةط.؛ يكيو ن جيًن ظ ٌيّ رالةمرامي غ طثأ األث يًرٌثو
يًفً بز يومعزِ املعز ّ يالزاةّ غ ال(عث .غ الًتثخ و(ضثو إخل إن العاتثّ
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بثثني الغخؾثثٍّ يالًؽث جُ(ضثثز إدن بحعثثةرلاد اجؾثثمن العًايثث .ياو(ؾثثمشلم ُ
ذ يًالد ظمالد اصحةمل الحعًالد الضزمٌّ يوحمٕصهم
كي م ٌقم حْ املضحًٓ األصثحًبَ ن واظثغ ن الًؽث نثً امليثمن
امل(قثث .لاصثثحعمرِف إن عثثصزِ الةنحًلثثّ ايزوثثّ يرثث .حثثمِ عثثمبّا يعثثصزِ اج حؾثثت
ذح رثثمن فثثخ يظٍث ا إخل ُ امليثثمن الثثذُ ٌُ(ضثثز ٍثثو اةيثَ يثثو شهثثّ
بطزٌيّ يًل ِ لارجٍم ي يًل ِ ل س مط يكي م يو شهثّ ثزٓ ن واظثغ
ن نثثذى االصثثحعمراد نثثَ بؾثثًرِ ميثثّ جغثثةٍهٍّ ريرثث .حثثمِ عثثمبّ/ير .رثثمن
جزذٍثثش الضثثزم ظثثًن الغخؾثثٍّ يجيًٌثثو ييثثو يشهثثّ وعثثز
فثثخ ُ وهثثم ج ث
ث .يًفثثً هم ائيٍيثثَ
بزكًوث ف اصثثٍيًن يثثو الضثثه .اصثثحة ان الًؽثثً مد
ريو يشهّ ال عثز الضثزمٌّ عثخؿ إو ثم وث رض بمئث ظ يوحعيثا بملحصزبثّ ن
نثثذا ال ثثً يثثو اال حؾثثمر مميثثو مإ ثثم جيزٌةثثمر 84ا ثثرلا ٌضثثحخ ل الًؽ ث
ا ؽٍمامد اظٍّا ير .ال(عث .القث رلُ رٌ حؾثت ٌ ع(ثز كحث جيثزُ
ع مد يضحعمرِ يو اةيَ رغ ظني ن ي ن شمٔ
يي د
ياص ال(م  .ري
يال بعث دل ث إخل ر 85نثثذا ذحثثو ٌثثؤمُ حثثْ جيًٌثثّ يزذشٌثثّ ائيثثَ
ياالوحيثثمن ال ث اللَ بثثني الًؽ ث يالضثثزم يالحع ٌ ث اثثرل املةمعثثز لح عحًيثثّ ثثو
الغخؾثثٍمد يظحثثْ حثثا حضثث(ّ مؽثثّ نثثَ حضثث(ّ الح(م ثث .بثثني امليثثمن ثثثث
ياليمٕو ينثَ حضث(ّ وعث يثرا وهثم ذموثخ يٍث ِ امل رصثّ الطةٍعٍثّر86
ائغثثً اليميثث.
كيثثو ن جثثأجَ ث ِ إشثثزأاد صثثحًبٍّ مممذحثثّ ثثزٓ لح ث
تمبحٍثثثّ و ٌث ث ائيثثثَ ُ و ٌث ث الغخؾثثثٍمد ييثثثو نثثثذى
لحيثثثًن يجث ث
اتشزأادف
ثثثثث الًؽثث(مد اسضث ٌّ ياملابثثط ي صثثحًث ائيثثَ ي ثثز الحعحثثٍاد
ال (ضٍّ إخل يجُي ل نذى الحعحٍاد املةم ن م يو ش .جضًٌغ اوضثصمل الغخؾثٍّ
ال ا حَ دل وضض اتّ بني ع .يصحضحّ يو األ عثمن بثني يغثزي يويٍثا لثو
بني صةت يوحٍصّ إخل
ث ثثثث إن األعثثٍمٔ املضثثم لحغخؾثثٍّ نثثَ املةثثم الحصضثثٍ لثثةعا ؾمٕؾثثو
ال (ضٍّ ياأل اتٍّ ي اسض ٌّ رنزايِ نزت .ي ص ٌ(من
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ط ثثثث إن يزشعٍثثّ بعثثا الحثثًارٌة املعزي ثثّ رالثثئ ذدحةثثخ يثثو تةثث .غ الثث ؿ
اخلمرشَ الغمي .لحريم ّ ج(ٍ غ د تٍٍ جمثمن ظزٌثّ الغخؾثٍمد ذ ثً يثو
ائح ٍثثّ لي ث رنم يرثث .املزشعٍثثّ إ ٍ ث ر غ راخلثثًرُ يإ شٍ ٍثثش غ ر طثثأ
األث يًرٌو إخلر87
م ثثث كيو ن ٌيزر ال ؿ و(ضو رغ الع ا دل إم من ششٔ ف و صٍمتو
ريرثث .امليطث ياملغثثه يائيمٌثثّ اليؾثثرلِ ياليؾثثّ املرملٍثثّ املضثثحيحّ إ ظث
يم يٌ(ٍ نذا اسثشٔ الثذُ نثً حثْ عثي .يثو الث ا ال اللٍثّ ذ ثً يثو
ال ًدط املؾ،ز الذُ خيحشن الع  .ذحو يج حض الغخؾثٍمد ٍثو حثْ الؾثعٍ
اال حشالَ ال عمل الغمي .لغخؾٍمد الع  .بؾًرِ ذميحثّ بهثذا الغثي .الع ث.
ٌيحةط داجو يٌ ،حا حْ و(ضو يٌحيزث يو وؾٍ .ائمؽ .ي الة ثمٔ اس مصثَ
الحؾثثعٍ(َ ينيثثذا ٌحق ث و وثثؿ ر le Horlaملًبمصثثمن يحًالٍثثّ رجعثثًم املحًالٍثثّ
الًصٍطّ غ ائيمٌثّ إ  16ث ياألذرثز نثًال نثَ املحًالٍثّ الثئ جعهثز ٍهثم
عخؾثثثثٍمد ش ٌثث ث ِ يالثثثثئ اصثثثثحخ ل ٍهثثثثم ائثثثثًار إخل يشحضثثثثّ الح ثثثثًٌ
امل ،منٍضَ ث الث ذحًر بمروثخ غ بثمرٌط الثذُ ٌعٍث إوحثمط املخطثط الغثمي.
لحعيمٌثثثّ رؽثثثزا صثثثحطمد اٍثثثمث يعز ثثثّ يثث ان اترامِ ؛ يرح ثثثم ن نثثثذى ان
يحًالٍّ يضةًتّ وحًالٍّ تؾرلِ رٌعًم جمرخيهثم إ  14ث الثئ جعٍث إوحثمط الرأ
الضٍمصثثٍّ لحثثزايُ ظثثًن فثثٍم اترامِ ياصثثحيان الغثثعت ينثثذا يًفثثً ٌغثثز
بؾًرِ اثرل يةمعثزِ ي اوثو نثً و(ضثو ترامجثو اخلمؽثّ بمتفثم ّ إ نثذا ثان
الؾثًر يالزصثثًيمد يالحًظثثمد ال ا حثثّ غ الع ث .ي الثثئ ٌثثذذزنم الع ثث .نثثَ
الئ ج(ٍ ٍو ذزيًسى املحيزرِر88
نثث ثثث األ عمن الحيزارٌّ ارل الًظٍ(ٍّ كيو ن ٌ ي .الحعحٍ .نثذى األ عثمن
إ ؽ الًؽ(مد ال إ ّ لحغخؾٍّ ينَ ال جيًل بؾًرِ ميثّ إالد بمليغث
و نذى الغخؾٍّ يو مين إم من وًالد ل ٌ م ن م إشزأ صحًبَ تزٌثت ظٍموثم
يو املةملّ،ف إن اليًن بأن ظطمبم يرلا رٌذنت ذًٌ .ل ليط اخلغت يثو ال،مبثّ
ٌؤمُ إ جعزٌ(و بًؽ(و إوضموم يرلا ش ا ريظطمبم
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ٌث ِ
ذثث .جيثثزار لًظ ث ِ نثثمل يلي ثثو كيثثو ن ٌيثثًن لثثو يظثثمٕ
خمحح(ثثّف يرثث .الًظٍ(ثثّ الحأ رلٌثثّ رجثثأ رل اخلم ثثّ ييظٍ(ثثّ املةمل،ثثّ يالًظٍ(ثثّ
الحشٌٍ ٍّ يالحع ٌ ٌّ رإعمرِ إ تضثمل اليثًن إخل كيثو ن ؾث .املةثم
غ اليثثًن جيزار+يوثثًن راذشثثّ يجةث ن لاسيثثّ امليثثزرِ؛ الظثثغ ذحثثًم لٍ(ثثَ
عثثذلايظ ن األصثثطًرِ اصثثحخ يخ ل،مٌثثمد ب ًٌٍثثّ رجثث ٍ االوضثثصمل الثث ا حَ
يالحعةرل و ظممذّ الظيّ يإ (مٔ يعمرفّ إخل يجيزار يحًالٍّ يعٍ ّر89
اخلم ّف ص عمين جحخثٍؿ نث الع مؽثز الثئ نزظحهثم مراصثح م غ اسث ين
الحملَف
يضحًٌمد الحعحٍ.
مرط العهًر

امدط الة ْ
ب ْ ي طيٍّ

ظهث ثًر ريضثثثحًٓ ثثث .ب ْ ماللٍّ يظ اد اليًن
مـ غ نذى امل عًيّ وعمل بعٍ
ال اللٍّ
ب ثْ لًٌ،ثثّ ييًٌثثّ وعثثمل
تزٌت
ب ثثثثْ ذيم ٍثثثثّ ي صثثثثحًبٍّ
لحح(خثثٍ يالحةثثٖرل رريثثًس
ماللٍثثثثثثثثثثثثثثّ فثثثثثثثثثثثث ث ٍّ
ي ٌ ًٌلًشٍّ

يضحًٌمد الح رٍ.
امدط الًظ اد
جؾث ث ٍ(مد يخمططثثثمد اثثثثثثرل رٍحثثثثثثَ ياثثثثثثرل
ي طيٍثثثثثثثّ صمصثثثثثثثٍّ ال جغةٍهَ
جمرخيٍثثثثثثثثثّ ر حٍثثثثثثثثثمد
يحمير ي طيٍّ
جزذٍةثثثثثثثثمد جعةرلٌثثثثثثثثّ جغةٍو ي رٍ.
صثثزمٌّ ثثثثث اثثمدط ًا ثث.
ثثثثث عخؾثثٍمد اثثمدط ثثثثث
ميار رائيمٌّ
ف مٕز ب إ .زلثمٔ
ح ث جيثثزاراد إخل
رال عً
الةط .ياخلمٕو الطٍةًن
يالغثثثثزٌزين الزٍٕضثثثثثٍّ
يالرموًٌّ

إن الضطًر الضمبيّ ال جه ف إالد إ و ٌ يغزي ينً يغزي شعث .الح،ثّ
ال ي ٌثثّ لًؽ ث الغخؾثثٍّ يحصموضثثّ ف ث و صثثٍ ًٍلًشٍم الع ثث.ف يرثث .الحًسٌ ث
ييضثثثثحًٌمد الًؽثثثث ياال حةمنٍثثثثّ يالحعحٍثثثث .ي اتثثثثمد ي عًيثثثثّ الثثثثح،رلاد
األصثثثحًبٍّ ياصثثثحةعمم ائغثثثً يجيث ث ٌ وعزٌثثثّ إن نثثثذى امل(هًيثثثمد يالثثثدلايض
يغثثثثذلذّ يةثث ث ٍٕم غ ذثثثث .صثثثثٍ ًٍلًشٍم جيثثثثت ن جيثثثثًن إدن القثثثثمي ّ
خلؾًؽثثثٍّ صثثثٍ ًٍلًشٍم الغخؾثثثٍّ يالثثثئ جضث ث إ بح ٍٍثثثش الضثثثٍ ًٍلًشٍم يثثثو
امليمربّ الحمرخيٍّ يال (ضٍّ يالحعحٍحٍّ ال (ضٍّ ياالشح م ٍّ ي امل طيٍّ
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اهلوامش:
 1ثثثثث ظهثثزد ييملثثّ نميثثّ سثثرلار شٍ ٍثثخ بع ثثًانف اامل يثثو يالحعحٍثث.ا روغثثزد غ جمحثثّ
اجؾثثثمالد ث ث م 1968/2/ي ٍث ث وغثثثزنم غ ذحثثثمث عثثثيمن  2مار صثثثًُ ن
 1969ن ح الث (ط ر ٌيثو ما ث .الغخؾثٍمد يليثو ما ث .اتمراض يثو
ان اليمر ل ً يو جثأذرل الث ؿ املزيثش ثدل ظيةثّ ي ش ثمظ مؽثّ رامل يثو ن
يالًاتعٍّ اخل يالذُ ٌعهز يثو ثان الحأصثٍط املث ع يالحًفثٍعمد لعاتثمد
الضةت بمل حٍصّ بني عمن الغخؾٍمد
 2ثثثثث إن الاسيثثّ األذرثثز عثثهزِ نثثَ بملحأذٍ ث السيثثّ الغخؾثثٍّ االثثئ ب ث د جيثثًم
بملح ث رٌض ظٍثثمِ يضثثحيحّ يجةحع ث ا ثثو ية ث هم اوعثثز بحثثشاض ٌضثثح َ بٍموغثثًن
اخل يثثثو ن ثثثم جثثثأجَ رماد عثثث .بعثثثا املث ث ارظ يرمِ عثثث .سيال فث ث صثثثحمو ان
يالحصميساد ال (ضٍّ لحضثحمو الٍني ي الزياٌثّ اس ٌث ِ امل عث ّ ا قثمٔ الغث ا يثو
ان ر ا الغخؾٍّ الحيحٍ ٌّ االع ٍيّا لؾمحل األعثيمن املضثطعّ لحعةثّ الثًرل
رريث ازٌٍو
يثثثو شثثث .يشهثثثّ وعثثثز جيحٍ ٌثثثّ ظثثثًن املضثثثألّ كي ثثثم ن ويثثثز إدا رموثثثمف الزيإثثثَ
يعخؾثثٍمجو ل(زاوضثثًا يًرٌثثمض ي ث جي ث ٌ تميًو ث شثثملً يبًعثثٍو ثثثثث عمصثثحٍ.
 1933ييثثو شثث .ج(يثثرل وي ث ُ يوعثثزُ ذرثثز ظ اذثثّ اوعثثز الن ريث ازٌٍثثو
ايظ ث ًن بعثثا امل(هًيثثمد الي كثثّ ثثثثث الغخؾثثٍّا اوعثثز ايثثو شثث .رياٌثثّ ش ٌ ث ِ
املٍ ثثثمر 1964ا صحضثثثحّ يثثثمر يف راصثثثحٍو اي(هثثثًل غ طمبثثثمد ال راصثثثّ
األمبٍثثّا ظهثثزد غ جمحثثّ األمث  7جغثثزٌو األين  1972بثثمرٌط الريظ ث م
خمؾؿ اخلطمبمد امل رصّ و ال ؾًـا
3ثثث اوعز ذحمث ل سٌزا م الغخؿ يالغخؾٍّ بمرٌط ذحٍ يضثٍ
يؽ سٌزا م بؾًرِ صمصٍّ حض(ٍم يجمرخيٍم ي ملٍم

ٌ 1969ةيثْ

 4ثثثثث يثثو املؤذ ث ن الغخؾثثٍّ نثثَ ويطثثّ اجثثأذرل الًات ث ا اشلميثثّ إو ثثم وعثثزف الحعثثذٌزاد
ال إ ثثثّف ا ُ جغثثثمبو يثثث األعثثثخمـ نثثثً جمثثثزم يؾثثثمم ّا ٌثثثزٓ ريالن بثثثمرد غ
رإيدلانًرٌثثّ العايثثمد ش ٍثث صثثيرلا  1971ـ  15ثثثثث  16ن الٍمبثثموٍني
صٍيًوًن غ ي أٓ و نثذا الثًن املزشعثَف ر ٍثش الح،ثّ الٍمبموٍثّ ذيثررل يثو
ل،ثثمد العثثمر بثثني اليثثمٕو ائثثَ ثثثثث إوضثثمن ي ظٍثثًان ثثثثث يبثثني اس ثثمم مؽثثّ حثثْ
يضحًٓ عمن اليًن؛ يشلذا ان الغخؾثٍمد اخلٍملٍثّ الثئ م حثخ تؾثّ يثو وثً ف
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ذمن غ ت ٌ الشيمن يح جحثأذز بضث ّ اس ثمم؛ يغ ظثني ن ثم ذحثو ٌحثهز يرأ
إبثزاس ظٍثمِ الغخؾثٍمد الزيإٍثّ يياتعهثم ثثان ب ٍثّ الح،ثّ الٍمبموٍثّ و(ضثهم جيثثًم ي
جق نذى اليمٕ مد ف و ت راجهم حثْ اتوحثمط ذعايثمد ييطً ثّ ثو ائصثّ
املزشعٍّ بميحٍمسف ينَ ظصّ الغَٔ ائَ ممثم ال عث ٍثو ن اسهثًم األي الثئ
صثثثعخ إ اصثثثحعممِ مراصثثثّ يغثثثيحّ الغخؾثثثٍّ جًشث ث ث ث جثثثًميريف غ راألمث
يال اللّ بمرٌط الريظ  1976يغ اجؾمالد م 1966 8 /بمرٌط صًُ
جزذش اوحيمماد ييملّ جملٍّ لغم منف اغ ال عزٌّ الة ًٌٍثّ ثثثث الغثياوٍّ لحخمؽثٍّ
ثث .جثثًميريف جمحثثّ ال ث الالد األمبٍثثّ ث م 1972/1/يًجثثًن
الزيإٍثثّا روي ث
ظًن ظملّ صمبيّ لح ضألّ
 5ثثث ييملّ االغخؾٍّا يو املعص املًصً َ لعحًل الح،مد ل يذزي يجًميريف بثمرٌط
صًُ  1972ـ 286
6ثثث ط ذًلز الغعزٌّ الة ًٌٍّ ريل ط يذٍ،من بًن ل ن  1975ـ 231

 7ثثث غ يًفثً الضثٍ ًٍلًشٍم اوعثز الضثطًر األي ياملعزي ثّ لضًصثًر رحمفثزاد غ
الحضموٍمد العميّ بمًٌد  1965ـ  111 + 331ثثث 111
ظ ث م إيٍثث .بٍ ( ضثثخ غ ييملثثّ نميثثّ يًصثثًيّ اصثثٍ ًٍلًشٍم الح،ثثّا ري ٍ ث وغثثزنم غ
يغياد غ الحضموٍمد العميّ ط  2املٍ مر  1974وً ني يو ال اللّف ال اللّ
اخلمؽّ بملعايّ ر ح العايثّ يال اللثّ اخلمؽثّ بمخلطثمث ر حث ال اللثّ يذث.
وً ٌضحخ ل يظ اجو اخلمؽّ ييو وضحخ ل ن م نذا املؾطحإ إن الع  .ال عثزُ
 .ازكمظ ريو املع ثْ
األذرز ن ٍّ غ الًتخ ائمفز  1976نً مين ع
بمرٌط صًُ 1971
 8ثثثثثث اوعثثثز االحعحٍثثث .العايثثثمجَ خلطثثثمث تثثثموًوَا غ ازكثثثمظ حث ث العايثثثّ يالعحثثثًل
االشح م ٍّ بمرٌط صًُ  1976ـ  791ثثث  128عمر بثزيث ذثذل غ حثو
ريًر ًلًشٍثثثم ثثثثثث ائيمٌثثثّ بثثثمرٌط  1971ـ  111إ ن املثثثًام يالؾثثث(مد
ذموخ عخؾٍمد ذميحّف اإن اليمٕ مد ائٍثّ ياملثًام يالؾث(مد جيثت ن ٌ عثز
إلٍهثثثم ذيثثثٍ يح مذحثثثّ يثثثو يشهثثثّ وعثثثز املًر ًلًشٍثثثم الثثثئ جزجيثثثش حثثثْ يظثثثمٕ
الغخؾٍمدا نذا ال ك ع م يو ن وأ ذ غ الضطًر الحملٍّ يرحح م اةؾًرِ جيزٌةم
غ جممن األمث يالحغةٍو يو ش .وحٍ .صزمُ ل ؿ حض(َ اوعثز ف راصثحٍٍو
ٌ ًٌلًشٍم العايمد يوعزٌحهم يًجًن 1972
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 9ثثثثث اوعثثز ُ اً ثثمن

ثثز

ائٍثثمِ الًٍيٍثثّ جز

ثثّ زوضثثٍّ بثثمرٌط مار يٍ ثثًُ

1973

 11ثثثثثث زفثثثخ نثثثذى املضثثثح مد األربث ث بًفثثثً ذثثثةرل ثثثدل إيٍثثث .بٍ ( ضثثثخ غ ييملحثثثو
اصٍ ًٍلًشٍم الحّ،ا ريؾ ر صمبا
 11ثثثثث يثثو ن ثثم ٌثثأجَ الح ٍٍثثش الثثذُ ٌ(ثثز و(ضثثو بملحث رٌض بثثني العايثثّ يٌثثو اخلطثثمث ر ي
ال ؿ ياليًن ف اجيت ن ٌيًن ح العايّ يعزي م؛ يجيت ن ٌيًن حث ال اللثّ
ثثث .دذثثثز صثثثمبيم جضثثثح يثثثم يرأ
ثثثثثث اخلطثثثمث ثثثثثث ي(هًيثثثم ارإيٍثثث .بٍ ( ضثثثخ
الحضموٍمد إدن ي ج(قٍ .إ الحضموٍني الذٌو ير .نٍح ضحٍ ينثمرٌط ي
بٍ ( ضثثخ ر ٌزٌث يا جرةٍثثخ ظث يم فثثٍيّ ية ٍٕثثّ لحضثثموٍمد يا ذل ثثًا بثثمل ؿ
ذًظ ِ مؽّ
ثث م1968/2/

 12ثثثثث اوعثثز ض جثثًشل ييملثثّ ا مث يلضثثموٍمدا غ اعحثثّ الزييموٍثثّ
ر ث م ثثمـ ذممكٍثثّ ثثًرالمت ذًب هثثماو اوعثثز ٌقثثم إيٍثث .بٍ ( ضثثخ
يؾ ر صمباف اكي م ن اٍثش امل عًيثمد الثئ نةعثخ ٍهثم ال اللثّ غ الع ث .يثو
تةثث .املؤل ث يامل عًيثثمد الثثئ ثثدل ٍهثثم ثثو ال ث الِ ثثدل مؽثثز يلٍثثّ غ ظملثثّ
يعشيلثثثّ بؾثثثًرِ يضثثثحيحّ ثثثو الثثثزيابط الثثثئ كيثثثو ن جث ث هم غ امل عًيثثثمد
األي ج(ثثزس ال اللثثثّ اتثثثمد جثث ع مملثثثم ي،حيثثثم غ امل عًيثثثمد الرموٍثثثّ جيثثثًن
ال اللّ يزجةطّ بملعايمد و(ضثهم اإن الع ث .األمبثَ إدن يزيثش غ ظثمالد ٌث ِف
بًؽ(و لّ،؛ يبًؽ(و ا يبًؽ(و مبم
 13ثثثثث اوعثثز الؾثث(عمد الياصثثٍيٍّ تيٍثث .بٍ ( ضثثخ غ ريغثثياد غ الحضثثموٍمد
العميّ ـ  225يالؾ(عمد الحملٍّ بمرٌط املٍ مر 1966
14ثثث ظًن الة إ .يالعمنزِ الحضثموٍّ الصثحة ان اوعثز يثرا ميبثًا راليًا ث الة ًٌٍثّ
لح،ثثثثّ ال(زوضثثثثٍّ اعحثث ث األين ـ  91يالؾثثثث(عمد الحملٍثثثثّ بثثثثمرٌط الريظ
 1965؛ ييو ش .يف زلمٔ العح املؾ ر الضمبا ـ  155يالؾ(عمد الحملٍثّ
لي ذموخ يضألّ زلمٔ العح نثذى يًفثً ويمعثمد ال ج حهثَ بثني امل طيثٍني يثو
ش هثثّ يالحض ث ٍني يثثو شهثثّ ثثزٓ طثثْ امل طيٍثثًن الص ث العح ث ؾًؽثثٍّ يح ٍثثشِ
شث ث ا نثثث .جيثثثت حٍ ثثثم ن ويثثثًن روثثثم ليثثثَ وةيثثثْ متثثثٍيني إن اصثثثٍ ًٍلًشٍم
الغخؾٍّا ج مصت ؾ .االة إ .ياالصثحة انا غ ُ يثً روحٍث .يظٍ(ثَ يجثًسٌعَ
لطةيّ يو الًظ اد املض مِ ثثث ب إ .ثثثا يإن الةثمتَ ذحثو ٌةيثْ صثحًبٍّ الغخؾثٍّ،
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يليو يم جعهز الغخؾٍّ لثٍط يثط غ يثًام االث ؿ املطحثاا لح،ثًُ يليثو
ثث .يحثثشايو ثثدل نةيثثّ يثثو
ٌقثثم غ األ ثثمن اوثثو ٌيثثًن فثثزيرٌم الحًشثثو إ
الزيًس اوعثز ط ظ صثرلن ا زلثمٔ العحث ا  1958 266 Mindيث ذارٌ (ثمن
مراصثثّ ظثثًن الًف ث الح،ثثًُ الص ث العح ث ا م ثثمجز ح ث املؾثثطحإ اعح ث الرثثموَ
 1967مٌ ٌٍو الريظ بمرٌط
 15ثثثثث كي ثثم ٌقثثم ن وضثثحخ ل الةثثمركٍذل ي ح ث الحؾ ث ٍ سمذةضثثًن ليثثَ وة ث
جؾث ٍ(م يلٍثثم يوحعث س ثوف عخؾثثٍّ من(ٍثثّ يفث ٍّ ييزشعٍثثّ يإ ةمرٌثثّ
يععزٌّ يل ًٌّ،وي ٌّ بضت يظٍ(حهم األصمصٍّ غ ال ؿ
 16ثثثث اوعثز ييملثّ ريالن بثمرد رجثأذرل الًاتث اجمحثّ اجؾثمالد

ث م 2/بثمرٌط صثًُ

1968

 17ثثث ظًن نذا امل(هًل اشلمل يالذُ د ذ ن م بمملع ْ الًاص اوعز ن لًوشُ رالحيزار
م  1971 16/بمرٌط صًُ
ياةيَ اجؾمالد
18ثثث جح مصت نذى الغخؾٍمد املةم ي الغخؾٍمد املخدلِ الئ ا ذلف بزيث بأن ٍحهثم
ريؾث ث ر صثثثمبا ـ 68يالؾثثث(عمد الحملٍثثثّ يالثثثئ ج(ٍث ث غ جثثثأيني الثثثزيابط بثثثني
الًظثثمٕ ف بثثني ا حطثثمف األيثثرلِ يرظٍثث .الةطثث .جيثثت ن جيثثًن ن ثثمض عخؾثثٍّ
خمثثدلِ ختثثثدل الةطثثث .ن األيثثثرلِ ا حط(ثثخ إن نثثثذى الغخؾثثثٍمد جغثثثي .االعثثثًار
امل ع ّا لحعيمٌّ رريالن بمرد
19ثثث يٌحٍ ييران وعزٌّ األمث الذل
21ثثث ب ٍّ ال ؿ ال(ين الذل
21ثثث يو املع ْ

ّ ال(زوضٍّ بمرٌط صًُ  1971ـ 218

ّ ال(زوضٍّ بمرٌط املٍ مر  1973ـ  346ثثث 349

 .دذز ـ  188ثثث 189

22ثثثث االة ٍثثثّ يالغثثثي.ا وثثثؿ ٌعثثثًم إ ثثثمل  1961ي ٍثث وغثثثزى غ راألوذليبًلًشٍثثثم
الة ًٌٍّ بمرٌط ٌحثًن  1973ـ  161ثثثث ٌ 162ضثحخ ل ذحثًم لٍ(ثَ عثذلايظ
غ ال ؿ و(ضو جعةرل اظشيّ يثو الع مؽثز الح(مفثحٍّا رـ 171صث ص غ إعثمراد
صًصثثًر ظثثًن  Niebelungenيالثثئ وغثثزد ششٍٕثثم ظ ث ٌرم ريثثو تةثث .م ظ ثثمن غ
الضحضحّ مراصمد غ وعزٌّ ال ؿ بمرٌط  1973جعزٌ(مد تزٌةثّ يثو جعزٌ(ثمد
عذلايظ يبزيث يميٍشٌ.ف اجحأل األصطًرِ يثو صحضثحّ يثو الزيثًس فث و يع ثْ
ح م ختقث نثذى الزيثًس لححيحةثمد ياليثًاوني و(ضثهم الثئ ختقث شلثم الضحضثاد
األ زِ يو الزيًس ير .الزيًس الثئ نثَ ذح ثمد الح،ثّ إوهثم جغثي .ذحثهم شثشٔا
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يو الضٍ ًٍلًشٍم ذ .عخؾٍّ يو الغخؾٍمد ريش كيثو ن وثزاى ينثً ٌثح،رل
ميثثم يرثث .الثثزين ر تثث ل ائثثزيف األ ٌثثّ اسزيموٍثثّ ياتصثثي وم ٍّ ذموثثخ
جضحع  .غ اليحمبمد الضعزٌّ يالح مٕ ثثث االص ث ثثث املًت إسأ ال ثزٌو ط ثثثث
الطة ؛ مثثث الًظٍ(ّ ياأل من
الغ خؾٍّ نثَ إدن عثةإ يؾث .حٍثو يثو ثان جزذٍثت نثػ ل(يثزجني ي ذثاس
يظملّ يؤتحّ يثو الحص ٍث الع مؽثز يظث نم نثَ الثئ جًشث يالذلذٍثت لثراس
ي ربثث ؽثث(مد كيثثثو ن ج (ؾثث .غ ُ ئعثثثّ ايجيثثمرث ٌقثثثم بعثثا جعزٌ(ثثثمد
االزيإٍني اس ما لض ًاد الضحٍ ٍمد الئ جعثزف الغخؾثٍّ يثرا بًؽث(هم اظميحثّ
ئمالدا ي ما ّ الةعا الحعًالد ياةم عّ ال اللٍثّ رن صثمريد غ ايثم بثز
ثثثو عحثثثوا الزياٌثثثّ اس ٌثث ِ يثثثط يالٍثثثًل بثثثمرٌط  1972 UGEجمحثث 2/
مممرصمد ـ 351
23ثثث جًميريف يً مٌيميرلين يًجًن  1969ـ 281

 24ثثثثثثث إن الغخؾثثثثٍّ الحمرخيٍثثثثّ نثثثثَ املةثثثثم عخؾثثثثٍّ ذموًٌثثثثّ غ ائثث ث س غ الزياٌثثثثّ
الياصٍيٍّف انذى األن ٍّ اليحٍحثّ نثَ و ٌث ا الثئ ث إ لحغخؾثٍّ الحمرخيٍثّ
ذيحهم ال تٍا غ الًات ينذى اليحّ نَ وي ار املؾث اتٍّ الغخؾثٍمد الحمرخيٍثّ
جتع .الزياٌّ ذعمٕحّ يجتع .األصاف يغثهًرٌو ييثؤتحني بؾثًرِ يح متقثّف إوهثم
جعطثثَ لحزيإثثَ بزٌثثا الًات ث يلثثٍط بزٌثثا اع ث ف إوهثثم ذثثمر ج(قثثٍحٍّ لحًات ث ا رريالن
بمرد ظ/س بمرٌط صًُ  1971ـ  118ثثث 119
 25ثثثثث كي ثثم ن وضثثحذذز ن ثثم ؽثثٍ ّ،صثثةٍحشر ينثثً ٌعثثزف االص ث ابمئح ٍثثّ الؾثثز ّ
لحغخؾٍّا يليو نذا ؽثعٍإ بمل ضثةّ إ ذث .حيثَ يذث .عخؾثٍّ رصثًأ
ذموثثخ جمرخي ٍثثّ ل اثثرل جمرخيٍثثّ ف ويثث ار يثثم كحثث اةيثثَ ويثث ار يثثم وثث م
هم يثو تةث .يثو ن ثم جثأجَ اتييموٍثّ
الغخؾٍّ يضةيم بي .يم ٌعز و اليمر
بمل ضةّ إ املؤل ملزا مِ صحضحّ يو اات (متمدا ف و نذا االوحعمر
26ثثث ااوحعزد شرل ٍش الوحٍٍو ظحْ الضم ّ الرموٍّ ؽةمظما
 27ثثثثث اعخؾثثٍّ الزياٌثثّ بثثم ذلا وهثثم م حثثخ يثثرا ثثدل إص ث مم اص ث حثثٍ ك ث إ شلثثم
جحغي .بملح رٌض يو ان إعمراد رٍحٍّ يحاظيّ يج حغز حثْ ايحث ام الث ؿ
يال جعهز عيحهم اليمي .إال غ الؾ(عّ األ رلِ ب(ق .حٍّ الحذذز الئ جيًل
بهثثم اليثثمر ا ازكثثمظ االعًايثث .يال(ًا ثث .ياألعثثيمنا غ حث العايثثّ الضثثزمُ
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يال ؾَ الضحضحّ بمرٌط الريظ  1973ـ  174صٍيًن حثْ حث العايثّ
غ اةيَ إدن ن ًٌظ ي(هًل املًت رالذُ جعهز ٍو الغخؾٍّ غ الع  .ييم
نثثً جًس هثثم ،يي(هثثًل الحعثثمر يثث ُ عخؾثثٍمد ثثزٓ شلثثم اتثثمد جغثثمبو ي
ج متا
28ثثث ععزٌّ ال رز بمرٌط صًُ  1971ـ  15مم جًميريف ذ يؾطحإ اظشيّا
الثثذُ اصثثحخ يو ذحثثًم لٍ(ثثَ عثثذلايظ لح ًفثثً و(ضثثو ياصثثحخ يو شمذةضثثًن
ملًفثثً صثثٍ ًٍلًشَ ثثز رال(ثثًوٍ بمتفثثم ّ إ ال ؾثثًـ ال عزٌثثّ لحثثًميريف
يازكمظ وذذز األ ثمن اشلميثّ الثئ جزذثش حثْ ي(هثًل الغخؾثٍّف يرث .ث.
جمعني ًٌص .راألعيمن يالزصمٕ .غ اليًيٍ ٌم اتوضموٍّ بمرٌط يثمل 1972
ي  .ظ لٍيضمو رٌضيً ري طثا الغخؾثٍّ الثذُ ذحثت فث و ي عثًر يل،ثّ
وي ٌّ ي طيٍّ ذرز ي هم صٍ ًٍلًشٍّ ربمرٌط يمل 1974
 29ثثثثث إن املؾثثحإ ياملث هض ن ثثم لثثدليث ريًر ًلًشٍثثم ائيمٌثثّ يؾث ر صثثمبا ـ 174

ااوعز ٌقم الحعحٍ .العميًُ ألصطًرِ يمٌت ليحًم لٍ(َ عثذلايظ راألوذلبًلًشٍثم
الة ًٌٍّ ط 11بمرٌط بحًن  1958ـ  235يالؾ(عمد الحملٍثّ ينثَ اثًدط
ثثو تثثزأِ ش يلٍثثّ جهث ف إ إظهثثمر الرًابثثخ ال اللٍثثّ ةيثثَ يعثثني ينثثَ تثثزأِ
اٌحاعثثْ ٍهثثم وعثثمل الححثثمب الحثثمرخيَ فثث و ب ٍثثّ صثثصحٍّ يؤتحثثّا راألوذلبًلًشٍثثم
الة ًٌٍثثثثّ ـ  165يبضثثثثت ر ُ ريالن بثثثثمرد ٌقثثثثمف ااملع ثثثثْ لثثثثٍط غ وهمٌثثثثّ
اةيَ إوو ٌحصميسىا إن مراصّ وعمل عخؾٍمد اةيَ جمن إدن لثف

ثثث جيضٍ ال ؿ إ يحًالٍمد؛
ث ثثث جؾ ٍ املحًالٍمد؛
ط ثثث ا حؾمر املحًالٍمد
31ثثث ي دل جيت ال خنحط بني إعمرِ اٍثمث ينثَ إعثمرِ جًفثعخ يثو ثان الث ؿ
بًصمٕ .خمحح(ّ يبني اٍمث اتعثمرِ يال يثح(غ بهثذى األ ثرلِ إال إدا م حثخ فث و
ي عًيّ يو العاتمد
إن املضيًد و غ ال ؿ ال كيو يؽ(و مإ م ألوو يطحا ينثذا لثٍط صثةةم ألوثو ال
ٌيمن ل م يرا الرأ الح ًٌّ،لغخؾٍّ يعٍ ّ يثو شث .ا حةثمر نثذى الغخؾثٍّ اثرل
لًٌ،ثثّ ي ف ث الح،ثثّ ليثثَ ال وةيثثْ حثثًر االي ث رِ الحًٌ،ثثّا يثثو ال وةيثثَ نثثذا
الحؾ ث ٍ الضثثحل إال إدا ذموثثخ نثثذى الغخؾثثٍّ جًاشثثو عخؾثثٍمد ثثزٓ جي ث ل
بًفً بًؽ(هم يهح ّ بملحضموٍمد
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31ثثث ظثًن اصثحخ ال نثذى اخلطثط امل طيٍثّ ييظٍ(حهثم اوعثز ر باوغثَ رب ثْ يحٍثّ
بمرٌط زان  1969يازكمظ يعثمبزين يراصثحٍٍو يذًذٍثو ٌيثًل لٍ(ثَ
عذلايظ غ ذحمبو ر صطًرٌمد بمصحخ ال ذةرل ٌقم لة ثْ بأربعثّ حثمير ليثَ
ٌؾ ج،رلاد املق ًن الئ وؾ .بني صطًرِ ي زٓ
32ثثث ظثًن ن ٍثّ اةثمير اةمٌث ِ راثرل اثرل ي املزذةثّ ر ي ي /ظٍ ثم ظٍ ثم /ي ي
لحًلٍ ث عخؾثثٍمد يصثثٍطّ ريهثثمشزِ حي ثثّ عخؾثثٍمد ممشتثثّ ييزذةثثّ
يجؾثثمئٍّ يجؾثثمميٍّ اخل اوعثثز لٍ(ثثَ عثثذلايظ راألوذلبًلًشٍثثم الة ًٌٍثثّ ـ
 248يالؾ(عمد الحملٍّ
33ثثث نذا ي(هًل جًشو الة ْ امل طيٍّ اوعز ازكمظ يو املع ْ ـ 165
 34ثثث ظًن اال حاف بني الة ٍّ ارل املًشهّ يالة ٍّ الحيمبحٍثّ اوعثز ر باجغثَ ـ 117

يالؾث(عمد الحملٍثثّ إن مير يقثم (ّ الغخؾثثٍمد جيثت ن ٌ(عثثؿ مإ ثم بمنح ثثمل
نثٌ .حعحثا األيثثز وصثزم وثثً يثو الح(خثٍ األصثثحًبَ روثً يثثو اتن ثمث غ امل عًيثثّ
الضثثثزمٌّ كيثثثو ن ٌثثثؤمُ إ الح رٍثثث .ي إ يحع ثثثّ ل ن لح قثثثم (ّ يظٍ(ثثثّ
ثثزٓ مؽثثّ يظٍ(ثثّ جؾث ٍ(ٍّ ،ال ًٌشث مإ ثثم وثثخ يثثم ٌعهثثز يةث ٍٕم بًؽثث(و
جيزارا بضٍطم لحغخؾٍّ و(ضهم ب ٍثّ جيمبحٍثّ ي اثرل يًشهثّ ربث رشمد ممًنثّ،
ذثث لٍ(ثثَ عثثذلاظ املةثثم حثثْ ن جيثثزار يظثث ِ غ األصثثطًرِ نثثً غ ذرثثز
األيتمد إ (ثمٔ ب ٍثّ يح رشثّ راوعثز مؽثّف صثطًرٌمد يثو العضث .إ الزيثمم
بمرٌط بحًن  1968ـ  156 139 138نز زيٌ ٌقثم نثذى املغثيحّ غ
ج(ضرل جيزار املًفً مد ي الغخؾٍمد املحغمبهّ غ ريًفثً الؾث ممٌا الراذثّ
ف و رمراصمد غ الحعحٍ .ال (ضَ الحطةٍيَ بمرٌط املٍ ثمر صحضثحّ يثمر
 1973ـ  89يالؾ(عمد الحملٍّ

 35ثثث وذذز بحعزٌث بثزيث لحًظٍ(ثّ رإو ثم وعثزف وثو ٌضثحةع الًؽثً مد يثو وحٍاجثو ف
اإو ثثثم ويؾث ث بملًظٍ(ثثثّ عثثث .عخؾثثثٍّ حث ث مِ يثثثو يشهثثثّ وعثثثز ماللحهثثثم غ صثثثٍمل
ائةيّا رـ  31لحيًن الًؽ(َ ر ي بضت يؾطحإ ازكثمظ اليثًن اتصث ممُ
املةم يظٍ(ّ مؽحّ ٌ(ٍ ظهًرى ذ،طمٔ ي م ّ ملحًالٍّ صزمٌّ الئ نَ ييثمن
الح،رلف يرا إن اليًن و الغخؾٍّ بأوهم ا ٍّ ال ٌعهز إال بع يزظحّ يثو ال ،ثْ
ي بع يزظحّ يو ال(يز إن اةيَ صرليرِ وم غ حْ ال ميمد رالغخؾثٍمد
يجضحة ن إص مماد نذى الغخؾٍمد
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 36ثثث ال ختحط بني الحيزار ياتٌقم يال حٍصّ الًظٍ(ٍثّ غ رال(حثمِ العصثًس لةحثشاض
إن عخؾٍّ ميبًصيٍٍو لٍضثخ ي(زنثّ غ ش ضثٍحهم ظيٍيثّ بث .بثملعيط حثْ
الثثزا يثثو املعحًيثثّ اشلميثثّ ياتعثثمراد الع ٌ ث ِ راليمدبثثّ الثثئ جي يثثو حثثْ وثثو
ذثثذل بؾثثًرِ ميثثّ ال ٌحطثثمبا ث اخلثثمٕو الًشثثًم يالعهثثًر ٌضثثحطٍ املؤل ث
اتذرمر يثو ااخلث ا يالث ريث اليمدبثّ امل ي ثّ ج ث يض نثذى اخلث وثم ٌضث ٍو
ظ/س االزيثثثش الحثثثأيٌحَا لحث ث ؿ رجم ثثثً الث ث ريث اليمدبثثثّ إعثثثمراد ذمدبثثثّ ي
ؽعٍعّ جغًٌيمد جأ رل املعحًيثّ ا ثً يحًاؽث .اخل نثذا ذحثو ٌثؤمُ إ
الحغًٌػ حْ يشًم الغخؾٍمد يإ (مٕو يجأ رل ظيٍيّ و
37ثثث اوعز ال(ؾ .الحيحٍ ُ تيٍ .بٍ ( ضخ ايضثحًٌمد الحعحٍث .الحضثموَا ريغثياد
عذلايظ الح ٍٍش بنيف الزيثش ياشلٍيث .يالزصثملّ
غ الحضموٍمد العميّ ن
ث ال عثثًٌني
ر صثثطًرٌمد  1املطةثثًخ ياثثرل املةطثثًخ  1964ـ  215ين ث
الحًلٍ ٌني الح ٍٍش بني املضحًٓ ال اللَ ياملضحًٓ ال عًُ ياملضثحًٓ اليثًلَ ريثً
بٍ ( ضخ الح ٍٍش بنيف ال عمل العايمجَ يال عمل الث اللَ
مٌيميرلين ين
ريغياد غ الحضموٍمد العميّ  2ـ  63ييم بع نم اخل
38ثثث غ رب ٍّ ال ؿ ال(ين ـ ٌ 335يمب .لً من بني االغخؾٍّ اس عٍّ يالغخؾٍّ
املح،رلِا
 39ثثث ير .نذى اتشزأاد الئ جيت مراصحهم حْ ؽعٍ الزياٌّ يلٍط يثط حثْ ؽثعٍ
حّ ياظ ِ يرح م ؾ .ن م جضث إ ويمربثّ ي(هثًل الةطث .كيثو شلثذى الطثزل
الثثئ ت ث جثثؤمُ إ جغثثيٍ .اثثمدط عثثمدِ ركيثثو ن جؾ ث الح(مظثثّ ييثثمرُ غ
اع ً ّ و(ضهم ن جضه غ ج يرل يظ ِ الغخؾثٍّ ينثذى يٍث ِ تضث ذثةرل
غ ال ي الياصٍيَ
41ثثث ازكمظ يو املع ْ ـ 254

41ثثث اوعز بزيث ـ  96ييثم بعث نم جيث ل ذث .يحًالٍثّ غ اةيثَ وً ثم يثو الحًسٌث
لح(ثثثم حني ريظث ث اد يعص ٍثثثّ بمال ح ثثثمم حثثثْ العثثثًار ريظث ث اد ماللٍثثثّ شلٍيثثث.
اةيَ رازكمظ يو املع ْ ـ 253
ٌعزف ال(م  .إدن بأووف
ثثث نًٌّ رٍحٍّ رجغةٍهٍّ ي جغيٍحٍّ ي ارلنم
ث ثثث ظٍّ ي
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ط ثثث تمبحّ لح(زماوٍّ رييحصض ِ املةم غ ظملّ بعا اةيٍمد األمبٍثّ املةثم يثو ثان
يؾ ر صمبا ـ  255ثثث 256
إص مم اص العح
 42ثثث جضحطٍ بعا امل(هًيمد ال اللٍّ الةضٍطّ ير .امل(عًن بو يال(م ث .اخل ن جعهثز
حْ املضحًٓ ال عًُ ر حّ يرح ثم جعهثز حثْ يضثحًٓ اليثًن العثمل ريثو ن ثم ٌثأجَ
ذثث .وثثً يثثو صثثملٍت الحيثثزار ال ا حٍثثّ امل ي ثثّ صثثٍيًن ي(ٍ ث ا إدن صثثدل
الحغثثمبهمد الثثئ كيثثو ن جًش ث بثثني اس حثثّ ياةيثثَ يرؤٌثثّ ٍ ثثم إدا ذثثمن
اةيثثَ ال كيثثو ا حةثثمرى ا حثثّ ذثثةرلِا يحع ث مِ غ األؽ ث مف ذحثثهم رالثثشيو
املعهز ال ًدط الؾًد الغخؿ اخل اوعز ض بزكًو ري طثا اةيثَ
صًُ  1973يًاف خمحح(ّ يازكمظ اال ًدط العميحَ نثً يال ايحث ام لحة ٍثّ
ال عًٌّا رال اللّ الة ًٌٍّ بمرٌط  1966ـ 185
 43ثثث جيت ن وغثرل إ ن نثذى األعثيمن ذموثخ تث زلٍثخ ايًاتث ا يثو تةث .صثًرًٌ
ذمن بعا امل عزٌو ح غ جي ٌ جؾ ٍ شلم بهذا اخلؾًـ اوعز اليحثمث
الطزٌ ث لةثثًلئ راملًات ث ال رايمجٍيٍثثّ الضثثحّ يالراذثثًن بثثمرٌط يرلذثثًر مي
زاوط ط 1924 3الذُ ظمين تة .صثًرًٌ يازكثمظ يبعث اثًسُ ياًجثو ن
ؾَ بمالصح مم إ الزياٌّ ياملضز اتييموٍمد الضزمٌّ ذحثهم يلح ؤلث و(ضثو
ذحمث ر و حا الغخؾٍمد 1912
44ثثث إو م وزٓ ن الة ٍّ العميحٍّ األصمصٍّ جيت ن جيًن ايحي ّا دل إم من ي عًيّ يثو
ال ثمدط راترامِ ياملعز ثثّ ياليثثًِ ياليثثٍ راتجيمبٍثثّ ي الضثثحةٍّ يمرشثثمد يثثو
الحعثثٍني رظيٍيثثَ يا ذلافثثَ ٌعثثزف اةيثثَ إدن ذ عًيثثّ يثثو الحعًٌثث.
ياالوحيثثثمن املع ث ث لحًؽثثثً مد ي املًفثثثً مد املممٌثثثّ ي لح ثثثمدط اوعثثثز ازكثثثمظ
ايغيحّ ح العايّ الضزمُف يًفثً مد اليثٍ ا لًٌ،ثمد  1973 31الريظ
يط ذًذٍو اوعمل ال مدط يالحعحٍ .الحعًٌحَ لحخطمثا غ حث العايثّ األمبثَ
بمرٌط يمل ـ  147ييم بع نم
45ثثث ب الـ يو العًمِ إ العمي .ذ(م  .عَ يو امل يو الةعثز ثو اصثحخاـ
يظ ث اد ماللٍثثّ ذرثثز ؽثث،زا ي وثثًا يثثو ال(ثثم حني ال(ثثز ٍني يحميلثثّ و ٌ ث
ي(هثثًل ال ث ير إن املقث ًن ال ث اللَ األموثثْ لح ث ير نثثً بمل حٍصثثّ مممذثث .ملق ث ًن
ال(م ثث .بمصثثحر مٔ يعهثثز الح(ثثزم الثثذُ ال حًٌثثوف ال ث ير ذٍ ًوثثّ رٍحٍثثّ عملثثّ
يلي و جمهثًن ياشح ثم َ؛ غ امليمبث .ال(م ث .نثً ثزم ي ث يض اٌيثًل بث ير ي ث ِ
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ميارا ازكمظ يو املع ْ ـ  256حْ نذا املضحًٓ ٌي عذلايظ يم ث م
نةيمد الغخؾٍمد ثثث ال مدط ير .ا ذ الطًٍر يو غمعهما اال(حمِ اع ًوّ يثو
العض.ا ااسمر املش ضا ااس ِ ال(مشزِا اخل ٌحعحثا األيثز إدن بطةيثّ يصثٍطّ بثني
العمي .يال(م  .يبع ل ذةمد بمل ضةّ إ العمي .يذةمد بمل ضةّ إ ال(م ث .راوعثز
ميلٍشٌثثث "From Motifemes to motifs" .عثثثعزٌمد  1972 4النثثثمُ
يًجًن
46ثثث اوعثز س رٌيثمد اسيال رايٌثما جمحثّ يربثم ٌثمر  1968يثو شث .مراصثّ الغثي.
املحيزر لحع مٌّ يالعي غ ظيمٌمد سيال يتؾؾو
47ثثثثث ا ح ث جؾ ث ٍ امليثثًالد الضثثزمٌّ ثثثثث يذثثذل العًايثث .كيثثو ن ٌحغثثي .ثثدل
اتم من الح رجيَ ليًٍم ماللٍّ ح مِ ير .اترامِ الئ جيٍ العميث .ذمل(م ث.
يجعحدلى ي (ذا حح ا لحع  .ياملعز ّ يالضحطّ ثثث اليًِ ثثا رازكمظ يثو املع ثْ
ـ  168ثثث  173ال ٓ امليًالد الؾٍ ٍّ،اترامِ غ يظٍ(ثّ شعث .ال(م ث .ذثم ذلا
لح(ع .غ ظني ن اليًلني الؾٍٍ،ني لح عز ّ يالضحطّ ي اليًِ ث مان نثذا ال(عث.
امل يثو بطثزٌيحنيف ذ(عث .وثمجض ثو املعز ثّ ي ٌيثًل يثط حثْ الضثحطّا ريؾث ر
صثثثمبا ـ  175كيثثثو إدن ٍٍثثثش املحًالٍثثثمد يالزياٌثثثمد الثثثئ ححثثث ٍهثثثم
الغخؾٍمد بع صحضحّ يو اال حةمراد املؤنحّ املعز ّ رنذى املعحًيّ نذا الضثز
نذى الحصزبّ يذ .يم جي ل ٍثو املعز ثّ ذغثَٔ طثزُ ريحثًارس ي نةث اخل
يذ .يم ج ةعز ٍو الضحطّ و املعز ّ ر مر ي بملعيط اخل
 48ثثث ص ص ن ثم ي(هثًل االحًسٌث ا غ الحضثموٍمد الثذُ ا ح ث ى بثزيثف كي ثم ن وعحثدل
نذا الحًسٌ لحغخؾٍمد يعٍمرا لحعيمٌّا رـ 113
 49ثثثثث إن الغخؾثثٍّ ذحثثهم حثثْ املضثثحًٓ اعثثزم ختحثثا حثثْ يضثثحًٓ ال ث ؿ إييموٍثثّ
األ عمن ال عميٍّ يارل املحًتعّ غ الًتخ و(ضو ُ ختحا الغثزيط لح عم عثّ حثْ
ت رِ ات ةمر يالحخ(ٍ يو ائغً غ امل عًيّا رلً ثمن ب ٍثّ الث ؿ ال(ثين ـ
 354ثثث 355
 51ثثث اوعز بًبَ ياجضًن الع ٌ ٌو غ ريٍ ،ثّ األيبثرلا الؾثحعمٔ تًٌوٍضثيً ي األزلثمٔ
ل(ًذ ز
املغذلذّ اذموحنيا غ رالؾخت يالع
 51ثثث جضحخ ل ش مظ يح ً ّ نثذا الحيثم ؤ بؾثًرِ يحةمٌ ثّ يليثو ٌقثم نثذا الةعث
ينذا اال حاف الذُ كيو ن ًٌش ٍهم بني الحض ٍّ يج(ضثرلنم رجعزٌ(هثم ف إن
األظصٍّ ي اليح ّ املحيمنعّ جطزظمن الحعزٌ يجعح ثمن و ثم وةعثز ثو الحضث ٍّ
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غ امليمبثثث .ث ث العثثثًمِ إ اليثثثميًظ ي الؾثثثًرِ وزجثثثت الحضث ث ٍّ يوةعثثثز ثثثو
ثثثرلا غ ائيمٌثثثّ ال(حضثثث(ٍّ غ اليثثثزن الرثثثميو غثثثز إن خمححثثث
الحعزٌث ث
ححث ثو يؽث األعثثٍمٔ
الغخؾثٍمد الضثثمدشّ رالضثمدط الثثدلُٔ ال(ثغ اخل
ياألعثثخمـ ريثثو ن ثثم جثثأجَ الي مٌثثّ داد اليٍ ثثّ الحهي ٍثثّ مين ايثثحاض زلثثمٔ
رالعح ي املغذلذّ
52ثثث يو ن م جأجَ ن ٍّ يغمن ِ الحي ٌ راإلٍ صٍ  Xالذُ الذُ ا يدل يثو شث.
ص نذا ال يؿ ال اللَ بضز ّ
 53ثثث ظًن العاتمد بني جضث ٍّ الغخؾثٍمد يايشهثّ وعثزا املؤلث اجتمنهثم اوعثز يثرا
ييملّ ظهزد غ جمحّ ععزٌّ ث م1972 9/
ث يصة ضيَ ععزٌّ الحألٍ
بمرٌط صًُ
 54ثثث الةؤظ ل م الةؤظ ل وضمن لي شثمٔ ان ان ذٍث ٌضث ْ ان ٌةث ي وثو ٌؾثزخ
لثثَ بمزلثثو ال زلعثثو ان وع ث إوثثو ٌؾثثزخ بثثو إوثثين صثثح إلٍثثو ال صثثحطٍ
ذثثثزرى نثثثًرال ليثث زلعحثثثو نثثثًرال إوثثثو نثثثً نثثثًرال ليثث شثثثمٔ ريًبمصثثثمن
ظيمٌمد يتؾؿ لةمن يٍغٍ 1952 .جمح  2ـ 1118
جأجَ الحض ٍّ ن م غ وهمٌّ بز و املعز ّ غ وهمٌّ ييمربمد يؽ(ٍّ يذ مٍّٕ يو تة.
الضثثمرم غ ر ٍثثمن العزبثثّ ليزٌحٍثثمن مي جثثزيُ لثث ٌ م ال عثثمل الحثثملَف ٍثثمن 
اخلٍمن
ٍمن العزبّ  الوضٍحً ال ٌضحية .الةط .ازلو إال بع اصحخ ايمجو األي
55ثثثثث بمل ضثثةّ لضثثةٍحشر غ رمراصثثمد غ األصثثحًث بثثمرٌط املٍ ثثمر  1971ـ 222

االص نً بغي .يثو األعثيمن األيثز ائح ثَ لحغخؾثٍّ يٌيثذلث يثو عثذلايظف
ابمل ضثثثةّ إ ال(يثثثز األؽثثثثحَ ٌغثثثي .اصثثث العحثثث االصثثثحعمرِ لحغخؾثثثثٍّا غ
صثثثطًرٌمد ط 2يثثثو العضثثث .إ الزيثثثمن ـ  294ظثثثًن يغثثثياد االصثثث
م1972 19 /
يالي ٍّ اوعز ييملّ ط ن بمعحٍٍو ا و االص ا جمحّ اجؾمالد
بمرٌط صًُ بمل ضةّ إ ريالن بمردف اجيثت ن ٌيثًن اصث العحث مإ ثم يضثةًرا
بع مٌثثثّ ذثثثةرلِ ألن اصثث العحثث إدا اصثثثحطع م اليثثثًن يثثثرل الثث االدف إن مالالجثثثو
املؾثثمظةّ ا ٍثثّ ياشح م ٍثثّ يريشٌثثّا روحٍثث .وؾثثَ ئيمٌثثّ تماثثمر الن بثثًا
ظهز غ الع  .املغثذلض ر حث العايثّ الضثزمُ يال ؾثَ بثمرٌط الريظ 1974
ـ 34
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 56ثثثث اوعثز نثثذى االؾثًرِ الطةم ٍثثّا الثئ عثيححهم بعثثا تؾثمٕ
اس ةمس اخل

ثثًوض رالثًسٌز ال ثثت

 57ثثث ظًن الزص الةٍموَ املضحخ ل غ الح ّ،اوعز ييملّ شمذةضًن االةعز ثو شثًنز
الحّ،ا مًٌشني بمرٌط املٍ مر 1966
58ثثث اوعز ث ارلي الة ْ االعحيمتٍّ لح عص ال(زوضَ بثمرٌط الريظ  1967املةثم
يم جيًل الحيمبادف الح ثما ثثثث الح ثم ز امل(حثً ثثثث امل،حثا ي(ؾثحّ يز ثّ ثثثث ي(ؾثحّ
ؽعةّ ائزيف الؾًجٍّ ثثث ائزيف الؾثميحّ اخل بث ير غ يقثم (ّ ي جأذٍث
الحيثمباد الضثزمٌّ الًظٍ(ٍثّف عخؾثٍمد رٍٕضثثٍّ ثثثث عخؾثٍمد ذموًٌثّ؛ ي جيثثمباد
يمٕ ٌّف عخؾٍمد نٍةّ ثثث عخؾٍمد عزٌزِ بطمن ثثثث ًوثّ الظثغ صًصثًر يثو
تة .ن الحيمرث بني اصث العحث غ وثؿ عثعزُ ٌثؤمُ إ وغثمط ش مصثَ جؾثعٍ(َ
يير كيو إدن ائ ٌز ي بعا اةححني رير .ازكمظ يذًذٍو و
وثثدلِ زيفثثٍّ ٌذلا ثثا الغثثي .يالحًسٌث ٍهثثم يث عثثي .العميثث .الضثثزمُ يجًسٌعثثو
يرح م ٌؤمُ إم ملو يجرةٍحو يو ٌ ى
 59ثثث ظًن نذى املضألّ الحغ(م ٍّا املًر ًلًشٍّ اوعز صًصثًر حمفثزاد غ الحضثموٍمد
العميّ ـ  181ييم بعث نم ي ط ميبثًا ايغثياد املؾثطحإ الثحيينا م ثمجز حث
املعموَ 1966 9
61ثثث إيم رييلثخ ليً وهثم يرث .يث ال بً ثمرُ يحعثزرِ يثو الحثمرٌة ييثو ذ ٍحهثم ييثو
ازلهم الغخؾَ غ الًتخ و(ضو
61ثثث الزياًن ثثث يمرذمد بمرٌط املٍ مر بحٍمم  1961جمح  1ـ 364

 62ثثث يو ش .حا زلمٔ ع(م ّ يًر ًلًشٍم ٌضثحطٍ املؤلث ن ٌثزانو مإ ثم حثْ ل،ثّ
ر مملٍثّ اوعثزف  Epistemon , Panurge , Eusthenesث رابحٍثو جطثز زلثمٔ
العح مإ م يغياد ث يم ٌحعحثا األيثز بذل ثّ وؾثًـ نث .جيثت ن وذل هثم
يال وذل هم ،إن ل الذل ّ جؤمُ املةم إ ضمرِ يعحًيّ نميّ دل إل،مٔ نثذى
الحثثأذرلاد لححعحثثٍاد الثثئ جؾثثةإ ٕ ثذٍ ؾثثٍّ حثثْ الًؽثثًن بمل ضثثةّ إ اليثثمر
األش ث ل إو ثثم وعثثزف انح ثثمل عثثذلايظ بأزلثثمٔ العح ث لغخؾثثٍمد األصثثطًرِ راوعثثز
وحٍحو ألصطًرِ يمٌت غ األوذليبًلًشٍم الة ًٌٍّ 1958
 63ثثثثث يرثث .مير اإ ثثمٔا الغخؾثثٍمد الثثذُ كيثثو ن جيثثًل بثثو بعثثا ال ثثمدط املعص ٍثثّ
يال عًٌّ ي الريم ٍثّ اسميث ِ يرث .تمٕ ثّ األلثًان يال(قثمٕ .ياأل طثمٔ اخل
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راوعثثز ط بمجثثموَ ااثثمدط يعص ٍثثّ يب ثثْ مبٍثثّ غ العؾثثز الًصثثٍطا جمحثثّ الحثثمرٌة
األمبَ ل(زوضم ٌحًن ثثث ض 1971 1بثمرٌط ذثًالن ي بعثا عثيمن الةااثّ
بزيصثخ ي يالمِ ائيثَ ا عثيمن 3
راوعز شرلار شٍ ٍخ ااعمس املزص.
بمرٌط صًُ 1972
ًٌش ن م ذث .ا حث الضثزم الحًلٍث ُا الثذُ جيثت جأصٍضثو غ الًاتث و ث .الح،ثّ غ
ما حهم يغ يظ اجهم األؽ،ز راملعص ٍّ يال مدط اليًا ٌّ ي األذرز ًما
غ االصثثثحخ ال رالحعثثثةرل يالزيزلثثثّ ياالصثثثحعمرِ املضثثثحخ يّ بثثثذير ائيثثثَ
امل يثثو مإ ثثم يإ ثثمٔاد يق ث زِ يثثو شثث .الح(ثثغ الًؽثث(َ لح ع ثثْ ييثثو شثث.
الحغةٍهمد الئ ختحا عخؾثٍمد إن الغخؾثٍمد بًؽث(هم ايًفثً مد صثطًرٌّا
عذلايظ نَ مؽز صمبيّ اتشهمم بيًِ رـ35
64ثثث اوعز ازكمظ ا لعمث اليًٍم العايمجٍّا ريو املع ْ ـ  135ييثم بعث نم الظثغ
بزيث ٌقم ن اس هًر ر ٌ حض ذ .األعيمن ائضمبٍّ امل ي ّا رـ 142ليث
ر ٌ ثثثم صثثثمبيم ن ا حٍثثثمر عخؾثثثٍّ جمرخيٍثثثّ ي عخؾثثثٍّ ي جمثثثّ فث ث و صحضثثثحّ
)ٌ (Rougon, Macquartثثزنو بغثث ِ يًت(ه ثثم الضثثزمُ يويمربثثّ عثثذلايظف اإن
ال عً األصطًرُ ملَ ذو تط ظزا بؾًرِ ذميحّ فث و ظث تًا ث ى هثً خيقث
ٌقثثم ليٍثثًم الة ٍثثّ الحعحٍثثّ اس،زا ٍثثّ ي الحي ًلًشٍثثّ يثثو بثثني ٍ ث الع حٍثثمد
امل ي ّ وعزٌم يم وًاشههم يو يشهّ وعز عثيحٍّ يثط ٌضثحةع بعقثهم مين
صةت ينذى ال(صًاد ثثث اة(ًرِ ذغثَٔ ثض فث و لًظثّ الثئ لثًالى جةث ي لًظثّ
نةٍعٍّ ختط ٍهم صحةم نزاف ب ٍّ فث و ب ٍثّ جيثت مجمهثم بثمأل زٓ لحعؾثًن
حْ وعمل ظيٍيَ لحع حٍمدا ر صطًرٌمد  1ـ 251
 65ثثثثث ٌطثثز جًيثثم عٍ(ضثثيَ املغثثيحّ حثثْ الغثثي .الحثثملَف اإن العاتثثّ العمن(ٍثثّ ي ث
ال (ثثًر جحطثثًر بمالصثثح مم إ صثثمظ اتثثَ إن ال ثثمدط
الةطثث .يرثث .الحعثثمن
اتجيمبٍّ ي الضحةٍّ ؾز فثزيرُ لة ثمٔ ائيمٌثّ الغخؾثٍّ الثئ جححيثْ األذثز
االو(عثثملَ األذرثثز ظ ث ِ ياألذرثثز ٍثثشا جض ث ْ الةطثث.ا روعزٌثثّ األمث بثثمرٌط
صًُ  1965ـ  295كي م ن وعزف الريم ّ ذ ع ّ يثو اليثٍ الثئ ث إ
يع ثثْ ف ث ٍم لحة ٍثثمد األيلٍثثّ لح اللثثّ صثثًأ ذثثمن نثثذا املع ثثْ يز ثثم رإجيمبٍثثم ل
صحةٍم رارل يزٌإ يو يشهّ وعثز ف عيحً ضثيَف اٌيثًل الةطث .بث ير الؾثحٍت
حثثْ ؽثثًرِ ي ب ث ير وغثثمرِ اخلغثثت حثثْ يثثمٔ شمرٌثثّ ثثثثث إوثثو ٌةضثثط لٍثثّ جزذٍثثش
ز اتوضمن  1973ـ 298
االوحةمىا رظًن وعزٌّ ال رز لًسان
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66ثثث اوعز ازكمظ يو املع ْ ـ  142ييم بع نم
67ثثث ظثًن يغثياد جةثٖرل اليثًن اوعثز شثرلار شٍ ٍثخ عثيمن  3بثمرٌط صثًُ
 1972ـ  216ييم بع نم ٌضحطٍ الزص جغيٍ .إشزأاد يحغمبهّ ي ؽثحٍّ
جهٍ و حٍهم الريم ّ بيًِ يدل يو ش .ج ٍ عخؾثٍّ حثْ ظضثمث عخؾثٍمد
ثثزٓف يًتثث غ املضثثثحًٓ األين رييمبثثث .يًتثث غ الًاشهثثثّ اخلح(ٍثثثّ فثثثخميّ
رييمب .ؽ،ز لًان ظممِ رييمب .لًان بمنحّ مإزِ رييمب .إبهثمل جعث م رييمبث.
يظ اوٍّ العهًر اوعز يثرا املغثمن الضثزمٌّ الةطٍٖثّ يرث .جًفثٍعمد بًجٍضثحَ
بمل ضثثةّ إ اليًيٍ ث ٌم اتشلٍثثّ اشلملثثّ رييمبثث .اٍثثمث اشلملثثّ بمل ضثثةّ إ بطثثمن
الحيمٔ ال عزاد رييمب .الغخؾٍّ
اليحمبّ ي األصطًرِ يالغخؾٍّ الًاتعّ
مرط ويطّ االلحيمٔ يامليمن االصذلاجٍصَ رظي .دنثت رييمبث .ييثمن حمٌث
اخل ظثثًن ائغثثً اوعثثز ط ميبثثًا يف ميبثثًا ثثثثث عثثمرلٍٍو مؽثثز يثثو الحضثثموٍمد
ال(زوضٍّ بمرٌط الريظ  1971ـ  179ييم بع نم
68ثثث اوعز ف راصحٍٍو ايضحًٌمد ا ثً الة ثْ الضثزمٌّا روحٍث .مين شثًان يثًلٍرل
جمحّ ح العايّ  3ث م 1971/4/يًجثًن النثمُ اوعثز ٌقثم لً ثمن ب ٍثّ
ال ؿ ال(ثين ـ  361ف اغ ظملثّ اال ثحاف بثني الزيثش الريثمغ لح ؤلث يلحص هثًر
كيثثثو ن جيضث ث ظث ث يم الغخؾثثثٍّ يثثثو ش ٌث ث االةطثثث .إدن حثثثْ املضثثثحًٓ
الضزمُ املًاسُ ال تٍا ل يطّ الحاعَ غ الحًظّ الًاتعٍّ الثئ مُعث خ يث ؾثز
ال هقثثّ ينثثذا اتشثثزأ ٌعيحثثو ال(قثثمٔ الثث ا حَ لحع ثث .يٌزجةثثو يثثو شثث .يؽثثحو
بمل(قمٔ الريمغ لحيمر
 69ثثث ٌحعمر الًؽ ي الًظٍ(ّ يرث .الرمبثخ ياثرل الرمبثخ ي عث .الغخؾثٍّ ييشًمنثم
راوعثثثز بثثثزيث يًر ًلًشٍثثثم ائيمٌثثثّ بثثثمرٌط صثثثًُ ـ  291ظثثثًن مرشثثثّ
الًؽ اوعز رت  1صمبيم
 71ثثث االعذلاض غ مإزِ مٕحٍّ ح مِ يغ اًدط يحغي .يو تةث .ييًفثإ يثو ثان
ًان ررياًن ثثث يمرذخ ذٍةًلخ اخل ٌض إ بطز يضةا لحةط .ي ثذ الثذذز
نذا يثو ثان ثًان ثمـ ألظث شثشأ الضحضثحّ؛
األين الزلو كيو ن ٌ
يثثرا ث سيال رظقثثزجو يشثثني رياثثًن ظٍثثز ٌثثح الحةثثٖرل ثثدل اصثثحخ ال ليثثت
رزلَ رظقزجو ينً و(ضو اص ج(قٍ.
 71ثثث إن الةط .غ تؾؿ ٌ ِ ملًبمصمن يعزف يضةيم حْ يفعو ألوو ٌغمرض غ يث
ية َٕ رااظ ال ل م تؾح ثثث ذموخ ى شٍ إلٍ ا الثذُ ٌي يثو ذضثمرم ليؾثّ
يتعخ يعو
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72ثثث غ رظقزجو يشني رياًن ٌض ْ يشني مإ م االزش .الععٍ ا
73ثثث كي م يو ان الحا ت بمليح مد اليثًن إن الةطث .نثً مإ ثم رصثًن رٌث
تثثٍ جمح ث ي م ثثّ يٌ ثثممُ بهثثم غ نثثذا اعح ث يغ ؾثثز يعثثني كيثثو ن
ٌيًن ا ي ة ي مي .ي سيشّ ث ي صًس بطثا ي بطحثّ ظثًن الةطث.
غ العؾز الياصٍيَ غ املضز اوعز ط عرلٌو ر ثو املضثز الياصثٍيَ
غ زوضثثثثم ـ  19ثثثثثثث  51بثثثثمرٌط وٍشٌثثثثخ  ٍ 1971ثثثثم ٌحعحثثثثا بمألصثثثثمنرل
األيزٌيٍثثّ عثثمر عثثثذلايظ إ ن الةطثث .ذثثمن بؾثثثًرِ ميثثّ صثثٍ الؾثثثٍ
يالحع يالشٌ مد ال ٍّ ،يال مر الئ جشٌث ائثزارِ ياملثمٔ املث يزِ رالزشث .العثمرُ
بمرٌط  1971ـ  345يذمن ت زف يو ثان الثشياط الثذُ يث ى راتثذلان
ي او(ؾمن ي ايز ِ ييةًلّ ي ارل ييةًلّ
ذثثمن بطثث .الزصثثًل املحعزذثثّ ل(ثثذلِ نًٌحثثّ غ الًالٌثثمد املحعثث ِ األيزٌيٍثثّ ر بثثٍا
ي ويحً صيضثثًوٍم يبزيجضثثحموحٍم ظؾثثزا إن الؾثثًرِ نثثَ املةثثم ويطثثّ الحرةٍثثخ
امل(قحّ لحض مد الًؽ(ٍّ داد ال الالد الق ٍّ اتجيمبٍّ ي الضحةٍّ اليًٌّ اوعز
نث يٍحرلان ااالرجةمنثمد املعص ٍثّ يالح عثٍ غ اةيثَف ذثال الًشثو غ جرلٌثش
م مـ االحضموٍمد ياألمثا ن  1968بمرٌط
راذمنا ال ي اس ٌ
 74ثثثث عثثمن حثْ دلث الةطث .الةٍيمرصثثيَ الثذُ ٌحصثثميس صث ٌ الغخؾثثٍمد الثثئ ال
جعثثًم إ العهثثًر ذموٍثثّ يال جًش ث إال غ يتثثخ الحيثثمٔ يرح ثثم ن غ امليمبثث .يثثني
الضز ي اسمرٌّ غ املضز ٌحعي الضٍ بعهًرن م مإ م يليو اةثمير امل ٍثشِ
جثثثح،رلف وعثثثزف يثثثرا ن ظيمٌثثثمد ٌثثث ِ ج(قثثث .سيشثثثم روٍضثثثًظ ي يرٌثثثمن
الؾ ٌيمن ملًبمصمن الذُ يو الطزٌث ن وغثرل إ وثو املةثم غ يًتث ال يوٍثّ
ال همٍّٕ ذ م لً ن اتحضمل الةطًلّ ذمن صٍقثع(و يظٍ(ٍثم ظثًن الغخؾثٍمد ثثثث
املح مذحّ اوعز يثرا عثذلايظف صثطًرٌمد 2يثو العضث .إ الزيثمم ـ  138ثثثث
 156بمرٌط بحًن  1968الذُ ٌغرل إ ن االسمياط املةثمد لثٍط إال ج،طٍثّ
لة ٍثثّ فثثعٍ(ّ ينثثً املةثثم ٌقثثم ت ث ر صحضثثحّ رملضحضثث .ي رياٌثثّ ميرٌثثّ ي حثثْ
حثثمط اليثثزأ إ ن ٌحعز ثثًا حثثْ
ظحيثثمد ي لزصثثًل يحعزذثثّ صثثةً ٍّ اخل
و(ضه غ ياسل الةط .رؽ ٌا ععل إ ظ يم ينشلَ ٌحؾث بؾث(مد شٍث ِ
ي ى بعا العًٍث ظًٍان لٍ ٌغثمرض غ امل،ثميزاد يثاسل ذرثز إوضثموٍّ
ي تثثث .ذ ثثثمال يثثثو الةطثثث .وغثثثرل ثثثرلا إ ن اس ثثثمنرل جضثثثحطٍ اليٍثثثمل بث ث ير
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الغخؾثثثٍمد األبطثثثمنف
الةط .إدن يحعزرف

ثثثمنرل شرليٍ ثثثمن لثثثشيال ي ذحثثثًبز تٌشٌ ضثثثحمن اخل

ثثث يو ذ .جغةٍهٍّ؛
ث ثثث يو ذ .زماوٍّ؛
ط ثثث ي ي .اًدط لحضزم ر وم نً ي ن ؛
م ثثث يو ذ .جعزٌ

ميحَ رصحل ي إجيمبَ

م  .ي ي(عًن بو اخل

 75ثثثثث ٌثثزبط ثثملرلُ الةطثث .بمليمرذثثّف االةطثثٌ .ةعثثز ثثو اليمرذثثّ ياليمرذثثّ جغثثي.
ششٔا يو الةط .صٍشار ٌةعز و بزيجًظ؛ يوثمبحًٍن ثو الي ٌضثّ نثٍحني ينزتث.
ثو ت ثٍؿ ي ٍث .ثو نثذا العيثت؛ يوثمبحًٍن ثو نثذى اسشٌثزِ وحثمط شثثني إ
حزتّ يإ ومر لحعغزِ ين م وً يو تموًن اس ط الةطثًلَ الثذُ ٌحة ثمى الحثمرٌة
يثثمر صثثٍّٖ ي ثثزٓ األ ثثمن اليميحثثّ
يذثثذل األصثثطًرِ بؾثثًرِ ج م ضثثٍّ
جمح  2بحٍمم ـ  912الةطث .نثً إدن ي ثحض لحريم ثّ يال يبعث دلث ٌحغثي.
يو ا ن ائيَ غ الًتخ و(ضوف اإن يف الةط .نً يظٍ(ّ ائيَ إوو نثذا
العمي .الذُ ٌطح بملح رٌض حْ امل عًيّ االشح م ٍّ ي بؾًرِ مل حث .اعح ث
ذ عًيّ رين م جعحٍ و يٌ حض ج متقم ٌةيْ خم(ٍم إ ظٍ وف بني ال،شن يائت
يال(صثثًر يالعمن(ثثّ ياملثثمن ياملغثثم ز يالحغثثةو بمألذثثمبز يال(ثثو بم حؾثثمر بثثني
اليٍمظ ياال حافا ظ لًجزٌ صز اتٍمظ امل،مالِا جمحثّ عثعزٌّ ث م1972 /12/
بثثمرٌط صثثًُ ٌعثثزف املرثثمن األ ثثرل االةطثث .اتعثثيملَا الثثذُ كٍثثش رياٌثثّ اليثثزن
الحمص غز بضت ر ُ لًذمجػ
 76ثثثثث ٌحعحثثا األيثثز وغثثيحّ اوطثثال الضثثزم ثثدل حثثا ذثثمٕو ا ذلافثثَ كحح ث إرامِ
يبزومجمم رظًن نذى امل(هًيمد اوعز ازكمظ يو املع ْ يًاتث خمحح(ثّ ظثًن
يغثثيحّ الةطثث .اوعثثز ٌقثثم ازكثثمظ املؾث ر الضثثمبا ـ  133ي ـ  242ثثثثث
243

لً من رب ٍثّ الث ؿ
 78ثثث الذلمم و(ضو يًشًم غ الح(زٌا بني العمي .يال(م  .يالةط.
ال(ين ـ  334ييم بعث نمف اي(هثًل الغخؾثٍّا الثذُ ٌيح(ثَ ذثز بثزيث ب تثّ إ
ظ يم وغرل غ ز جعزٌ لثدليث إ حثٍط املعثمٌرل الحًسٌعٍثّ رغ الحععثّ الثئ
جثثزجةط ٍهثثم يال (ضثثٍّ ريثثو ٌعثثموَ يالًظٍ(ٍثثّ ر ايثثّ ي ث عخؾثثٍّ ثثزٓ
ي(هًل ال(ي ياأل اتٍّ ربؤظ ا ح أ
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 79ثثثثث ينيثثذا جيثثت ثث ل االوثث نمؼ إدا ذثثمن يثثًد الغخؾثثٍّ ثثثثث الةطثث .غ العؾثثز
ائ ث ٌز يثثزا ييثثزرا ي ثثمين املؤل ث بًصثثمٕ .خمحح(ثثّ يثثو الاجةثثٖرل ي الحةثثٖرل
اس عَ ي اتساظّ و املزذش راوعز بهذا اخلؾثًـ ثمن يٍخمٍٕث .بثم حني
ال ٌ(قثث ُ .عخؾثثٍّ ريليثثو نثث .نثثذا مميثثو ،نثثذا ٌثثأجَ غ الًتثثخ الثثذُ
ٌحغثثيٍ .ثثو هثثًر يحصثثموط بملحثث رٌض رذحثثمث اسٍثثت يصثثمٕ .ات ثثال يغ
الًتخ الذُ جؾةإ ٍو خممنز االيزاف يالحغًٌػ غ وحٍ .الغخؾٍّ يافثعّ
بؾًرِ شحٍّ إو م وعح ن لًذمجػ ٌؤذث مإ ثم حثْ فثزيرِ اةم عثّ حثْ بطث.
غ ال ث ؿف اذثث .ثث .يؤل ث بطزٌيثثّ متٍيثثّ ٌغثثح  .حثثْ نةيثثّ ك ث إ اليمجثثت
لغخؾثثٍمجو وضثثيم ح ث ما ث يم ٌؾ ث ي هثثم عخؾثثٍمد رٍٕضثثٍّ ي ريثثًسا ذموًٌثثّ
ينثثذى القثثزيرِ الغثثيحٍّ تًٌثثّ إ ظث ن اليثثمر ٌةعثثز بؾثثًرِ (ًٌثثّ ثثو نثثذى
الذلاجةٍّ ظحْ غ األ من الئ جيًن يزذةّ بطزٌيّ يذلا ٍّ يٌةيثْ اثرل را
يم ٌيمرن بمل زٌو يبمل(ع .إن ؽًرِ الغخؾٍّ الزٍٕضٍّ ال جحطمبا ي ال ضثا
الثثثذُ صثثثٍيًن يح مصثثثةم يثث ييموحثثثو غ الحثثثألٍ ا ريغثثثيحّ الًاتعٍثثثّ جز ثثثّ
زوضٍّ بمرٌط  1975ـ 91
81ثثث اوعز جًيمع(ضيَ وعزٌّ األمث ـ 294

 81ثثثثث ظثثًن السيثثّ الحعثثةرل اوعثثثز ُ ر ذًرجٍثثًظ األمث األيريبثثَ يالعؾثثز الًصثثثٍط
الاجٍين بثمرٌط  1956 PUFـ  226ييثم بعث نم ختث ل نثذى الاسيثّ ذيثًن
إص ممُ ريؽ(َ بضٍط يجًش إدن املةم غ ائ يم ال(مؽحّ االصثذلاجٍصٍّ غ
اليثثًنف ب اٌثثّ اةيثثَ يوهمٌحثثو يب اٌثثّ املحًالٍثثّ يوهمٌحهثثم اخل بثثزيث رـ  37ثثثثث
 38عمر يو تة .إن ن نذى الاسيّ ذموخ جًفث املةثم غ ب اٌثّ ائيمٌثّ نثذا
ذحو لٍط مؽم بملحأذٍ بمئيمٌّ ي اةيَ املؾث ً يثو ايثمد لًٌ،ثّ
ج(ٍ ح(ٍّ الؾًر غ الزص املةم لٍط ذ ٌيًر ياتعَ يليثو ذع ث .رسُ
لحغخؾٍّ املي يّ اوعز يرا الزصًيمد الٍمبموٍّ املطةً ّ ر ايّ حْ ائ اذثّ غ
العؾز حْ ح(ٍّ ؽًرِ سيال ملموٍٍو
82ثثث ؽ بزيث مين جزمم راملضيو بني اظًاي.ا الغخؾٍّ ريً ًلًشٍم ائيمٌثّ
ـ  117بمل ضثثثةّ سمذةضثثثًن رمراصثثثمد غ الحضثثثموٍمد العميثثثّ بثثثمرٌط نةعثثثّ
يٍ ًُ ـ  63ف جيزُ املؤل الًاتعَ اصحطزاماد ٍهم جممس يزص .يو ائةيّ
إ ال(قثثثثمٔ ييثثثثو الغخؾثثثثٍمد إ اتنثثثثمر ال(قثثثثمَٕ ثثثثثثث الشيثثثثموَ إوثثثثو حثثثثت
لحح(ؾثثٍاد اعمسٌثثّ املزصثثحّ ااوعثثز ٌقثثم يٌحٍ ث ييارن روعزٌثثّ األمث ـ 319
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اال ٌيًر نً الًصط يذ .يصط مؽّ غ ما ث .املضثيو كيثو ن ٌ عثز
إٌو ذحصزبّ جممسٌّ يزصحّ ي اصحعمرٌّ لغخؾٍّ يعٍ ّا
83ثثث اوعز ييملح مف ايم الًؽ ،ا جمحّ الغعزٌّ
84ثثث ف و اياظعمد ظًن تًا

م 1972 12

ل ٌيميرلينا ي طا اةيَ

 85ثثث اوعز يثرا يؽث تةعثّ عثمرن يظحثًٓ العثزظ تيثم غ يث ال بً ثمرُ يثو شث .نثذى
اسًالد ذحهم الئ ق .بعقهم بموحعمل يو تة .اليحمث االوطةم ٍني غ اليثزن
الحمص غز يالع ٌ يو جةم ه اوعز ط ميبثًا الزيإٍثًن ال(زوضثًٍن غ اليثزن
الحمص غز بزيذض1963 .
 86ثثث ٌعزف سيال الغخؾٍّ حْ الغي .الحملَف ا قً يزذثت ٌع ث .وثخ جثأذرل يصثط
يعنيا رالزيإًٍن الطةٍعًٍن
تمبحٍّ الحًت غ اةيَف إن اتذرمر يو الحح ٍعثمد إ
87ثثث نذى الًصمٕ .ذحهم ج
شٍ ٍثش غ ر طثثأ األث يًرٌثثو جثثؤمُ إ الثحيهو ب همٌثثّ مممذحثثّ ل همٌثثّ مل يظثثًأ
بمل ضةّ إ الغخؾٍحني ثثث الةطححني
88ثثث اوعز يصمٕ .املضز حْ املضز رنميحخ يالحًظّ غ الحًظثّ رالزصثمل ياًدشثو
يال(ٍح غ ال(ٍح ياةيَ غ اةيَ اخل
اوعثثثز ٌقثثثم بثثثزيث رـ 95ف ائيمٌثثثّ يرثثث .ذثثث .يثثثم نثثثً ظثثثَ ال جًلث ث إال ن(ثثثمال
ٌغةهًوهم إدا ذموخ حٍّ يثو نثذا العقثً تث وًلثخ إ ظيمٌثّ ؽث،رلِ فث و
ائيمٌّ اوهم جة ْ ي ا اليًاوني و(ضثهم الثئ جة ثْ حثْ صمصثهم ُ ظيمٌثّ
رإعّ زٓا
89ثثث اوعز صطًرٌمد املطةًخ يارل املطةًخ ـ 119
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متى أعود إىل بالدي
ترمجة :إبراًٌن بًطار
إٜ ٜ٘ا تش!ًٞٝ
ٜا ٚزق ١تٜٛر ايصٖس ٠املُصاغ َٔ ١عسُ ٚثًرُ ٚزٜح
َت ٢أيتكٝؤ فأط ٟٛشسٜطؤ ايصبد ٟٓس ٍٛخصسٟ
و قصٝدتٞ؟
ٚأطًلُ عً ٢أزض ٔ
ٖٓايو زداٍْ َٔ َا٤
ٚزداٍْ َٔ أمساىٕ َٚا..٤
أَا أْا فُٔ تساب
أطٛفُ ايعامل فأشدادُ ضعادً٠
ٚنٌٗ َد ١ٜٓتٗبين سٝا ً٠ددٜد٠
و إال
يهِٔ َا إٕ متطس عً ٢دبايؤ ٚضٗٛي ٔ
ُ ُٜٗٓٚس املطسُ سٛيٞ
ٚال تجً ُر إالٍ ٜٚدزنين ايجًر...
إٕٖ زٜاحَ (فًبازٝ٥ص )ٚتًطُِ املٛز ٚتستدٗ
عً ٢صدزٟ
يهٖٔ قًيب ْافر ٌ٠ذلطُِ١
و بايسٓبٝع
ٖا قد عادَ تشس ُٜٔإئ ٝ
ت ٖٓا خسٜفاً بال سساى
بُٓٝا ظٌٖ ايٛق ُ
أعرب ايطٗ ٍٛايػٓ ١ٓٝايٛاضع ١نٌٖ ّٜٛ
121
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ٚنٌٗ ش ٕ٤ٞأصفس
ايشذسٚ ٠املعصقٚ ١اإلْطإ
اإلْطإ ايرٜ ٟصٓع ايرٖب ٚايػد
ٚايفطشٚ ١ايصفا٤
يهٖٔ زبَ ٝع بالدٜ ٟأت َٔ ٞايشُاٍ إىل اجلٓٛب
نفتا ٕ ٠تطريُ عاز َ١ٜايكدَني
فٛم ايصدٛز ايطٛد ٚضفاف ايصبد
ٚاجلصز اجملسٖس١
ٚأْا ٚيدتُ يف اجلٓٛب
غادزتُ ايعصيٚ َ١آخسَ ايصعُا ٤ألصريَ زدالً
عربتُ ايكُِ عاشكاً َٚهتشفاً
فٝا شعيب! أسكاً إٕٖ صٛتٜ ٞسٕٗ يف أذْوَ؟!
أسكاً تترنٍسْ ٞنٓٗسُ جيس ٟعٓد أبٛابوَ؟!
و تكسٓب أذ َْوَ َٔ األزض فتطُعين دٝداً
يٝت َ
فأْا أزنض حنَٛىَ أبداً غاططاً َٚػٓٓٝاً
أٜٗا ايسبٝع أعٔدِْ ٞإىل بالد!ٟ
فُاذا أَتًوُ إٕ مل أزَ نٌٖ  ُّٜٛأيفَ فتا٠
ٚأيفَ زدٌ ،أمحٌُ َعِٗ دص٤اً َٔ األٌَ؟
َاذا أَتًوُ إٕ مل أَشَ ٚعًِ بالدٜٓ ٟتكٌ
َٔ ٜدٕ إىل ٜد يٝصٌَ إىل ٜدٟ؟
إ ٕٜ٘تش!ًٞٝ
يكد عادَ ايسبٝع فُت ٢أيتكٝؤ؟
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(أغين لئال أنساك)
للشاعر التشًلٌ :أوسكار كاسرتو
 9191ـ 9141
ت :إبراًٌن بًطار
ــ  9ــ
يػ ُ ١احلبٔ عرب ُ١ايٓػُاتٔ
فاًْٜٗ ٞا طٛٝز َٓٗا ٖٚاتٞ
ٚدع ٞشزق ١ايٛٝاقٝت حتهٞ
َا بٗرا ايٛد َٔ ٙٛآٜات
أْت َٔ صاغت ايكصا٥د قبًٞ
نايكٓادَ َٔ ٌٜطا ٤احلٝا٠
ٚأْا ايكادّ األخري إيٝو
بني ٖر ٟايشطإٓ ٚايػابات
َتعباً أْشد ايعصا ٤يسٚح
أثكًتٗا األٜاّ باآلٖات
ألغين َا ضاع باألَظ َينٓ
ٚغدا يف َدافٔ ايرنسٜات
فإذا ش٦ت صشبيت ٚمساعٞ
فشراز ايبٝت يف نًُاتٞ
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ــ  2ــ
ٖا ٖٓا نٓا َٓر سني ٚناْتِ
ٖ ٞصٝػٚ ٞدف ٤مشظ شتاٞ٥
ٚزبٝع ٞاملك ِٝيف عُل زٚسٞ
ٚشرَٓ ٣صيٚ ٞطعِ غراٞ٥
ْأَٔ ايدزب ٚايٓط ِٝعًٌٝ
حنٖ ٛرا احملٝط عٓد املطا٤
ْتٗادَٚ ٣ا يٓا غري ظٌ
فٛم أنٛاّ ترب ٙايصفسا٤
آٜ ٙا طريُ َا يكًب أْٝظِ
إال يف َجً٘ َٔ األسٝا٤
ٖا ٖ ٛايشط عاد َر فازقتين
ٚازمتت بٓٓٝا دزٚب ايطُا٤
قفس ٠ال ٜت ٙٛغري ٟفٗٝا
ٚضساب ًا ٜعد ٚأَاّ زداٞ٥
ٖا ٖ ٛاي ّٛٝعاد زَالً َٚاّ٤
ٚصٗٝالً يًُٛز َجٌ ايبهأ٤
إٕ زأٜتٔ شذس ٠تتعس٣
سُٓٝا ايصٝف ضٝد األدٛا٤
فٗ ٛقًيب املٗذٛز َجٌ زصٝف
َٛسش يف دصٜس ٠عرال٤
إٕ تس ٣ضا٥الً ٜفتش عين
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فٗ ٛسصْٜ ٞا طري  ٖٛٚشكاٞ٥
فهأْا أصبشٓا عٓٝاً ٚدفٓاً
أيتكٚ ٘ٝال ميٌ يكاٞ٥
ــ  3ــ
إٕ تأًَتٔ جنُ ٖٞٚ ١تبهٞ
قاٍ َٓٗا ايٓٚ ٣ٛي ٌٝثكٌُٝ
ٚايكسٜب ايكسٜب بات بعٝداً
ٚتبدٓ ٣يسٚسو املطتشٌُٝ
فٗ ٞذ ٟدَعيت اييت خريتين
أفًتت مل حيطٗا صربْ مجٌُٝ
فاضأيٗٝا ٌٖ خٓتُ سبٗا َٜٛاً
أ ٚتساَ ٢حلًُ ٞطٝف بدٌٜ
يػ ١املا ٤يف ايع ٕٛٝصال٠
ٚدَٛع املضٓ ٢مشٛع تطٌٝ
َا يكًب ٜا طري يف األزض ضً٣ٛ
إال يف َجً٘ٚ ..أ ٜٔاملج...ٌُٝ
َٔ دٜٛإ ناضرت" ٚضاعات احلٓني"
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ال تقبض البحر
شعر سارة بًال
ترمجة :بديع صقىر
*سااارة بًااال :شاااعرة لااي تشااًلٌد لااي لىالًااد  9139اااا عملاايف جم دلااال الض ا ا ة اااا جم
الثماوًىًات كاويف رئًسة اجلمعًاة ادببًاة مجعًاة بًادرو بارابو جم افا اة اخلالساة
البارائًسااى لااي أعمااااا :ااديىااة الاا ن تسااتطًع أً تقااىل اااا اإلصااءال للااري اااا
بابلىوريوبا جم الربائًسى وكاويف صديقة محًمة للشاعر بابلى وريوبا

غري دلد ايسدٛع فٛم ايدزٚب
قًب دً..ٞ
خطَ ٠ٛبعجس..٠
تعٛد نٌٖ حلظَ ١جٌ إْا٤
أبداً ،ال ٜطتكطس ايٓبٝر َٔ ع..٘ٓٝ
غري دلد َطازد ٠اهلرٜإ
ايرٜ ٟسض ٛبني فذس ايػ.ّٛٝ
ال تكبض ايبشس حتت ذزاعٝو
ٚال تفاد ٧أَطو بايبكا٤
عً ٢قٝد احلٝا٠
األفضٌ إٔ تسَ ٞأضازى
يف ايعرٚب..١
د ٕٚإٔ تطتشضس األٜاّ
احملرتق،١
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ٚال املا ٤اير ٟجيًبُ احلظِ
احملطِ.
األفضٌ َعسف ١املٛت يف نٌِّ
قبً..١
ٚيُٓتِ نُا ٜشا ٤ذيو
ايش،٤ٞ
ٚسد.ٙ
يُٓت حتت ٚطأ ٠زٜح شدٜد٠
ْٚضذع نُٛد.١
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أغنية اخلريف

لاوىيل لاكاجىس لىرى*
ترمجة :بديع صقىر

*لاوىيااال لاكاجااااوًس لاااىرى :شااااعر لاااي تشاااًلٌ لىالًاااد  8181ااااا  8291جم لديىاااة
نسريىا مشال ساوتًاغى افا ة الرابعةد وٌى لاي أصاىل برتءالًاة جم أول شاباب
وشر قضائده جم دللة الريشة ودللة القلن عاش جم لديىاة سااً بروااربو القريباة لاي
العاصاامة ساااوتًاغى كاااً صااديقال محًم اال للشاااعر بًاادروبرابو وكاوااا جم ا مىعااة
الشعرية عشرة وكاً أيضال صديقال للشاعرة وااءىًة ًىلًتا بارا د لي أعمال  :وجاىه
 8299اا أصباغ  8291اا البًيف والب ر لعال عاه  8289اا لا ٌى احلبِّ؟

أغٓ ١ٝاخلسٜف
ناْت مجٚ ١ًٝطٝب١
يف احلطٔ نإهل..١
زقٝك..١
صاف١ٝ
ٖٚاد..َ١٥
اَسأ ٠طٝبٚ ،١زا٥ع.١
ابتطُت ..ابتطُٓا َعاً
اقرتبت ..اقرتبٓا َعاً
فُٗت ..فُٗٓا َعاً
فسست ..فسسٓا َعاً

***

ٚيهٔ ايعامل قاٍ:
إٕ ذيو ٖ ٛاحلبٓ
ٚنٌٖ فسس ٞقاٜضت٘ باألمل..
َجًُا ايصٖس ٠يًفساش١
َجًُا ايٓط ِٝيًطٛضٓ..١
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ٖهرا أسببتٗا..
ناْت مج..١ًٝ
ناْت مجٚ ١ًٝطٝب١
َبتٗر ظُاهلا
 ٖٞٚبٓبٛغَ ٞطسٚز٠
صداقتٓا ناْت صاف ١ٝدداً
ٚال أسد َٓا نإ ٜتأمل..
ٚيهٔ ايعامل قاٍ:
إٕ ذيو ٖ ٛاحلبِّ
ٚنٌ فسس ٞقاٜضت٘ باألمل.

***

ال أضتطٝع إٔ أن َٔ ٕٛدْٗٚا
َع ًا ْعرب ايّٛٝ
أْظس إيٗٝا،
إْٗا مج ١ًٝدداً
اْظس إيٗٝا
إْٗا تطُعين..
حتدثٓا عٔ اخلطس ايرَ ٟض٢
أبداًْ ،د ٕٚأسادٜح احلبٓ
أبداً ،مل أسدخ ٜدٜٗا ايٓاعُتني
ٚال بسٜل عٗٝٓٝا اجلًُٝتني.

***

ٚيهٔ ايعامل قاٍ
إٕ ذيو ٖ ٛاحلبٓ
ٚنٌ فسس ٞقاٜضت٘ باألمل.

***
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أسبٗا سًْ ٠ٛاعُ١
نإ سباً َجٌ احلًِ
ال أضتطٝع إٔ أسبٗا ظٕٓٛ
ألْٗا متتًو ضشساً عذٝباً
ٖ ٞعبد ٠يطشسٖا
ملاذا ،ال ميهٔ إٔ ته ٕٛيٞ؟!

***

ٚيهٔ ايعامل قاٍ:
إٕ ذيو ٖ ٛاحلب
ٚنٌٗ فسس ٞقاٜضت٘ باألمل.

***

ذات صباح ضبابٞ
تسنتٗا عصٕ عُٝل
ٖر ٙاملسأ ٠ايطٝبٚ ١ايسا٥ع١
َجٌ إهل ١مجٚ ١ًٝطٝب..١
َٖ ٞضت..
ٚيهين تابعتُ سيب هلا..
أسبٗا َجٌ سًِ
إٕٖ خٝاهلا داُ٥اً َعٞ
ٖٚرا اخلٝاٍ أْا َايه٘

***

اآلٕ ،زٚس ٞتفهس يف أملٗا:
سطٓاًَ ،ا ٜكٛي٘ ايعامل:
إٕٖ ذيو ٖ ٛاحلب
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إليزابيتا باغريانا

ت :عيسى فتوح

- 1إليزابيتا باغريانا
ٚيدت يف صٛفٝا عاّ ٚ ،1981ربسجت َٔ قطِ ايًغ ١ايط٬ف ١ٝيف جاَعتٗا،
بدأت تٓػس قصا٥دٖا َٓذر عذاّ ٚ ،1811بعذد إٔ عًُذت يف ايتعًذ ِٝبسذو ضذٓٛات،
اْصسفت نًٝاً يًػعس.
ٚزاذت تصٚد ب٘ ايصرف ٚاجمل٬ت ،زأضت زبٓ ١ذبسٜس صبً" ١ضبتُرب "ٟعاّ
ٚ ،1811تسمجت إىل ايًغ ١ايبًغاز ١ٜأغعازاً فسْطٚ ً١ٝزٚض ً١ٝنثري.٠
َٛيع ١با٭ضفازٚ ،يريو طافت َعظِ د ٍٚايعامل ،فاْعهطت ٖذر ٙا٭ضذفاز
عً ٢إْتاجٗا ايهثري املتٓٛع َٔ .دٚاٜٗٓٚا:
اشبايذذذذدٚ ٠ايكدٜطذذذذٚ ،1811 ١ظبُذذذذ ١املذذذذٚ ،1811 ٬قًذذذذس إْطذذذذاْ،1811 ٞ
ٚمخذذذظ ظبذذذٚ ،1811 ّٛطٝذذذاز ٠إىل َٛضذذذهٚ ،1811 ٛقطذذذاز ٚ ،1811قصذذذا٥د
طبتذذازَٚ ،1811 ٠ذذٔ غذذاط ٧إىل غذذاطْٚ ،1811 ٧كذذام َتعانطذذْٚ ،1811 ١ذذٛز
ٚظٌ .1811
تسمجذذذت أغذذذعازٖا إىل ذذذذٛاي،٬، ٞذذذت يغذ ذٚ ،ً١طبعذذذت دٚاٜٗٓٚذذذا يف زٚضذذذٝا،
ٚبٛيْٝٛذذذاٚ ،تػٝهٛضذذذًٛفانٝاٚ ،زَٚاْٝذذذاٜٛٚ ،فطذذذ٬فٝاٚ ،فسْطذذذاٚ ،إٜطايٝذذذا،
ٚايطٜٛدٚ ،فٝٝتٓاّٚ ،اهلٓدٚ ،ضٛزٚ ،١ٜايْٛٝإ....
ْايت جا٥ص" ٠دميرتٚف"ٚ ،يكس فٓإ ايػعسٚ ،أذطٔ عاٌَ يف ذكٌ ايثكاف.١
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خوف معكوض
غباف ذت تصذف ذ ٌ١ٝعب ََْٛا
ٚذت تفاجٓ٦ا ي ً٬ٝبٓدق ٌ١ٝضُدٓدت إيٓٝا
ٚذت تٓدفو ف ٌ١ُٝضٛدا ُ٤عب َٛضبصٛئٓا....

***
غباف ذت ٜٗحِ عًٓٝا نًسْ َطعٛزْ،
ٚذت عبظٓ خبطاً خفٚ ٕ١ٝزا ََْ٤ا،
ٚذت ٬ٜذكٓا ظٌُ يعٓ....ٕ١

***
غباف َٔ ا٭غٝأ٤
اييت ْٛاجٗٗا
ٚا٭غٝا٤
اييت تتبعُٓا

***
غباف
٭ٕ "اي "َّٛٝضٝصبح "أَظ"،
"ٚايغد" ضٝصبح "ايصَٔ املاض."ٞ

***
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جواب
"إذا نإ نٌ غَ ٤ٞعحص ،٠فًُاذا
ٜ ٫ه ٕٛاملٛت َعحص ٠أبد ١ٜأٜساً؟
َٛزٜظ نازِٜ

ذت ضأيْٞٛ
َٔ شَإٍ
َا أنثسُ ا٭غٝأ٤
دٖػ ً١يف اسبٝا ٔ٠بسأٜؤ؟
أجبتُ
د ٕٚإٔ أتسددَ سبظ:ً١
"اسبٝا ُْ ٠فطٗا".

***
ٖهرا ٖ ٞداُ٥اً،
ٚضتبك ٢داُ٥اً
َا دَتُ عً ٢غاطٔٗٔ٦ا،
ذٝثُا ٜٛقظين صٛتُ ايعػس
يف ايصبا ِ،
ئ أتٛقف إط٬قاً
٭تعحسَ
َٔ َعحص ٔ٠اسبٝا،ٔ٠
يف نٌِ أ،سٍ َٔ آ،ازِٖا.

***
131

ﺧﻤﺲ ﺷﺎﻋﺮات ﻣﻦ ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ

 1?א
 ،א
 Wאאא 
 ،א،א
  א،א
 ،אא
 ،
 ،אא
 ،אאא
 ،א،אאא
 KKKאא

***
 
 א 
  
  
 
 
 א
 ،א

***
 
. ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻠﺠﻴﻜﻲ1

135

 

ت :عيسى فتوح

أعسف أْ٘ َ ٫فسٖ َٔ املٛتٔ
ٚأْ٘ غ ْ٤ٞطبٝع،ْٞ
ٚضسٚز.ْٟ
يهٓ٘ يٝظ نريو بايٓطب ٔ ١يٞ
"َعحص ٌ٠أبد،"ٌ١ٜ
إْ٘ ض ُد املعحص.ٔ٠

***
ــــ  1ــــ
دورا غابي
ٚيذذذدت دٚزا فذذذاب ٞيف  19آب ضذذذٓ ،1999 ١يف بًذذذد" ٠دٚبذذذستٝؼ" يف بًغازٜذذذا،
ٚدزضت يف ضٜٛتصزيٓد ٚفسْا٪َ ٖٞٚ ،يفَ ١ػذٗٛز ٠يػذعس ا٭طفذاٍٚ ،عاملذ ١دقٝكذ١
بٓفٛضِٗ ،فٗ ٞذذذذ نُا تك ٍٛذذذذ "َد ١ٜٓهلِ بأمجٌ َا ذبتفظ ب٘".
تعذذد َذذٔ أعظذذِ ايػذذاعسات ايبًغازٜذذاتٚ ،ضذذٝدَ ٠ذذٔ ضذذٝدات ايفذذٔ ايػذذعسٟ
املصك ،ٍٛديت عً ٢ذيو ذتذ ٢يف ضذٔ ايػذٝةٛخٚ ،١بعذد إٔ بًغذت ايتطذعت ،فذ٬
ٜصاٍ غعسٖا ذت ٢اي ّٛٝميتً ٧باسبٜٓٚ ،١ٜٛٝذب بذصخِ ايػذباب ،بذاعرتاف ايٓكذاد
مجذذذٝعِٗ ايذذذر ٜٔدزضذذذٛا غذذذعسٖاٜ ،سذذذاف إىل ذيذذذو تفا٩هلذذذا ايفطذذذسٚ ،ٟإمياْٗذذذا
ايساضخٚ ،اْدفاعٗا ايػدٜد عب ٛايطعادٖٓٚ ٠ا ٤ايعٝؼ.
ٚنُذذذا أْٗذذذا غذذذاعس ٠يٮطفذذذاٍ ٚايهبذذذاز ،فٗذذذَ ٞرتمجذذذ ١قذذذدٜس ٠عذذذٔ ايًغذذذ١
ايفسْط ١ٝاييت أتكٓتٗا اتكاْاً جٝداً.
َذذٔ دٚاٜٗٓٚذذا" :أشٖذذاز ايبٓفطذذخ" "ٚ 1899ايطسٜذذل ايرتابذذ"ٚ ،1819 "ٞاجملٓذذ"ٕٛ
"ٚ ،1819فذذذ"ٚ ،1891 "٬ٝا٭ٚقذذذات املصعحذذذ"ٚ ،1811 "١قصذذذا٥د جدٜذذذد،1811 "٠
"ٚقصا٥د فٓا"ٚ ،1811 "١ٝ٥اْتظس ٟأٜتٗا ايػُظ" .1811
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كو عاقالً!
عٓدَا تطري يف ايعتُٔ١
اذرز إٔ تصدَّ غ٦ٝاً،
ٚعٓدَا تتٓا ٍٚذًَ ٝبوَ،
إٜاى إٔ ذبرتم.

***
عٓدَا ٜربد ازب ،ٛاذرتع جٝداً
إٔ ذبتفظَ بثٝا ٔبوَ داف،ً١٦
ٚعٓدَا ٜصبح ذازاً
اْصع عٓو نٌٖ َا ٜصٜدُ يف ذسا َز ٔتوَ.

***
اْظس ٚترنس
نٌٖ غ ٕ٤ٞباْتبا،ٕٙ
عٓدَا دبًظُ جٝداً
أ ٚعٓدَا تكفص عً ٢قدَٝوَ!

***
ٚيهٔ ٖرا صعسْ،
ٚبايٓطب ٔ١ي ٞصعسْ جداً!
فهٝف ٜفعٌ أبٛى ذيو؟
إٕ ٖرا ملدٖؼْ ذكاً!.
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اجلدة
تكٚ ٍٛايدت :ٞإٕ جدتٞ
ناْت َٜٛاً صغري،ً٠
َٚثً ،ٞمل تهِٔ تطتطٝو
ظ ٝ،ابََٗا ٚذ َدَٖا.
إٔ تًب َ

***
ٚإٕ ضفري ً٠ناْت تتٗاد٣
فٛم ٛ،بٗا ايكصريِ جداً،
ٚإْٗا ناْت ترٖس إىل املدزض،ٔ١
ذبٌُ دفاتسَ ٚأقَ٬اً،

***
أَ ٫ا أذً٢
ٖر ٙازبد َ٠ايعحٛشَ،
 ٖٞٚتسو ْظازتَٗٝا ايهبريتتِ
ٚتتُتِ ٚتْٓ٪س ذذ
ظ ٛ،باً قصرياً،
ٚتًبَ ُ
ٚذبٌُ دفاتسَ ٚأقَ٬اً!

***
أٜتٗا ازبد ُ٠ايعصٜصُ٠
أٜتٗا ازبد ُ٠ايًطٝف.!ُ١

***
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انتظري ،أيتها الشمصُ
اْتظس ،ٟأٜتٗا ايػُظُ،
يطتُ َطتعدً٠
جمل ٔ٤ٞايً ،ٌِٝفٓٗاز ٟمل ٜٓت ٔ٘ بعدُ!
ٚمل أفسغَ َٔ ايصساعِ َو ضُريٟ
٭ََٓرَ٘ غ٦ٝاً َٔ ايساذ.ٔ١
يكد تعًُتُ َٓر عٗدٕ قسٜسٕ ايتردثَ
إىل اسبحازٚ ٔ٠ا٭غحازِ
ٚمل أَٮ  َٜٞٛبعدُ
حبهَُتَٔٗا،
ٖٓٚاى ذذذذ تسٜدٜٓين إٔ أخًُدَ إىل ايِّٓٛ
ٚمتست يف ضهٕ١ٓٝ
ٚج،ٍٍ٬
فتُسَ ٞعؤ قُ ُِ "فٝتٛغا"

2

ٚايكس ٣ايصغري ُ٠اييت صبغتَٗا أيٛإُ ايغسٚبٔ
ٚأٖٚاُّ ايغدٔ اٯت.ٞ

***
اْتظس ٟذٓٝاً ،أعطين ايٛقتَ
٭تعًِ نٝف ميهٔ يًُس ٔ٤إٔ ٜٓاَّ
 2فيتوشا :اسم جبل يطل على مدينة صوفيا.
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يف ٖرا ايعاملِ املسطسبٔ،
عٓدَا ٜصبح ا٭زمُ ٖ ٛايسُريُ،
ٚايسُريُ ٖ ٛايٓٗازُ!.

***
اْتظس ،ٟأٜتٗا ايػُظُ.

***
الشاعة العصيبة
ملاذا تكرتب ايٓٗا ُ١ٜمبثٌ ٖر ٔٙايطسعٔ١؟
مل أمتهٔ بعدُ
َٔ ز ٔ١ٜ٩ايه،ِٕٛ
 َٔٚايترًٝلِ يف أجٛا ٔ٤ايطُأ٤
مل أمتهٔ بعدُ
َٔ إٔ أب َ ٛإلْطإٍ
بأْين قد أذببتُ٘ َا ذٝٝتُ،
ٚمل أضتطو إٔ أعًَٔ،
مبٌ ٔ ٤صٛت ،ٞضةسٜيت ٖٚص.ٞ٥
ٚمل أضرتضٌ يف فسيب،
اير ٟنإ ميطو خبٓاق ٞيف نٌِ سبظ،ٕ١
ٚمل أضتطو بعدُ
ٚأدَ ذٓك ٞيف َٗدٔٙ
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ٚإٔ أزنَٔ إىل ايدَعَٔ١
يه ٞأَ َد ٜدٟ
إىل َٔ ضًبين نٌٖ غ،ٕ٤ٞ
ٚمل أزغفٔ ايهأعَ
ذت ٢ايثُاي،ٔ١
ٚمل أعًٔ قطُّ:
"أْين قد انتفٝت! ٚقد متتعت بهٌِ غ."ٕ٤ٞ

***
ــــ  1ــــ
بالغا دميرتوفا
ٚيدت يف بًد" ٠بٝذا ٫ضذ٬تٓٝا" عذاّ ٚ ،1811ربسجذت يف فكذ٘ ايًغذ ١ايطذ٬ف١ٝ
َذذٔ جاَعذذ ١صذذٛفٝا، ،ذذِ ذصذذًت عًذذ ٢ايذذدنتٛزا ٙيف ايعًذذ ّٛايًغٜٛذذَ ١ذذٔ َعٗذذد
"َهط ِٝفٛزن "ٞيًهتاب ايػباب يف َٛضذه .ٛذذسزت عذد ٠ضذٓٛات يف صبًذ١
"ضبتُرب" ا٭دبٚ ،١ٝيف قطِ ايػعس بداز "ايثكاف ١ايػعب "١ٝاسبه ١َٝٛيف صٛفٝا.
تسمجذذت نذذثرياًْٚ ،ظُذذت دٚاٜٚذذٔ ع ذدٓ ،٠نُذذا أيفذذت ايسٚاٜذذاتٚ ،نتبذذت
ضٓٝاز ٜٛا٭ف ٖٞٚ ،ّ٬يف نٌ َا تهتس تعسض أْ،ٛتٗذا ْٚسذاهلا بػذهٌ ضذاذس
ٚجراب.
ٚقفت ضد نٌ تكٛقو يف ايفذٔٚ ،نسضذت قًُٗذا ازبذس ٤ٟيتركٝذل املطذاٚا٠
ايدا ١ُ٥بت املسأ ٠املترسزٚ ٠ايسجٌ ،عً ٢أضاع َٔ ا٭خ٬م املت.١ٓٝ
111

ت :عيسى فتوح

اقتفت آ،از َعًُتٗا أيٝصابٝتا بافسٜاْذا يف نثذس ٠ا٭ضذفازٚ ،ايٓػذام اسبٝذٟٛ
ايداٚ ِ٥ايرتمج ١عٔ ايًغات ا٭جٓب.١ٝ
أعُاهلا ا٭دب:١ٝ
ذبت ايطُا ٤املفتٛذ ١ذذذذ غعس ذذذذ 1811
يًٝٝاْا ذذذذ غعس ذذذذ 1818
ذت ٢فد ذذذذ غعس ذذذذ 1818
زذً ١إىل ايرات ذذذذ زٚا ١ٜذذذذ 1811
اشبط ازباْيب ذذذذ زٚا ١ٜذذذذ 1811
سبظات ذذذذ غعس ذذذذ 1819
 ّٜٛاحملانُ ١ذذذذ 1818
ذبت ايطُا ٤ذذذذ 1818
اضِ ذذذذ غعسذذذذ 1811
ازبسف ذذذذ زٚا ١ٜذذذذ 1811
ايدنتٛز ٙفاٚضتٓٝا ذذذذ َطسذ ١ٝذذذذ 1811
يكا ٤فري َتٛقو ذذذذ َطسذ١ٝ
نُا غازنت يف تسمج" ١إيٝاذَٖٛ "٠ريٚع غعساً إىل ايًغ ١ايبًغاز.١ٜ

***
مديهة على األكتاف
يف املٓردزات ايكاض ٔ١ٝاملػس٥ب ٔ١عب َٛايطُا،ٔ٤
ٜصعد ايبٓا ،!َٕٚ٩د ٕٚاْكطاعٍ
ٜسفع ٕٛعايٝاً يف املد ٣ا٭شزمِ
أنتافاً عباض.ً١ٝ
ٚخط ً٠ٛخط َٔ ،ً٠ٛذحسٍ إىل ذحسٍ،
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عً ٢ظٗسِ املٓردزِ ايعازٟ
ٚعً ٢أنتافِٗ اييت يٓٛذتٗا غعً ُ١متٛشَ
ٜسفع ٕٛا٭َخَػابَٚ ،اذدٚ ً٠اذد.ً٠
ٚأذٝاْ ًا تتٗا ٣ٚا٭زضُ
ذبت أقدأَِِٗٚ ،تًٗث ز٥اتُُِٗ
َٚثٌَ أبٕ ؼبٌُ طفًَُ٘
ٜٗتِ ايبٓا ٕٚ٩بأعُائِِٗ.
إِْٗ ؼبًُ ٕٛعً ٢أنتافِٗ َدزض ً ١بٝساَ٤
ْٛٚاف َر تطٌ عً ٢آفامٍ زذٝبٕ١
َٚطسذاً ٚضا ّ٤بأعُدَ ٕ٠سَس،ٕ١ٜ
ٚبٝتاً ضاَكاً َثٌَ صٓٛبس.ٕ٠
َدزض ُ١ايغدٔ ايهاًَ ،ُ١بابتطاَاتٔٗا ٚأفاْٗٝا
ٚصٛتُ طفٌٍ َٛضٝك،ٞ
ٚا٭ٜاُّ ايػٗ ُ١ٝايسطبَ ُ١ثٌَ ايعٓسٔ،
ؼبًُٗا ايبٓا ٕٚ٩عً ٢ا٭نتافٔ،

***
قوة
أْا ٖهرا أنثس قً٠ٛ
عٓدَا ٜ ٫ه ٕٛيدَ ٟٓا أفكد.ٙ
إْ ٫ ٞأزتعؼ يفكد غ ٕ٤ٞأًَه٘،
 ٫ٚأيكْ ٞظساتٕ خا٥ف ٕ١إذا ضسق،ْٞٛ
أَس ٞب ٬خٛفٕ،
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يف ٚج٘ٔ زٜا ِ ايعاملِ،
اصفعٚ ٞجٗ ٞأٜتٗا ايسٜا ُ!
فُاذا بٛضعو إٔ تطًبٝين؟
إْ ٞأمحٌ ،كٌَ أ ٟغًَ ٖٛ ٕ٤ٞهٞ
ن ٞأيتٟٛ
ٚأْا  ٫أصً ٞأبداً ي٬ذتفاظٔ بأ ٟغ ٤ٕ ٞيٞ
ن ٞدبعًٝين أزنو!
أْا اٯٕ ذس،ٌ٠
ٚقد اْطًل جٓاذاٚ ٟأفهاز٫ ٟعتٓامِ نٌ غ.ٕ٤ٞ

***
ــــ  9ــــ
ليدا ميليفا
ٚيدت يف صٛفٝا ،عاّ  ،1819ابٓ ١ايػاعس ايػذٗٝد فٓٝذًٜٝ ّٛذفْ .ايذت إجذاش٠
يف اسبكذذٛم َذذٔ جاَعذذ" ١نًُٓٝذذت أٖٚسٜذذد" يف صذذٛفٝاٚ ،عًُذذت َذذدٜس ٠يذذدا٥س٠
ا٭طفذاٍ ٚايبذايغت يف إذاعذ ١صذٛفٝاٚ ،زٝ٥طذذ ١ذبسٜذس املٓػذٛزات ا٭دبٝذَٚ ،١ذذدٜس٠
يًتًفصٜذذ ٕٛايبًغذذازٚ ،ٟيف اإلداز ٠ايثكافٝذذ ١يذذٛشاز ٠غذذ ٕٚ٪ا٭جاْذذس ،نُذذا َثًذذذت
بًغازٜا َد ٠يف َٓظُ ١ايْٛٝطه ٛايدا ١ُ٥يف بازٜظٚ ،نإ آخس عُذٌ هلذا زٝ٥طذ١
اذباد املرتمجت يف صٛفٝا.
نسضذذت َٛاٖبٗذذا يٮطفذذاٍ ،فهتبذذت هلذذِ أغذذعازاً يطٝفذذَ ١طبٛعذذ ١بطذذابو
ايصذذدم ٚايبطذذاطٚ ١اإلخذذ٬هٖ ،ذذدفٗا إٔ تطذذاعدِٖ عًذذ ٢فٗذذِ ٚإدزاى ذكذذا٥ل
اسبٝا ٠نايصداقٚ ،١ذس ايعٌُٚ ،ايتعاٚ ،ٕٚايػحاعٚ ،١ذس ايٛطٔ...
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ٜتُٝص غعسٖا بايسغاقٚ ،١خف ١ايسٚ ، ٚق ٠ٛاإلذطاعٚ ،بامل ٌٝإىل تػةٝص
ايطبٝعٚ ،١اضتٓطام ازبُادٚ ،ذبسٜو املٛصٛفات.
أعُاهلا ا٭دب: ١ٝ
ذذذذ َٔ ْ ٫طتطٝو إٔ ْعٌُ َٔ د ْ٘ٚذذذذ َطسذٝات صغري ٠ذذذذ 1891
ذذذذ َػٛاز ا٭زْس ذذذذ 1891
ذذذذ يٝظ ٖٓاى ٚقت ذذذذ قصا٥د يٮطفاٍ ذذذذ 1898
ذذذذ يكا ٤يف زٚض ١ا٭طفاٍ ذذذذ 1811
ذذذذ ايٓحِ ايكسَص ٟايصغري ذذذذ 1811
ذذذذ أّ ايدب ايهادذ ١ذذذذ قصا٥د يٮطفاٍ ذذذذ 1811
ذذذذ املُس املٓردز ذذذذ قصا٥د يًبايغت ذذذذ 1811
ذذذذ ذ ٍٛغحس ٠عٝد امل٬ٝد ذذذذ 1818
ذذذذ إٜسٜٓا يف زٚض ١ا٭طفاٍ ذذذذ 1819
ذذذذ ايكطاز ايصغري عرب املد ١ٜٓذذذذ 1819
ذذذذ عبٔ أطفاٍ أٜساً ذذذذ 1811
ذذذذ ايطْٓٛٛات ايبٝسا ٤ذذذذ قصا٥د َسذ ١ذذذذ 1811
ذذذذ يف ذدٜك ١اسبٛٝاْات ذذذذ 1811
ذذذذ ايكطاز ايػحاع ذذذذ قصا٥د يٮطفاٍ ذذذذ 1811
ذذذذ عٓدَا  ٫تٓاّ ايًعس ذذذذ َطسذ ١ٝذذذذ 1819

ذذذذ عٓدَا جا٤ت عصافري ايدٚز ( ٟتسمج ١عٝط ٢فت ٛإىل ايعسبٝذٚ ١صذدز يف
ضٛز ١ٜعاّ  )1811ذذذذ قصا٥د يٮطفاٍ ذذذذ 1811
باإلضاف ١إىل أعُاٍ أخسٜ ٫ ٣تطو اجملاٍ يرنسٖا.
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قطار املديهة
قطازْ عحٝسْ صغريْ
ٜعبُس املدَ١ٜٓ
عسباتُُ٘ شزمْ
أْٝكٚ ٌ١جدٜدٌ٠
يٝظ فٗٝا خبازْ،
 ٫ٚصفريْ عٓد اإلق٬عِ،
َ ٫ٚدخٓ ٌ١ربٓل ايٓاعَ
بايدخإِ،
 ٫ٚعح٬تْ.
ٜترسى عً ٢ط ٍِٛايػازعِ
 ....بأقداٍّ صغري،ٕ٠
ٚعٛضاً عٔ ايٓٛافرٔ ٚا٭بٛابٔ
فترت نٌُ عسب ٕ١عٓٝتِ
يتهػف بُٗا ايػازعَ ٚا٭غحازَ ٚايطُا.َ٤

***
ٜكرتب ايكطازُ
ذ ٚايعسباتٔ ايصزمِ
َٔ تكاطوٍ َصدذٍِ
ٜسفو ذازعُ ايتكاطوُ املرت ٌُٖٓ
ذزاعَ٘ املتهاضًَٔ.َ١
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ٜٛقف عسب َ١ايكٝاد ٔ٠ايهبريَ٠
ٜٛ ِ،قف جد َٔ ٫ً ٚايعسباتٔ.
تطأٍ ضٝاز ٌ٠بأضفٕ:
"ْٖٛو! ْٖٛو! َا ايعطٌُ؟"
فتحٝس دزاجْ ٌ١از:ٌ١ٜ
"َٗ ،ً٬أٜٗا ا٭محلُ!
أطفاٍْ َٔ َدزض ٔ١اسبسأْ١
ٜعرب ٕٚايػازعَ!".

***
ؼب ٞٝايكطازُ ايعحٝسُ
ايعسبات املٓتظسَ٠
ٚاسبازعَ املرت ٌَٖٓ ايصدٜلَ
بأفٓ ٕ١ٝضعٝدَ ٕ٠سذ.ٕ١

***
اسكت
أَس ٢ايطفٌُ ايصغريُ ْٗازَ ٙيف ايًَّعسٔ،
ذدٓقتٔ ايعٓٝا ِٕ ايصغريتإِ طٛاٍَ ايٓٗازِ،
تهًِ ايفُِ ايصغريُ ٚتهًِ،
زنست ايطاقا ِٕ ايصغريتإِ َٚػتا،
ٚأزٖفتٔ ا٭ذْا ِٕ ايصغريتإِ ن ٞتطُعا
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مجٝوَ ايهًُاتٔ ٚا٭صٛاتٔ احملٝط ٔ١بُٗا،
إٕ ٜطتُس ايطفٌُ ٖهرا،
فُت ٢ػبد ايٛقتَ ايهايف يًِّٓٛ؟

***
اْتٗ ٢ايٓٗازُٚ ،خ ِٖٝايظ،ُّ٬
فٓاّ ايصغريُ اٯٕ ٌَ َ٤ع،٘ٝٓٝ
اْدع يف فساغٔ ٔ٘ املسٜحِ حبساز،ٕ٠
 ٫ذبسض٘ فريُ ايٓح.ِّٛ
أٜتٗا ايكط ُ١قصريُ ايَٓفَظِ،
أٚقف ٞاهلسٜسَ َٔ فسًٔؤ،
أٜتٗا ايسٜحُ ايًطٝف ٫ ،ُ١تَٗبٓ،ٞ
ففٚ ٞقتٔ ايٓ ُٜٛٓ ِّ ٛا٭طفاٍُ،
 ٫تصعحٚ ،٘ٝضرتَٜٔ
إٔ طفًََٓا ضٝصبح أنربَ يف اسباٍِ.

***
الفتى ذو الكبعة
قايت غحس ُ٠ايطٓٝدإِ ايعتٝك ُ١يثُستَٔٗا:
"يكد ذإ ايٛقتُ
طؤ".
يتتابع ٞاسبٝاَ ،َ٠عتُد ً٠عًْ ٢ف ٔ

***
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ناْت مثس ُ٠ايطٓدٜإِ
فتٚ ّ٢ضً ُٝا بكبع،ٕ١
يبظ بدي ً١شاٖ،ً١ٝ
ٚاربر ٚزق ً١ن ٞتهَ ٕٛظً ً١ي٘
 ِ،فاز
يف أعُامِ ا٭زضِ

***
قاٍ اشبٓصٜسُ ايربٟٓ
بصصبس ٕ٠بػع:ٕ١
"إْين ضأيتٗ ُُؤ
٭ْو ذً،ٌ٠ٛ
َٚهتٓص ٌ٠بايًرِِ".

***
"َٔ فسًوَ أٜٗا اشبٓصٜسُ ايرب،ُٟ
أغفل عً ،ٞازمحين،
ػبس إٔ أذٝا ٚأمنَٛ
٭صبحَ غحس َ٠ضٓدٜإِ نبري.ً٠

***
فغس ايٛذؼُ ايرب ُٟفاٙ
 ِٖٓٚبايكسِِ
قا:ً٬٥
"إْين جا٥وْ".
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يهٔ ايفت٢
ذا ايكبعٔ١
نإ غحاعاً
ٚصُِ عً ٢إٔ ٜٓكرَ ذٝاتَ٘.
ٖٚهرا َٔ ،د ٕٚتأخريٍ،
ٖسب بعٝداً،
ٚاختبأ يف ٚنسٍ
قسب ن ٔ١َٛتسابٔ أقاَٗا اشبًٔدُ.

***
ْصع ايفت ٢ايػحاعُ قبَعَتَُ٘
يُٝطحَ ذاجب،٘ٝ
َدٖ ذزاع،ٔ٘ٝ
َ ِ،دٖ ضاق،ٔ٘ٝ
ٚذ٦ٓٝرٕ،
ذدث غَ ْ٤ٞا
يف َٓتٗ ٢ايغسابٔ١
ذزاعاٚ ٙضاقاٙ
بدأت تترٍٛ
جرٚزاً،
طً١ًٜٛ
ٚعُٝك.ً١
ضسبت يف أعُامِ ا٭زضِ.
ٚخاز َد ازبرٚزِ ضتُٓ ٛغحس،ٌ٠
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نبريٚ ٌ٠ق،ٌ١ٜٛ
ٜ ٫طتطٝوُ ٚذؼْ ،أ ٚخٓصٜسْ بسْٟ
ٜٗددَٖا يف املطتكبٌِ.
إٔ ِّ

***
ــــ  1ــــ
رادا أكلشهدروفا
ؼبظ ايكاز ٨يف غذعس زادا أيهطذٓدزٚفا ذذذذذ ايذيت أصذدزت دٜٛاْٗذا ايسابذو ذذذذذ
اْدفاع ايػبابَٚ ،س ايعذٝؼٚ ،بذايعطؼ إىل اسبٝذاٚ ،٠ايػذعٛز املتٓذاٚب بذا٭مل،
نُا ؼبظ بايترسز َٔ ايٚ ،ِٖٛبايتٛم ايػدٜد إىل ايدفٚ ٤ايصداق.١

انشجام
ذبت ٖرا ايكُ ِس اسببٝس يف ايسبٝوِ
ضأجًظ  ٫ٚأطًس غ٦ٝاً آخسَ.
ضأجًظ ذبتَ ايػُظِ،
ذبت فصٍٔ زطٝسٕ
 ٫ٚأطًس غ٦ٝاً آخسَ.
نٌُ َا أذتاد إي ٖٛ ٘ٝايطٚ ُّ٬اشببصُ.
ٚايصر ُ١يهٌ فسدٕ أذب٘،
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نًُ ٌ١يطٝفَ ،ٌ١أ ٣ٚيسأض.ٞ
أذتاد إىل ايسٜح فكط يتطٓٝسَ غَعس،ٟ
إىل املطسِ يف املٝاشٜسٔ،
إىل أَطَ ٕ١ٝو نتابٕ.
إىل ٖدٜسِ ذافًَ ٕ١بهس،ٕ٠
إىل دٚز ٕ٠دَ ٕ١ٜٛيف عسٚق.ٞ
قبٌ إٔ أْٗ َ ،ضأْف
قػ ً١عٔ تٓٛزت ٞايكدمي،ٔ١
ٚضآخر َعٖ ٞر ٙا٭غٝا َ٤فكط ذذذذ
قُساً قًكاًٚ ،ايػُظَٚ ،قًُاً ذاداً،
قبٌ إٔ أزذ ٌَ بعٝداً.

***
 ًٜٛي ٞإٔ جطَُٖ ٞسِّْ جداً،
قد ِْٜقٔدََّ ا٭زضِ.
آٜ ،ٙا أَ ٞايطبٝعَ ،َ١ا أفسبَ
ٖرا ازبطَِ اهلصي َٞايرَٓ ٟر ٔتٓٔ ٞإٜا!ٙ
َاذا ميهٓين إٔ أفع ٌَ ب٘ ذذذذ
قٛيَ" :ٞسذباً" ٚ" ِ،داعاً"!
َاذا ميهٓين إٔ أفعٌَ
بعٝين ٚبٗر ٙا٭فٓٔ١ٝ؟
نٌُ َا ٟضتطٝو إٔ أقٛيَ٘ :أْا ٖٓا.
ضأعد صٝصاْ ٞعٓدَا ٜفكط.ٕٛ
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ضأقفص ٚأصٌ إىل ايطكفٔ،
يهٓ٘ عاٍٍ جداًٚ ،يٝظ يف َتٓاٚي.ٞ
ضٝػتد ايظ ،ُّ٬ضٓٝبًخ ايٓٗازُ،
ٚضأذٖس ببطاط.ٔ١
غٚ ْ٤ٞاذد ميهُٔ إٔ ٜبكَ ٢و ذيو
أتعسفَ ٕٛا ٖٛ؟
إْ٘ جساذ.ٞ
يهٓين اٯٕ أنسٙ
إٔ أفادزَ خًفُ آ.َٞ٫

***
أيو؟
ضتةًل عاملاً جدٜداً
ئ َٛٓ٪ٜا ب٘.
ٚئ َٜسَ ٙٚذت.٢
يهٓو ضتظٌ ذبٝا ٖٓاى.
ضرت ِٜٗطُسُمَ اسبلِ،
ٚايطُاٚ َ٤ا٭ْٗازَ.
ضتصٓو ٖرا ايعامل َٔ أجًِِٔٗ
َٚو ذيو عؼ ٚذدَىَ ف.٘ٝ

***
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يهٔ  ٫تٗتِ ،٭ْو....
أْت اير ٟصٓعتَ ايعٛائ َِ ازبدٜدَ٠
َٔ ايطُاٚ ٔ٤ا٭زضِ.
ٚأْت اير ٟخًكتَ ايفسا،َ٤
ٚأدزنتَ ق َ٠ٛايبرسِ،
َٚو ذيو ئ َٛٓ٪ٜا ب٘
عًَ ٢د ٣ايكس.ِٕٚ

****
ض ازباف١
َا أقطٖ ٢ر ٙا٭ز َ
َٔ دْٚوَ ٜا غاعسٟ؟!
َا َعٓ ٢ايهًُاتٔٚ ،ايطبٝع َ١ايبػسَ١ٜ
ٚذٝاتَٓا ايكصريٖٓ َ٠ا؟!
إْو بايٓطب ١إيٚ ،ٓٞطين،
ٚعامل ٞنًُُّ٘.
عً ٢صدز ٟتتٮ٭ ٖٓاىَ دَع ُ١أٍّ ذذذذ
دَع ُ١أٍّ َسٜس.ٌ٠

***
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يف ْٓو مً األٓاو داؤّا ليا بػبع إىل سسٓق٘ احلٔوْاٌ ّإىل شلوا الْ و ر ض
ّال مطٗ غباعاًّ ،إمنا ط ت عيَا يف الكتب فقط وط ت ٌ ٍوصا ساغوط شسوٕ
ّمجٔل ،ىُ ٓعتاز دٔساً عل ٙاإلىػاٌّ ،إىُ ميكً ٌ تعلّنُ ست ٙالقيل
عيسما ّنعْا قيسّق اليقل طب القفلّ ،فتشْا الباب ،خطز ض ـ ٓؿبُ
ّسؿاً مجل الفَس عل ٙسل سال ساٌ ٍصا االىطباع األّل فقوط ّبتفطغوُ سواٌ
ميكً ضؤٓ٘ ضدلُ اليشٔفّ٘ ،بئ٘ ٍٔكلُ الهعٔف٘ سكلب الكٔس الػلْ ٕ
الػوبع خووطز مور مػووطعً ّسوا ًال تقووسو موً اًؿووطب أوْٓيً ّبوويَه خوص ٓلشووؼ
اًا ،ٛمرَ ميمؼ اللشن٘ ،ر ٓؿته اًػكً اجلسٓسّ ،انطذع يف ك ٙظآّ٘
مً القفل ظَط لٕ ٍصا مطٓباً ،عازٗ الْسـ بل سل ؾٕٓ ٛتعطف إىل اًكواٌ
اجلسٓس ،م ا ٍصا فشوا ًال انوطذع ٍول ٍوْ موطٓسف لمغوا ينٔيواتٕ ر توصٍب
عبج واً  ،فعيووسما دووا ٛاخلووازو قووباساً ،سوواٌ الػووبع ال ٓووعال مػووتلقٔاً يف اًكوواٌ
ىفػُ ،ما اللشن٘ فبقٔ سنا ساى مً زٌّ ٌ تؤسل
ساٌ صلب ٌ ىسعْ الطبٔبّ ،أبٔب سسٓق٘ احلْٔاٌ سواٌ وسمياً ّخوبراً،
سجر مً احلْٔاىات اًدتلف٘ مطت علٓ ٙسُٓ ،عاجل الكجر ميَا معاجلو٘ ّسوـ
ي إأي واً ،ا ٌ صلوب فشول الػوبع ّمؿواٍستُ ،موا الػوبع
بطٖ لٔػ مطًا غوَ ً
فنػووتل ً ّال ٓوويَس ،موور ىووُ بػووبب التوويفؼ الكووعب للووْسـّ ،بػووبب سطسوو٘
خاقووطتُٔ ،نّووً الطبٔووب ىووُ ووس قوؤب يف الططٓ و بيعلوو٘ قووسضٓ٘ ٌ ّ ،عيووسِ
التَاباً يف الطٜتني
ساٌ نطّضٓاً إعطاؤِ زّا ًٛساميً بكْضٗ مػتعذلّ٘ ،لكً ٍصا ر ٓكوً
بػوؤط ًا الووْسـ ر ٓتقبوول الطعوواوّ ،عيووسما ّنووعْا لووُ الووسّا ٛيف اًووا ٛلووع عووً
الؿووطب الػووبع خووص ٓهووعا ْٓم و ًا بعووس ٓووْو ،عٔيوواِ خووصتا ت ووْضاٌّ ،بووطِ قووب
ؾعح ّعيسما ىَس ساٌ بٔياً سٔا ساى تطجتا ْاٜنُ
ّ ُوطَبَ الووْسـ اًووطٓس ىوواّبْا لوؤيً ّىَوواضاً ،لوؤيً ّنووعْا إىل داىووب هووباٌ
القفل مسفأٗ سَطبا ٜ٘ٔلكٕ ٓؿتعل الْسـ زفً ٝا ًّطات عسٓسٗ عطنْا علُٔ،
مطٗ األسل ّ خط ٚالؿطب ما ًٛؾطب الػبع ،ما عً الطعاو فظل مهَوطبباً ٍّوصا
اإلنطاب عً الطعاو لقيا ،سلً عنالَ القػهّ ،أبعاً ،الطبٔب
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صلب ٌ ىسبط ؾٔٝاً ما – ال الطبٔب مطٗ – الْسـ غٔنْت إشا ر ٓطعه
ٓطعووه ا القووْل غووَل – إأعوواو ّسووـ مووطٓس ا بووساً  ،مَووً – مَووً ف ّ ىووا مووً
ٓعطف دٔسًا سوه قوعب ٍوصا لواّلٌْ ٌ تعطوِْ ؾؤً ٝا مواٍّ ،وْ ر ٓأسول ٖ
ؾّٕ ٛست ٙىوُ ال ٓقوا ّعيوسما وسمته اللشوه إىل فنوُ ز اظّضن ميوُ عّ ،علو ٙسوس
غْا ،ٛر ٓأسل
سوواٌ الػووبع ٓؤغووف دووساً  ،يف الْا ووع إشا ساىو ال تتدووص تووسابر مووا ف ىووُ
ميكً ٌ ميْت ٍّيا سهطَتَ إىل ض غٕ فكطّٗ :مواشا ،لوْ ببػواأ٘ زخلو إىل
القفل ّساّل ٌ أعنُ موً ٓوسٖ ّعيوسما ؾواضس الطبٔوب بأفكواضٖ فقوط
لْح بٔسُٓ ضافهاً:
ما با ،ما باٍ ،ل ميكً ٌ ياأطٖ ٍكصا ا
عبجاً ساّل ٌ يعُ فأٖ خطط ال ْٓدوس ىعوه ّ ٖ م وامطٗ إشا سواٌ الػوبع
بَصا الهعا ،إىُ معل بأضدلوُ ّبؿوكل عواوٓ ،بوسّ يف سول مظواٍطِ ىوُ لؤؼ
بطٓاً متاماً ّلٔؼ ؾطغاً
هلووصا الْ وو ر ٍٔوو ٞىفػوووٕ للووسخْل علٔووُ ،ر سوووً سامٔوو ً٘ ىفػووٕ موووً
إمكاىٔوو٘ ّدووْز اخلطووط إال ٌ مجٔووع سذذووٕ ظَووطت بووي دووسّ ٚبالووسخْل إىل
فل ّسـً مطٓسً ر ٓػنشْا لٕ عيسٍا طضت ٌ فعل ٍصا شاتٔواً – ٍّكوصا،
يف خيق٘ األمط ،ىا سي ضٜٔػو٘ القػوهّ ،متكيو ٌ فعول شلوا الوصٖ عوسِ
نطّضٓاً
ّلكً ٍصا ر ٓكً ٓع متاماً ى فعويً متَوْضٗ بالتأسٔوس ال بول سول
ؾٍٕ ٛتف إىل إزاضٗ سسٓق٘ احلْٔاٌ الو داٛىوا ميَوا الػوبعٍّ ،يوات علنو ىوُ
مطغوول مووً دوول زالػوورتعٍّ ،ووْ عيووسىا بكووْضٗ مؤ توو٘ ٖ ،ىووٕ ر خطوو ٞبووأٌ
الْسـ ساٌ لٔفاً إىل سس بعٔس احلقٔق٘ ىوُ بول سول ؾوٕ ٛصلوب التعوطف إىل
الكاغط األلٔا الصٖ ت ٔط قاسبُ ،صلب التعطف علُّٔ ،لكً هلصا التعاضف ر
ٓكووً لووسٖ الْ و ّ ،إمنووا عووْر عووً التعوواضف ؾووعْضح مووا لووسٖ بووأٌ الووْسـ لووً
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ميػ ّبَصا الؿعْض الساخلٕ ىا ّثق دساًّ ،صلوب القوْل :إىوُ لػويْات عسٓوسٗ
مً العنل مع الْسْف ر طلسع ٍصا الؿعْض ّلوْ موطٗ ّاسوسٗ ّموع شلوا عيوسما
شٍووب اجلنٔووع ّ ،بوول الووسخْل يف القفوول إىل الػووبع عنلو بعووس االغووتعسازات،
زفع خبطأْو مٔاِ إىل القفول ّّنوعتُ بؿوكل ٓكوٌْ بوني ٓوسٖ عيوس اللوعّو،
ّمً اجلَ٘ األخط ٚفتش تٔاض ما ٛمر سبر ّّدَ اخلطأْو إىل خاضز القفل
ثه زخل إىل القفل
الػووبع زاض ض غووُ باجتووإٍ ّلكيووُ ر ضلوواّل الْ ووْف ستوو ٙىووُ ر ضلوواّل
اليَووْر لوؤيً عيووسما تقووسم ميووُ دووساً دجن و طبووُ ،بتووأًٌ ّ ،طسوو٘ ٍازٜوو٘
خصت طع٘ مً اللشه مً القكع٘ ّ سمتَا إىل ّدُ الػوبع ىفػوُ الػوبع سؿوط
لٔيً دساً عً ىٔابُ ثه عطرّ ،لكيُ بَصا الصٖ فعلُ فَن ىوُ مور مانوب،
ّٓطلب ٌ تطسوُ يف سالوُّ ،لكوً ٌ تطسوُ يف ؾوأىُ ال صلوْظ ّسنوا بَوسّٛ
عطن علُٔ اللشه ٍا ىا ثاىٔ٘ سو إلُٔ اللشهّ ،لكً ٍصِ اًطٗ مع البٔس ،ثوه
بٔهاً فقط ،ثه حلناً مع احللٔب الػبع ضفس يف سل احلاالتّ ،لكيُ يف سال٘
ّاسسٗ فقط مس لػاىُ ّحلؼ ٓسٖ ال ساىو مكوازف٘ مبتلو٘ باحللٔوب امتينو
ٍصِ احلطس٘ ،مطػ ٓسٖ يف احللٔب ّ سمتَا إىل الػبع ّلكيُ ؾه ّ عوطر
ىعووه ،سووعضتا ٓعو ىووُ ٓطٓووس ٌ ٓؿووطب ،لوؤؼ سلٔبواً ّإىنووا مووا ،ًٛسوواٌ صلووب ٌ
ىتَع ٍصِ الفطق٘ ،منػ يف اًا ٛطع٘ مً اللشه ّ سمتَا للػبع ،يف ٍصِ اًطٗ
ر ٓعطر مً العطـ خص ٓلع اًاّ ٛسأىُ خلػً٘ عً ىفػُ اظزضز طعو٘ اللشوه
الك رٗ ٍصِ ّالقطع٘ التالٔ٘ منػتَا باًا ٛفأسلَا ٓهاًٍّ ،كوصا ابتلوع بعوس
القطووع ّبعووسٍا خووص ٓتوويفؼ بكووعْبّ٘ ،تعبواً لقوو ٙبط غووُ علووْ ٙاٜنووُ ّ منووس
عٔئوُ سووصضًّٗ ،لكووً بجقو٘ ّنووع ٓووسٖ علو ٙض غووُ ،دفوول الػوبعّ ،فووت عٔئوُ
لٔيً ثه منهَنا ،إشآً ،أمتي ّ ،للنطٗ األّىل ٍصا ٓكفٕ
عل ٙالطمه مً ىُ ساٌ يف زاخلٕ مً ٍوصا اليكوط سول ؾوٕ ٓ ٛيوٕ َّٓلول،
خطد مً القفول بوتشف و ّاأنٝيواٌ ،سنوا زخلو الوْسـ ،ستو ٙاأللٔوا ،ال
ضلووب احلطسووات اًفادٝوو٘ ّالعكووبٔ٘ ،خاقوو ً٘ إشا مووا ساىوو مووً ؾوودل موور
معطّف موً بلوُ ّلكوً موً اًفٔوس ٌ دوس ىفػوٕ خواضز القفول ،فقوس ساىو
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فطس مر متشفظّ٘ ،اىطلقو إىل اًػتْقوا البٔطوطٖ ،سواٌ الْ و متوأخطاً
ّلكً سلٕ ملح يف ٌ دس ؾدكاً ما ٍيات
ىا ر خط ٞععٓعىا الطبٔب القسٓه أبعو ًا ٍيواٍ ،وْ ٍيواا ٍيوا ،موع سقٔبتوُ
تلا القسمي٘ ال ر تت ر ،سه مً غاعات العنل اًتْاقل ،سه مً اللٔالٕ مً
زٌّ ىْو ،هاٍا يف سسٓق٘ احلْٔاٌا ٍّا ٍٕ الػاع٘ ا ٌ جتاّظت الجاىٔو٘ عؿوطٗ
لٔيًّ ،الطبٔب ال ٓعال ٍيا ّعيس الهطّضٗ ٓبق ٙست ٙالكباح
ٓأسلا ٓأسلا ٓأسلا بي تْ ا خصت قطر ضاسه٘ باجتاِ اًكتب
مً ٓأسلف ماشا ٓأسلف متصمطاً ٓػأل السستْض
قووب ٍووْ معتووازاً علووٍ ٙكووصا ٍذووْو عاقووا ألمووط– ٓتلقوواِ – بكوول أٔبوو٘
ىفؼ ّبطنأىٔي٘ ٍْ س ساٌ ٓعله ٌ ٍيات غوبعاً مطٓهواًّ ،لػوبب موا ٓتذاٍول،
ثه ّنع ىظاضتُ ٍّطّل إلٕ:
ما ضّعَ ،ما لص ٌ تتؿاضتَ الػعازَٗ مع اإلىػواٌ الوصٖ ٓفَنوا ّ ،فيوا وطب
فوول الػووبع ،ىووا لووسخ بالتفكوؤل سوواّل ٌ ال مفوول ّال قوو رٗ ّالطبٔووب
ٓػتنع باىتباِ قاسٔاً سل ٍصِ التفاقٔل الس ٔق٘ ٍام٘ لُ؛ ٍام٘ ،لكوٕ ٓفكوط
فهل سٔا ٓعواجل اًوطٓس شا األضدول األضبوع بعوسٍا زؽ ٓوسِ يف سقٔبتوُ لٔطوال
مػاسٔ ما ّىاّل إٓاٍا
جتب ذلاّل٘ إعطاَٜا للػبع مبا ال ٓقل عً ثيخ مطات ْٓمٔاً – ال – ّ بول
ٍصا ال ٓعط ٙاًا ٛسػياً ،ما سٔا ٓعط ،ٙتعطفٌْف
عطف و ال ف أبعاً  ،ىعه صلب ٌ ىطفع أبق٘ ض ٔق٘ مً طع٘ اللشه ّىلا
يف زاخلَا اًػشْقّ ،ى لا اللفاف٘ احلاقول٘ يف ؾوطضل٘ اللشوه ّىعطَٔوا للوْسـ
ّال ىعطٕ اًا ٛبل شلا – ٓهاً عله ًاشا ألٌ الػبع س سل اللشه اًبتل باًا،ٛ
إشٌّٓ ،أسل مً دسٓسّ ،لكً فقط مع السّاٛ
قباساً زخل ثاىٔ٘ يف القفول إىل الػوبع اغوتقبل سؿودل معوطّفو موً
بلُ ر ٓطتعـ عيسما ّنع ٓسٖ عل ٙض غُ ،سصضًا ٓأخص اللشهّٓ ،أسل عسزاً
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مووً الؿووطا ، ٜغوؤتعافّ ٙفع ويً ساًووا بووس الػووبع ٓأسوول اىتعؿ و عٔيوواِ ّتألقتووا
ّعيسما عطد مطٗ عل ٙالقفل مع أب اللشه السّضٖ ،فذأٗ ىَس موً مكاىوُ
ّدواً ٛقووابل موً ٍووصا األموط موور اًيتظوط سوواز ٌ ٓػوقط الطبو موً ٓووسٖ لووْال
لٔيًّ ،لك قوشْت إىل ىفػوٕ يف الْ و اًياغوب ٌ ُضٖ الوْسـ اضتبواسٕ
فَصا خططّ ،سنا لْ ٌ ؾٔٝاً ر ضلسخ دلػ القطفكاّ ٛمسزت اللشوه للػوبع
الػبعّ ،سنا يف الػاب خص مً ٓسٖ ؾطضل٘ مً اللشه ّ خص ٓتنط ٙلمخطٚ
سل سل الطب تقطٓباً ،ثه تلن ّ ،سنا لْ ىوُ طو٘ تَطٍوط بكوْتو عوالً
قاض ضلتكا بقوسمٕ ّلؤؼ غوطٓع ًا موازضت القفول يف ٍوصا الٔوْو ر ٓعوس لوسٖ
ضمب٘ يف فطاق تسلٔل الْسـ ٍْ ال ٓعال مػتلقٔاً ّ ،ىا ٓهاً دلػو طبوُ أوْٓيً
مػ عطافُ ال ٍعل ٓاو اًطر
بعس ٍصِ اًطٗ قبش زخل يف القفل إىل الػبع جبط ٗ تام٘ٓ ،عذب دساً
ٍصا الْسـ اًطسب اللطٔا ٍّوْ ٓهو ًا ٍوا وس اعتواز علوٕ ّ وا سكول ىوُ موً
بعٔووس عيووسما سوواٌ ٓطاىووٕٓ ّ ،ػوونع قووْتٕ سوواٌ سوواالً ٓجووب إىل الؿووبآ ،هووه
دبَتُ إىل القهباٌ ّٓتتبع مَتناً – ٍل آتٕ إلُٔ و ال
ساىْا ٓيازٌّ الػبع زلوْسؼع عطوِْ ٍوصا اللقوب ألٌ اخلوازو سواٌ ٓوسعِْ
ٍكصا دل ّإٌ الػبع اغتذاب هلصا
ّعيسما تعاف ٙالػبع بكْضٗ ىَا ٜ٘ٔطضّا ىقلوُ موً القفول إىل مطفو٘ خاقو٘
ّ ٌ الطبٔب س قط علٍ ٙصا الفكل ساٌ ؾتاّ ،ًٛاًكاٌ الصٖ ساٌ ٓقع فُٔ
الػبع ٓطتازِ اجلنَْض زاًتفطدوٌْع البواب سواٌ ٓفوت زاٜنواًّ ،الوْسـ الهوعٔا
ميكً ٌ ميطر مً دسٓس ّنعْا الػبع يف ّاسسٗ مً ال طف اخلالٔو٘ ،ساىو
ال طف٘ نٔق٘ ّلكيَا يف الْ ىفػُ ساى زافّ ٘ٝميوْض ًٗ ّسواٌ علوٕ ٌ ٍوته
بوو زلْسؼعٍّ ،كصا اعتاز ٍْ علٕ ٌ آتٕ إلُٔ مً زٌّ ّدل
يف ٍووصِ ال طفوو٘ عوواف زلووْسؼع سوول الؿووتاّ ٛسوول الطبٔووعّ ،عيووسما سوول
الكٔا ،بس ٓػواّضىٕ األمول بوأٌ الػوبع غؤبق ٙيف سسٓقو٘ احلٔوْاٌ ّلكوً موً
دلُ داّٛا فذأٗ مً زالػرتعّ ،موً زٌّ دوسّ ٚساّليوا :اًوسٓط ّالطبٔوب ّ ىوا،
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إ يوواعَه إبقووا ٛالػووبع يف سسٓقوو٘ احلٔووْاٌ ّر ٓيفووع ٖ مووً سازٓجيووا  :الووْسـ
األلٔا اللطٔا ساٌ نطّضٓاً للنطّر
ساٌ قعباً علٕ ٌ فرتق عً ذلبْبّٕ ،لكً لٔؼ يف الٔس سٔلو٘ ،سوازت
ٌ تيَنط زمْعٕ ّ ىا ُدلؼ الػبع يف قيسّق اليقل ّ ،ساٌ ّانشاً ٌ الوْسـ
ساٌ ٓؿعط بالفطاق ّبؿسٗ سنا ر ٓكً مً بل – لك ض غُ بٔسّٖ ،أوْٓيً
خووص ٓلشػووَنا ثووه ّثووب ّبعكووبٔ٘ خووص ٓيووسفع شٍابواً ّإٓابواً يف الكوويسّق الهوؤ
ّلكووً ٍيووا ضفووع بعووس األؾوودام الكوويسّق ّّنووعِْ علوو ٙالؿوواسي٘ الػوؤاضٗ
ّسأىَا ميبَ٘ اليواؽ ميوصضٗ شلوطت ّؾودطت ّلطسو بوبطٍّ ،ٛوا وس اختفو
ا ٌ عً اليظط ،ما ىا فْ ف تابع ثطٍا ،مر ىٕ ر ؤمً بأٌ ٍصا ٍْ الفطاق
بسا لٕ ىيا غيلتقٕ بالتأسٔس ،ألٌ مجل ٍصا ضلكلا إال ىُ سه مً اًطات ط ت
إعيىووات زالػوورتعّ ،سووه مووً اًووطات سي و آمل وً٘ ٌ ض ٚالػووبع يف العووطّر،
ّسلُ ساٌ عبجاً
ّمه و ضبووع غوويْات ّ ،ووس علن و مووطٗ ىَووه سهووطّا إىل سسٓقوو٘ احلٔووْاٌ
ّسْؾاً مً زال ػرتع موً دول تكوْٓط فويو فدطدو لطؤٓتَوا بعوس احلْٔاىوات
ساى و يف قوويازٓ اليقوول ّا خووطٌّ سوواىْا مْنووْعني يف بئوو٘ فاضموو٘ ،سٔووح
ٓهووعٌْ احلْٔاىووات يف فكوول الؿووتا ّ ٛووطب قوويازٓ اليقوول ساىو تقووا امووط ٗ،
غألت :
سٔاف عذبتكه ّسْؾياف
ّعيسما علن

ىٕ مً العاميت يف احلسٓق٘ ،ناف :

ّْٓدس عيسىا غبع ٓهاًّ ،لكيُ بعس اًوطر قوب عنوّ ،ٙلوصلا سلفظوُ
ميفطزاً ،صللؼ يف بٔتُ تطٓسٌّ ٌ ضٓكه ف
غبعا ٍل ٓا توط ٚزلوْسؼعف ّبػوطع٘ شٍبو إىل اًكواٌٍّ ،يوات يف ّاسوس
مً األ فام ساٌ ٓػتلقٕ ّٓأسل اللشه غبعح ّ بل ٍصا ساٌ ٓبوسّ لوٕ ىوٕ لوْ
ض ٓ زلْسؼع بالتأسٔس غأعطفُ ما ا ٌ فَا ىا ا ّبأر فكط– ٍوصا ٍوْ
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و لٔؼ ٍْ ّان  ،ىُ ألضبع غيْات س ماب عً شاسطتٕ ّدُ الْسـ ّ ،سوه
ر سسق فُٔ ألتصسطِ ّر متكًا
ْلٕ – ّ خراً تْدَ إىل اخلازم٘ زالطاعٔ٘ع ٓ -سعْىُ زلْسؼعف
زساٖع ٓسعْىُ زساٖع داب اخلازم٘ بكل ضساب٘ قسض
ساٖ إشٌ لٔؼ ٍْ ّلقس ضزت ٌ شٍوب ّلكو فذوأٗ السظو ٌ الػوبع
تْ ا عً الطعاو ،إال ىُ سٗ ساٌ ٓيك  ،ثه بعكبّٔ٘ ،فذأٗ ،عوط زمَواَٛع ثوه
قن ىاظطًا إىل مكاٌ موا بقطبوٕ التفو  ،فنوً اخللوا ر ٓكوً سوس ،خوصت
غأل:
ماشا ٍكصا ٓيظط ٍصاف
دل إىل مً ٓعطفُ عنّ ، ٙسنا لْ ىُ مفت شّ بكط ضلسق بكه فعويً،
ّسـ عن ٙعلّ ٙدُ التشسٓس ىظط إلٕ ّلكً ًاشا ف ٍل ٓا تطٚ
زلْسؼعا زلْسؼعا ىازٓ

ىا ّثب الػبع ّ فع إىل الؿبا

لٔؼ زلْسؼع ٍصا زساٖع قشش لٕ اخلازم٘
ّلك ٍا س عطف

ٌ ٍصا زلْسؼع ّ فت باب القفل

صضا ماشا ى ِ ٓأسلاا خصت تكطر اخلازم٘
ّلكً ىا ال مسع ما تقْلّ ،ما حلقو ٌ خطوْ بهوع خطوْات ستو ٙخوص
ّدُ الػبع األعنٓ ٙتدوبط ذلواّالً تلنوؼ ٓوسٍّٖ ،وا وس ّدوسٍنا ّ لكو ض غوُ
بٔسٖ ّّ ،ا متػنطاً
ّقنت اخلازم٘ مؿسًٍّ٘ ّ ،قن

ىا ،ىعهّ ،ماشا ٓقالا

ٍّكصا بعس ضبع غيْات مً الفطاق ّبعس ٌ لقب بلقب آخطّ ،موع ىوُ قواض
عن ،ٙعطف الْسـااا
-----------------------------------Ч. В. Васильевна, Питомцы зоопарка, расказы, издательства "Детсkая
литература", Москва 1968.
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فريا فاسيليفناتشابلينا:
السرية الذاتية واإلبداع
ٍل تعطف مً ٍٕ فرا تؿابلٔياف ٍوٕ غورٗ شاتٔو٘ بالتأسٔوس تَنيوا ٍوصِ ٍوٕ
ساتب٘ األأفال الؿوَرٗ ،الو تكوطؽ عنلوَا لعوار احلٔوْاٌ معوُ توطتبط لؤؼ
فقط عناهلواّ ،لكوً سٔاتَوا سوصلا لػويْات عسٓوسٗ عنلو يف سسٓقو٘ سٔوْاٌ
مْغكْ ،فرا فاغٔلٔفيا تؿابلٔيا
 أصل فريا فاسيليفنا تشابلينا وأول حدث مأساوي يف حياتها:

غوويْات موووً سٔووواٗ فووورا فاغووؤلٔفيا تؿوووابلٔيا ّ 8661- 8695 -لوووست فوووٙ
مْغكْ ْٓو  41ىٔػاٌ عاؾو عاٜلتَوا علو ٙبْلؿوآا زمٔرتّفكوا ّسواٌ ا بواٛ
مووً اإلميوواٌ ىووبيّ ٛضاثٔ و ًا لٔووسٓا فيزميرّفيوواّ ،الووستَاٍ ،ووٕ خطصلوو٘ مووً اًعَووس
اًْغوؤقٕ مْغووكْ ّ فاغوؤلٕ مٔدووأٜلْفٔتـّ ،الووسٍاٍ ،ووْ ذلوواو ّيف فْنووٙ
احلطب األٍلٔ٘ ال عقب ثْضٗ  ،8684فقست تؿابلٔيا فرا البال ٘ موً العنوط 89
غيْات ّالسٍا ساى يف أؿقيس ،يف زاض لمٓتاو ،مجل فتاٗ بي مأّٚ
 العودة إىل موسكو

مت العجووْض علوو ٙالفتوواٗ يف عوواو  8641مووً بوول ّالووستَا ّدلبتَووا إىل مْغووكْ
بس ت فرا ظٓاضٗ سسٓق٘ احلْٔاٌ ّزاٜطٗ مً علنا ٛاألسٔا ٛالؿوباب ،بقٔوازٗ P.A.
 Manteuffelفرا تؿابلٔيا ر ت ص فقوط سلنوات احلْٔاىوات الكو رٗ ّضعوآتَه
ّ ووازت العنوول العلنووٕ غووع فوورا فاغوؤلٔفيا تؿووابلٔيا خللو الظووطّف للشْٔاىووات
ألىَا ال تؿعط ىَا يف األغط
 املوقع الذي أنشأته فريا فاسيليفنا

يف غً  42تؿابلٔيا تكب مبتكطٗ سسٓق٘ سٔوْاٌ مْغوكْ ّغوْف توصسط
زاٜناً امسَا سععٔه ّمبازض للنْ ع ،الصٖ ىؿأتُ يف عاو ٍ 8611يا ىؿأت ؾاب٘
ْٓ٘ ،ساى ٍيات سل الظطّف للشْٔاىوات اًدتلفو٘ لتعؤـ ديبوا إىل ديوب موع
بعهَا بعهاً دصب التذطب٘ اٍتناماً سبراً مً اًتفطدني
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 القصص األوىل

يف الْ ىفػُ يف دلل٘ "الؿباب الطبٔعٔو٘" سواٌ ٓوته ىؿوط القكول األّىل
مً بل تؿابلٔيا ّ طضت زاض اليؿط زٓتٔر تْ ٔع عقوس موع فورا فاغؤلٔفيا لتوألٔا
ستاب عً مْ ع الؿباب يف عواو  8612مت ىؿوطِ سواٌ عيوْاٌ الكتواب " أفوال
مووً اًيطقوو٘ اخلهووطا "ٛسوواٌ ىادش واً ّ ،قووسضت دلنْعوو٘ دسٓووسٗ مووً القكوول
القكرٗ
" تالميذ"

باليػب٘ إىل تؿابلٔيا ،سنا ٍٕ احلال باليػب٘ للعسٓس مً اًؤلفني ا خطًٓ،
قب الكتاب الجاىٕ ٍْ اًَه يف عاو  ،8614مت أباع٘ "تيمٔصٖ" ّنن يف
ٍوصِ امنْعوو٘ عوسزاً مووً القكول مووً منوط خووام  ،قوبش ّاسووسٗ موً زلو
عناهلوووا ٍّوووصا ٓيطبوو بؿوووكل خوووام علووو ٙعنوووال مجووول "لْغوووكا" " ،ضدوووْ"،
"تْلكا" ّ ك٘ عً اللباى٘ قبش األسجط مبٔعاً
 الشهرة العاملية

بووووس ت األسووووساخ اًْقووووْف٘ يف كوووو٘ "سٔيووووْل" يف ،8612يف الطبٔووووع ّيف
اخلطٓا ،قبش معطّف٘ عل ٙىطاق ّاغع غْا ٛيف العاقون٘ ّ خواضز سوسّزٍا
ّ س ستب العسٓس مً التقاضٓط يف ىؿطات األخبواض ّميسظوات قوشٔف٘ علو ٙفورا
فاغٔلٔفيا ،اىَاض فٔس مً الطغاٜل مً البال ني ّاألأفال مً رلتلا مسٌ البيز
فرا تؿابلٔيا ؾابلً غطعاٌ موا قوبش مؿوَْضٗ عأًواً "ضقوس العلوْو اًػؤشٔ٘"
مووً مطٓكووا ىؿووطت مقوواالًرلكك واً لكٔيْلووْ ،فوورا ّمْ ووع الؿووباب مووع إبووطاو
الكاتب اتفا اً عل ٙىؿط األعنال يف اخلاضز ّيف ليسٌ عاو  8616ىؿطت دلنْع٘
مً القكل ال ستبتَا فرا تؿابلٔيا " قس ا ٕٜاحلْٔاىات"
 سنوات ما قبل احلرب واحلرب

ؾوواضس فوورا فاغوؤلٔفيا يف بطٓوول  8615يف ّل ىقوول مووً مطسووع مْغووكْ
التلفعٓوْىٕ ّ قوبش ضٜٔػو٘ ػوه اًفوورتؽ فورا تؿوابلٔيا يف موآْ ُ 8618ضغوول
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فوورا فاغوؤلٔفيا ،ديبووا إىل ديووب مووع العسٓووس مووً احلْٔاىووات إىل األّضال ل خوويٛ
ستوو ٙإىَووا عيووسما ساى و يف سسٓقوو٘ سٔووْاٌ غفرزلْفػووا ّسوواٌ العلووا موور
سووافو ،الو علٔيووا بووصل دَووْز سووبرٗ إلىقوواش احلْٔاىووات ّ ظَووطت تؿووابلٔيا يف
الظطّف الكعب٘ للشطب ىفػَا لتكوٌْ ميظنواً ساظمواً ّمواٍطاً ّ قوبش قؤا
عاو  8614ىاٜب مسٓط سسٓق٘ سْٔاٌ غفرزلْفػا
يف ضبٔووع عوواو  ،8611عووازت فوورا إىل مْغووكْ ّعنلوو مووسٓطاً لؿووطسات
التكئع يف سسٓق٘ سْٔاٌ مْغكْ ىفػَا ،ال عطتَا فرا تؿابلٔيا سجوط موً
 19عاما مً سٔاتَا
" أصدقاء األجرلل األجربع"

يف عوواو  ،8613فوورا فاغوؤلٔفيا تؿوواضت بفاعلٔوو٘ سووبرٗ يف العنوول األزبووٕ
فأقسضت دلنْع٘ دسٓسٗ موً عناهلوا ز" قوس ا ٛاألضدول األضبوع"ع اؾوتنل علوٙ
كل دسٓسٗ" :ؾاى ْ" ّ"سْتػٕ" ّ"تلنٔص ّّلا" ّ"فْمكا ّ-آ ّبر ؾْبط"
ّمرٍووا ّ عٔووس إقووساضٍا لوؤؼ فقووط يف العاقوونّ٘ ،لكووً ٓهووا يف بووطا ّ ،
ّاضغْ ّ ،قْفٔاّ ،بطاتٔػيفاّ ،بطلني يف عاو  ،8629مت بْل فرا تؿابلٔيا يف
الاز الكتاب
يف  39- 8629تعووطف ووطا ٛالٔابوواٌ ّفطىػووا ّالْالٓووات اًتشووسٗ األمطٓكٔوو٘
علوو ٙؾدكوؤات عنووال تؿووابلٔيا ىؿووطت زاض ىؿووط "الكتوواب الووسّلٕ" "احلْٔاىووات
األلٔف٘ " ّ" ضبع ضدل األقس ا "ٛيف العطبٔ٘ ّاهليسٓ٘ ّاإلغباىٔ٘ ّمرٍا مً الل ات
" صديق الراعي" و "لقاءات عشوائية"

ّيف عووواو  8638ظَوووطت دلنْعووو٘ "قوووسٓ الطاعوووٕ" ّسوووصلا غلػووول٘ موووً
القكل القكرٗ يف عاو " 8643لقواٛات عازٓو٘" ّزلوس فَٔوا أًوعات اجلسٓوسٗ موً
إبساع ٍصِ الكاتب٘
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 أهنية عنل فريا تشابلينا

علوو ٙعنووال فوورا تؿووابلٔيا ،ىؿووأ دٔوول مووً القووطاّ ٛستوو ٙا ٌ ،فو ٌ دلنووْع
ىػووذ ستبَووا ال و أبع و ٍووْ سجووط مووً  85ملٔووٌْ ىػوود٘ إنوواف٘ إىل شلووا ،مت
إىؿووا ٛالعسٓووس مووً األعنوووال الفئووّ٘ ،األعنووال القكووورٗ ّالؿووعبٔ٘ علوو ٙغووواؽ
األعنووال الو ستبتَووا فوورا تؿووابلٔيا ّتيتَووٕ غوورٗ سٔاتَووا - ،بْقووفَا ساتبوو٘
عظٔن٘ ّمَن٘  -شاخطٗ باألعنال اإلبساعٔ٘ العظٔن٘ يف  86ساىٌْ األّل 8661
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 هلَ
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أمٌّ تالتثنّي ـ ألكسنذر ميليخوف

أهالي األطفال المتخلفين عقلياً ،والسيما أمهاتهم،

د .هزوان الوز

كاىت التقت أمري أحالمَاا عداأ أٌ أنميات اليإا حلب اؿاف عْرافُ ا ا٘
مجٔلاا٘و ّديااأما كاااٌ رااأٓقَا ٓ لااأٖ ا ا ّالُ الااأا لٕ عدااأ لقاٛالَنااا اليااان ٗ
ّاملتدجل٘ كاٌ ٓبأّ هلا :عصاْ ٗ اا يف س ااالخل اـٔالا٘ ٓ لاأٖ عياالاُ املصايْ
مااً دلااأ آ،وااوو ّعصااْ ٗ رااي راابري ٓ لااأٖ ٔاعااُ الأا لٔاا٘ س آٌٍ .أمااا أاااُ
املتصح و كاىت ل اِ ٍالً٘ مً اليْ ّالقأاا٘ٓ .تحأث عياٌ غري متياٍِ دً اعيُ
املتخلف دقلٔاًو القاعع س البٔت طْال الْقت ؼات حلرا اج دألاُ .ت ؼتناو أماُ
الدٔش مع طفو عاٜسو أما أعِْ قأ احتنو.
ٍّٕ ما اىفكت ؼله س أٌ لثبت لُ أىَا لٔسات حقاريٗ كجّدتاُ السااعق٘و
ّأىَا دأٓ ٗ عأٌ لصبح را ٓك٘ حٔاا أٗ أىباو داو س الداات .عٔاأ أٌ لقاف التاألٔو
الذٖ كا أٍا عُ عاأا هلاا غ ٓبا ًا عداش ال إ :ٛحااالٔحفالٕحو َإ لتصاْ ىفساَا
أربُ عالدصفْ ٗ.
ّلكااً ديااأما مجدَنااا س ىَآاا٘ املااااج عٔاات ّاحااأ لب أوً هلااا أٌ املساأا
الْحٔأ ٍيا مً نٌّ مياز ٍْ اريْٓدا .ت ٓدأ ةقأّ ٍنا اؾلاْيف ّحاأٍنا حلب
املاٜأٗ ل ا ال ااٖو حلال دعاأ ماً حلدااليف ااريْٓدا قابالتَاا لٝل،اا ٓبنافو ماع أٌ
مثااو ٍااذِ التفاراأو الأقٔقاا٘ مااً الْاوااح أىَااا لفااْو مسااتْ ٚحلن اكااُّ .كاىاات
لنا حلب أٌ لبقٕ ىإ ٍا مثبتاً دل ٙيجاىَا كٕ د ل  ٚكٔف خيا ماً ناُ
الاداو الذٖ ت ٓكتنو منبُو ّكٔف ٓستخ لُ أعِْ اؿيٌْ عسبواعتُ الادااو
املننْغ مً نُّ .لبٔوً هلا أٌ لقف حالسلٔحفاٗح قاأ رأإل الطالقاُ دلا ٙااريْٓدا
البإ ٛس ااريِو كناا أٌ أاالْ ماأادبتَا علناس راد ٍا دياأ املا ّ ظاىبَاا
كاٌ س الباأٓ ٛتوبداُ أعاِْ مداُ لٔأادباُ علناس راد ِ الكثٔافّ ...قاأ أت أٌ
ٓصو عَاا الاتفكري حلب التسااعل دنا نً كااٌ مساتَأ ًا قبلاَا عاملاأادبا ا،كثا
محٔنٔو٘.
ّرا مً املتدذ التْا ٖ دً ىإ اريْٓدا ةا س اللك ّقت االداازٗ عداأ أٌ
حلاات دألااُ حلب الدااات ا ،نااوو عااو حلٌ اااريْٓدا ت ٓكااً ٓااأدَا عسااالو حتااٙ
ٍّٕ س الس ٓ و فٕ أكث اللحإا محٔنٔو٘ ّااتنتاداً كاٌ ميكاً ؿبٔبَاا
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أٌ ٓاايَش ظذدااُ متك ٝااً دلاا ٙم قااُو ّهنااأ س مكاىااُ ماصاابٔاً س الدتناا٘و
ّٓسأهلاٍ :و مسدتأ رٔٝاً؟ ٍو ٓيانٓين اريْٓدا ٓاا لا ٚ؟ تجٔباُ عاىجداا ت لداأ
لستأع حل فا :ِٛد لقلقو لْ كاٌ عاد٘ حلب رإ، ٛلا ٙعيفساُو حلىاُ لاً هاماو.
ال أّ ىَاا ًا ماً
ّعالفدوو ميكً لسريْٓدا أٌ ٓاأ و غ ا٘ ىْمَناا س أٖ ّقات لأ ً
نٌّ أٌ ٓااأو البااا ّ .ديااأما اقكحاات ل كٔااف مااجد للبااا و أ ٚا ،س ٍااذا
ادقكاخل ىْداً مً التجأٓف :ماا ٍاذا الكاالو؟ ااريْٓدا ميكاً أٌ خيااجذّ ..حلالا
ما أوو لُو ٍّنا س أرأ ؿإا ال بف لٍْجاًو أٌ رٔٝاً ما حياأثو د عاأ ماً
أٌ ٓ دو اليْ ّٓذٍف عيفسُ لٔتأكأ مً أٌ اريْٓدا ٓبط س ىْمُ آميااًو ٔداْن
لٔاف ٞاليْ مً دأٓأ ّٓيأيف ؼات اللحااج عقاأما عاا نلا اقاأًا القاأ ٗ دلاٙ
الككٔاااجٍّ .ااإ أٓناا ًا لفقاااأ آىاااذاأ ال غبااا٘ س داااو أٖ رااإّ .ٛكاااو املساا وا
ّامللذا لبق ٙس أاأ ٗ أ .ٚ
ّقأ علإل عَا ا،م حلب حأِّ أٌو قص رفتُٔ ّأراعدُ ْو دسأٍا ت ٓدأ ٓثري
لأَٓا أٖ أحااأس ااْ ٚاـاْجو َاْ اا داٌ ماا ٓايَش متكٝا ًا دلا ٙم قاُو
ّاااريْٓدا ا ا داٌ مااا ٓإَ ا للت اْو ديااأ البااا كفقاداا٘ اااْنا ٛوااخن٘ ...عٔااأ أٌ
حيَ٘ ااتدأانٍا ـأما٘ مدبْنٍاا كا ىات قْٓا٘ عٔاع ػداو ٍاذا الْواع ع امتاُ
رأ ن
ال لالاتن ا ايْا ّايْا ...
قاع ً
ّلكً مدبْنٍا د َاو مً نٌّ لبصو ٍ ميُو دل ٙمجدٔ٘ لناه أمثاال ٍا دٛ
الباٜساااو ّرااان ت ٍياااأ ا ا ااً – ٍّااْ رااخص ّااأه ّ َااط ال اأف رااد ِو
ٓ لأٖ زٖ ع،ا ٍ أىٔقاًو ّٓإَ ناٜناً عصحب٘ تاٗ مسٔي٘و الا أىف دا ٓش ّراد
رأٓأ ال ق ٗو ّالقً مبا ٙعالبثْ ٓلنع ناٜناً عسبف اللدا السااٜو ماً الفاه ماع
أٌ أعاٍا د ٓيفك ميسحُ ةيانٓاو ّ قٔا٘ دأٓاأٗ ّمجٔلاّ٘ .قاأ لبأوً ٔناا عداأ أىاُ
أحااأ اد تصاراأا البااا زًٓ س رااياد٘ املنااخا و ٍّااْ أٓن ااً ٍج لااُ زّدتااُ
الْغأٗو اليت قالت الا ما ٗ علَجا٘ مفدنا٘ عالك أٍا٘ عداأ أٌ أطالات اليإا حلب
اعيتَا اليت ٓسٔو اللدا مً نَا :حلٔت أحأاً خيأط هلاا ٍاذا الفاه...ح تلق،ات دلاٙ
الفْ لان٘ دلّ ٙدََا ماً ٍاذا الفاا يف اليبٔاو الاذٖ ت ٓنا اما أٗ س حٔالاُ
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قبو اللك ّد عدأٍاّ .كاٌ ش ّما ٓجال حت ٙاآلٌ ٓ ش ناً قاطداً لساجٔو
ال أٌ ٓاأ ع مل عٔوا ٍ٘ طادٔكٔا٘ أدا الساادا الايت
اعيتُ س مأ ا٘ نا لٔا٘و مفنوا ً
لقنَٔا مدَا ديأما ٓكٌْ س دنلاُّ .كااٌ ٍاذا ال اخص الّ الْااام٘ الياان ٗو
ديأما ٓإَ مع اعيتُ س اجملتنع م لأٓاً ااكلُ الساْنا ٛال مسٔا٘ املْرااٗ غٔاْ
الٍبٔ٘و هدو نّلسأياِ لتاأعط ال اداُ ّكأىَاا م كٔاجٗو ّميساح القيَاا ّكأىاُ
ٓجٓو غبا الق ٌّ دً حلىاٍ ٛش د ٓاقأ ا عثنً.
كاىت كلنا طال لأملاَا س ٍاذًٓ ال خصاا قلقات قاأ لَا أكثا اأكث
دل ٙلدلٔو ٍذِ الإاٍ ٗ:
ملاااالا ..ملاااالا هااف دلاا ٙأرااخاو أالكٔاااّّ ٛااأنا أماا٘
ّمقجزٗ؟ذ

لْقااا علٔااأٗ

ّكاٌ ميكً هلذا ادحتجا أٓناً أٌ ٓساتن س التفااقه اايْا طْٓلا٘ ماً
نٌّ أٌ ٓفناإ حلب أٖ دْاقااف لااْ ت  ...لااْ ت آصَ افن الكاااعا الْااأه الا م ا ٗ
عاحت ا ٛقلي قن ٙدلُٔ ّ .اخل مجٔع أ ا ان اؾندٔا٘ ميتاأحٌْ لناحٔتُ مقاطدااً
كو ميَه اآل و عٔينا كاىت ٍإ ليإا عاذٍْل حلب امل اٍْا ّامل اٍْا ٍّاه
ٓتيقل اٌْ حْهلااا مااً مكاااٌ حلب آ ا و ّ جااأٗ أن كاات عْوااْخل مابنَ ا  :أِّو حلىَااه
لٔسْا اْ ٚمصارٕ نما ٛذَ ..اه ٓتباذٌّ عاأو ا،راخاو اليابالٛو ّد ٓيفصالٌْ
دً د ّقَه اؾا ٘ حلد عداأ أٌ ميتصاْا آ ا قاا ٗ َٔااو ديأٜاذ قاط ٓتْدَاٌْ
حلب املكاٌ الذٖ هاف أٌ ٓقبداْا ٔاُ مياذ البأآا٘ :لاف القناباٌو عدٔاأًٓ داً
الدا – عدٔأًٓ دً القلف.
ٍّا ٍْ اريْٓدا ّقأ اىتفخ أاِ مً كث ٗ الأو الذٖ امتصُ مً د ّو أعُٔ
الفا يف اليبٔو الدادج دً محآ٘ ىفسُ عيفسُ...
حلالاً لتتْل ٍٕ القٔاو عَذِ املَن٘ عأدً ميُ .حلىَا قان ٗ دل ٙأٌ ليتج ماً حلقاُ
ٍذِ الدلق٘ الناخن٘ الايت تاص نماُو ّالايت حي اٍْا ا ،اؿياٌْو حلواا ً٘ حلب
اللكو عأق او كبريٗ مً الفٔتاماّ .كااٌ ٍاذا الافٔلإ مصااو الاأما ٛحياف
أق ا او الفٔتاااما ٍااذِ حب ا ًا ٓفااْو التصااْ و ّلااذا كاااٌ د عااأ مااً ؽبٝتَااا دااً
ىاظ ُٓو َْو مع أىُ غيو أبتلدَا حت ٙآ ق و حلالا ّرلت ٓأِ حللَٔا.
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ٍّيا ملدت س أاَا مً دأٓأ ك ٗ مفاد:٘ٝ
لقااأ لااذك عْوااْخل أٓااً راااٍأ أق ارااً اااام٘ للقنااا ٛدلاا ٙاؿ ا ا
امليجلٔاا٘و ٍّاإ أق ا او ةااا ميكااً لاابدش ا،رااخاو أٌ مئجٍااا مااً أق ا او
ٔتامٔيا اريْٓداو ّلكً مً امل كأ أٌ ٍذا الافٔلٕ البلٔأ الذٖ ميأل دْ اُ
عأو اآل ًٓ د ميكً أٌ ٓكٌْ ّاحاأاً ماً ٍا دٓ ... ٛكفإ أٌ ل ٓاُ حلٓاٍااو اه
ؽبَٝا س مكاٌ ٓد ُو ّعدأ اللك د ميكً ،مَ حمقق عْلٔسٕ أٌ ٓكت اف
كٔف حأث أ وٌ ٍذا البي قأ دث دل ٙالسه ّاعتلدُ عأدً مً الفٔتاما
ّلكاً ديااأما ّوادت دَبنا َْلَٕو الساه القالااو ّالفٔتااما املبااذٖ حلحااأاٍنا حلب
داىف ا ٚ ،أن كت أٌ أٖ رخصو ّحتٍ ٙذا ا،علُو ميكيُو دل ٙا ،دحو
أٌ مئاااج راااْ ٗ اؾنجنااا٘ ّالدإااااو ماااً راااْ ٗ الافاااو املبتساااه الٖ الاااْديتا
املكتيااجلاو ّعدااأ لفكااري قصااري اٍتااأ حلب أٌ لنااع مساا٘ أقا او اااام٘ س
الدبْٗ البالاتٔكٔ٘ املخصص٘ للفٔتامٔيا و ه لدنأ ٔنا عدأو ديأما ٓبتلاع ّلاْ
دجٛاً ميَاو حلب أٌ ؽ ما أتبقّ ٙلتخلص ميُ.
كاىت عا نٗ كاؾلٔأو ّلكاً ٓاأَٓا كاىتاا ل ػفااٌو ّدياأ أّل حماّلا٘
لأيفو ا،ق او السام٘ س دبْٗ الفٔتامٔياا ااقات ا،قا او ماً ٓاأٍا ّلياا
ٍيا ٍّياأو ّس ٍذِ اللحإ٘ ن و اريْٓدا الب ٘.
عاَِتَتنو ّغ ز ىإ ٍا س دٔئُ الصبريلا اؾأِّٓتا الثاقبتا ّالبا قتا س
ّديتُٔ املكتإاتا عالاأوو أماا ا،قا او قاأ عاأا أىَاا ؼا و ا ،وأ٘ اـ ابٔ٘
علَٔبَا ا،عٔش املٔت  ...ىإ اريْٓدا حللَٔاا عاىتبااِو اه ىقاو ىإا ِ حلب ا،قا اوو
ّىإ حللَٔا مً دأٓأو ّعدأ اللك دثا دل ٙكبتُٔو ّحبا دلآ ٙأٓاُ ّقأمٔاُ ماً
مكاااٌ حلب آ ا س الب اا٘ كأىااُ ا يف ىَا و ّ اخل ٓلااتقط ا،قا او ّاحااأًا حل ا
آ و ّهندَا س قبن٘ ٓأِ.
مجاع عقااأ املسااتاا و ّما وأ ٓااأِ مٍْااا ٍّاْ مااا ٓااجال دا ٔااً دلاا ٙكبتٔااُو
ّىإ حلب دٔئَا ىإ ٗ مفدن٘ عالْدّ ٛع ٕ ٛمً اداتدااج.
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لياّلاتن مااا قأمااُ حللَٔااا ّرااك لُ عتك ااريٗ د حٔاااٗ َٔاااو ّتااأن ٍااْ دلااٙ
ا ،ض اادٔاً حلب التقا آ قاد٘ مً السالخل املخصص لقتلُ .رااحت متْاال٘
ع دف :د نادٕو د نادٕ هلذاو عٔيناا ظاو ٍاْ ٓجحاف دٍثااًو ّاااتاا أ اريًا أٌ
ٓدثاا دلاا ٙمااا ٓبحااع ديااُو ّماا وأ ٓااأِ مٍْااا عفاا خل لٔياّهلااا مْلااُو مااً نٌّ أٌ
ٓالحظو كالدانٗو أٌ كاه قنٔصُ القاين حالكا ُٓح الٖ الجغف قأ للْث كلُ
عالببا املستق ؼت
آ ،ك٘ ...
أىَت زّد٘ ا ،الدجٔب ا٘ قصتَا قاٜل٘ علَج٘ لكان لتسه عاـف٘:
 ميااذ الاأ الْقاات ّمااً مجٔداا ًا ىداأش س ّٜاااو لاااوو حتاا ٙحلىااين عااأأأكذ ّأىا أؼأث ديُ أنودٕ أىُ ٓ ولف س عدش اللٔالٕ قصصاً لسفٔ٘و ّاللك
 ٌ،مث٘ ماا حيا وج س الايفس دياأما لا  ٚمجٔاع آعاا ٛأمثالاُ ٓكاذعٌْ دلا ٙماْ ماا
ديأما ٓتحأ ٌْ دً أعيااَٜهو عٔيناا ٍاْ الْحٔاأ الاذٖ ٓدأش ماً نٌّ أٖ لجٓٔياا
ػنٔلٔ٘.
حٔوااتين عاميااا ٗٛمااً أاااَا ّاىالقاات راأقً٘ كالف اراا٘و عقامتَااا اهلٔفاااٛ
املن ْق٘ ّطقنَا ا،ىٔق النا حلب الج ق٘.

711

مراجعـــــــــــات

إبراهيم محمود الصغير *

اليهودي عند شكسبير ومارلو
اقترنت صورة اليهودي بالكراهية والمقت الشديدين
الوسطى ،واستمر الكره والمقت حتى نهاية القرن
الثامن عشر .ومع التغيرات السياسية والفكرية
واإليمان بالحرية ،بدأ بعض الكتاب األوروبيين
يُظهرون نوعاً من التعاطف مع اليهود .وقد ظهر هذا
التعاطف جلياً في الحركة الرومانسية ،ولكن هذا
التيار المتعاطف مع اليهود ،على الرغم من ذلك،
بدأ يتضاءل مع الكراهية التقليدية التي كان العالم
المسيحي يحملها لليهود .وفي الواقع ،مازالت هذه
الكراهية موجودة ومستمرة حتى اآلن ،وإن كانت

Shakespear

بشكل مستتر وغير معلن.
مترجم وكاتب من فلسطين مقيم في سورية *

اآلداب العالمية ـ العدد 174

ربيع 2018

اليهودي عند شكسبير ومارلو

عند المسيحيين في كل أنحاء أوروبا خالل القرون

إبراهيم محمود الصغير

ّٓعووْسببوولكباهيةأٍوو٘بّاشدوويباهلوووٓوًٓبهنَٔووْسب ب ي ووةٓ َهبب
اهلووووٓوٗبّاش ةة ووو٘تبّ بمعووودهَٔهبّاكس اَٜوووهبهيوووتب ملووود باهووووٓدىد ب
األخوووةٚهب َوووهبٓعووومٌّب ىاهللوووَهبروووعكباقباشا ووود تبّ ٌب دٔووو٘باهلوووعْ ب
ّاألمهبمودبٍوهب خبخوووبّ ملود بووهتبّ ٌباهَٔوْسٖبأو بهوُب ٌبٓعدموتب و ب
اهَْٔسٖب يتباألبدهٔكباشنيي٘تباهيتبٓةاٍدبميدبل٘بح وٙبّهوْبندىويب
ب خالقٔ٘بّ بملةّ ٘بّ بقدىْىٔ٘تبننودبأو بهوُتب ٓ،وددتب وووب
اهْ دٛب دهعَووبمومبموًبفدهاْىوُب دهووًٓتبٍّويابمودبٓوينةِبنةٓهللو ْ ةب
مد هْبيفبمهللةحٔ ُب(َْٓسٖبمدهة٘)تبحٔثبٓدْلب ةتباشهللةحٔ٘باهَٔوْسٖب
ةا وووودليب هوووؤنب دوووددب ٌب،ووووو ٕبمهللوووؤخٔددتبألٌباشهللوووؤخٔ ب ىاهللووووَهب
ٓ ايٌّباخلوا بملو بوهتبجيكب ٌبخبحناظب َوادبممباشنخووًٓتبّنوتب
مًبملبٓيًبَْٓسٓددب َْبمنخو هب ب
ندٌباهَْٔسبٓا،نٌْباهعزه٘بّاه عدموتبمومب ع،وَهب ع،وددتبيفب حٔودٛب
خدصوو٘ب َووهتبّخبٓ عوودمنٌْبموومب ٍووهتب ّبف نةووٌْب َووهب خبمووًبخوواللب
اه جوود ٗبّافووةرباهةاقٔوو٘بندهةووكبّاه وؤد ٘بّاه ووةا ٘تباهوويتبنوودىْاب
ٓهللوؤةةٌّب نووٙب نلَوودتبّخدصوو٘بمعدمنووَهب دهة وودباهاوودح تباهوويٖبنوودٌب
ٓوويسٖبساٜن وددب باهياووْ بموويَهبّاههللوواتب نوؤَهتبح ووٙب ن و باألمووةب ٌب ب
طووةسٍهبمووًب ىينووكاب دهيدمووتب وودوب(ب)0921بنووٕبمهللووكٓبباهوولالسبمووًب
رووةّ ٍهبّمعوودمن َهباهل،ٔ،ووو٘تبّقوووب وووكبموود هْتبنووويه تب ووًبٍوووياب
اشْقوواباشعوودسٖبوووهبقوودٜالدب نووٙبههللوودٌب ىووزبيفب(َٓووْسٖبمدهةوو٘)يب نووالب
َٓدباهَْٔسٖتبّهيييهبملد نٌْبنياد تب دوب دىٔيدبنوري ادبموًب
لةميهباهل٘،ٔ،هب ى هبٓدبمًبحديب نٔيهبهعيو٘باههللوندٛتبّ هللولليهب
حنيب يدبنتبىدٜل٘ههه هب ب
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ّ قووبىصب س ٕب ىينٔزٖبٓينةب ٔوُبنوةِباشهللؤخٔ بهنَٔوْسبٍوْب
افيدٓوووو٘باهوووويتبٓووووينةٍدب()ٔووووْ ةٖبملْبووووة)ببيفبن د ووووُباهلووووَ ب
(حيدٓووود بنووودىك ةٖ)تباهووويتبٓوووينةٍدب نوووٙبههللووودٌباهةاٍلووو٘تباهووويتب
مووينةب َٔوودبّحلوؤ٘باهَٔووْسبّق نووَهباهةاووتباهلوؤَوتبألىووُبنوودٌبٓيلوووب
مةىٔنوو٘ب ووًبمووةٓهباهعووي اٛهبننوودبمووينةب حوووٚباهد ووصبق نووَهبهةاووتب
ّابو اواوبسمووُبيفبصوونْامَهبّطدْبووَهباهوٓئوو٘ههبٍّوويابٓووينةىدب د وو٘ب
رلَٔ٘بودبيفباهع وةبافووٓثبٓوينةٍدباههللؤوب(مننووبدوةباشووىٕ)بيفب
مدوم ووُباهةاٜعوو٘بهكم ووُبمهللووةحٔ٘ب( ةٔووتيبم)بوودٗبريهللوول )هبٍّووٕب
ق ٘بحدٔدٔ٘بحتيٕب ًبقٔدوب عضبمًبَٓوْسبسملو ب د وتبصولبمهللونهب
ّ وويمب ة و ٗبةلووْكٗب ومووُتبّميدّووودبنْ)لوو٘ب ا بم،ووزٚبسٓ و ب يوووب
اهَٔووووْسهبّم خووووو بحتدٔدوووود بمنووو بافدس وووو٘ب ووووًبّ)وووبْسبطدوووونبسٓووو ب
ٓهللوو و و َٔهتبحهللووووكب دٔووووومَهتبه يوووودّلبسوباشهللوووونهبنْ)لوووو٘بحوووواللهب
ّريهللل بٓينوب نٙبٍيِباهايةٗبيفبمهللوةحٔ ُب(مود)ةباهليوقٔو٘)بيفب
صووةا باهَٔووْسٖبروودٓنْاب نووٙباق ةوود بفووهباهي ووةاىٕب ىةْىٔووْتبّ خوويب
قةع٘باهنخهبٍيِهب ند ابٓةٓوب ٌبٓاعتب دةع٘باهنخهبٍيِبٓدبمةٚ؟!هب ب
نندبمينةبحيدٓد باإلىينٔزباهدوامٙبحيدٓ٘باهلد باهَْٔسٖب
اهيٖبمي ةبّ صولببمهللؤخٔددب د نوُباهَٔوْسهبٍّيودابنوري بموًبمريوتبٍويِب
افيدٓوود باهوويتبمووولب نووٙب ي ووةٓ٘باهَٔووْسبّّحلوؤ َهب وودِبمع يدووٕب
األسٓووودٌباألخوووةٚتبّخدصووو٘باشهللووؤخٔ تباهووويًٓبٓ ووواٌْباهَٔوووْسب ووو)ىَهيب
اهلعكباشنعٌْباهيٖبمزقب)هللوباشهللٔب هب ب
ّٓوووبينةبنوووتبن ووود باشهللوووةيباإلىينٔوووزٖبمدةٓلوووددب روووود ا ب ب
اهةلٔكب(هْ ٔز)باهَْٔسٖباهيٖب وووب ودوب(ب)0921ب َنو٘بسلباههللوهبهد وتب
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اشنيووو٘ب( هٔزا ٔوووث)هبّنووودٌب وووًب)ْىهللوووٌْبم،ةموووددبيفبٍوووْلب يريوووةٗب
اإلرد ا ب باهَْٔسبيفبمهللةحٔدمُهبّجنوب نةباهَْٔسبٓ ية بساٜنوددبيفب
األ نوودلباإل وا ٔوو٘بهءس وودٛباإلىينٔووزبّاألّ ّ وؤ باهوويًٓب رووْابصووْ ٗب
اهَْٔسٖتب ليتببنلتبيفب ندوههبّقوبحدّلباهَٔوْسب)دٍووًٓب يوتب
اهْبدٜتتبحيربنتب رود ٗبمهللوٕٛب هؤَهبيفبن د ود باألس ودٛبّاهلوعةاٛب
ّاشهللووةحٔ باإلىينٔووزبّاألّ ّ وؤ تب ّبميوومبّ خاوودٛبنووتباهي ووكباهوويتب
َٔدب واٛبّملَ ب َههبّهْبمهلليٙبووهب ٌبٓةنهللوْاب ّبٓزٓنوْاب عوضبار ود ب
األس ٔوو٘باهلووَ ٗباهوويتبمووينةٍهب دههللووْٛبّاهلووةبشوودبق ووةّاب وووادتبمريووتب
(مد)ةباهليوقٔ٘)بهْهٔهبريهللل بّ(َْٓسٖبمدهة٘)بهيةٓهللو ْ ةبمود هْتب
ٍّنودبمهللووةحٔ دٌبماَوةاٌباهَٔووْسب نووٙبحدٔدو َهبّقوووب صولخ دبمووًب ٍووهب
ار وود باألس ٔوو٘تبهوؤنبيفب ىينووكاب دووتتب ووتبّاهعوودملتببّ ىووٙبهنَٔووْسب ٌب
ٓزٓنووْابمووًباهْ)ووْسبمريووتبٍوودم باشهللووةحٔ تباهنوو ب ن ،وودبمووًباهلووَةٗب
اهعدشٔوو٘بموودخب خووِْباهووزمًهبّٓياووٕب ٌبريهللوول بيفبمهللووةحٔ ُب(موود)ةب
اهليوقٔوووو٘)بأيووووهب نووووٙباهَٔووووْسبمٔعوووددتبّٓ وووواَهب ) لوووومباه وووواد ب
اإلىهللدىٔ٘تبّٓينوبمةا ب وٓوٗب )ىَهبهٔهللوْابموًبىوْ باهللوةباشي لوةًٓب
يفباهعووودملبننوووُتبٍّوووْبجينوووتبنوووتبٍوووياب يننووو٘بّاحووووٗب نوووٙبههللووودٌب
ىةْىْٔابٍّْبفدطكب هللدىْٔيب خبمينبٓدب هللدىْٔب )ى بحتدّ بَْٓسٓدد! هب ب
ندٌباهَْٔستبّمدبٓزاهٌْتبٓياةٌّب عواٛبرووٓوب بنوتبسٓوًب و ب
سٓيَهتبخدص٘باهوًٓباشهللٔخٕتباهويٖب وومِّب ووٍّهباألّلبميويبهَوْ ِتب
ّىدصلِْباهعواٛباهلوٓوب ليتببد ةبطْالباهع ْ باهيتبمنيتبّ يوومدب
هَةباإلبالوب وومِّتب ٓ،وددتب ووّادبهووّسادتبّ خويّابجيودٍةٌّب عواّموُتب
متدم وددبمريننوودبجيوودٍةٌّب عووواّمَهبهننهللوؤخٔ٘تبّمووًباهعجٔووكبّاهةاٜوومب ٌب
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ندملددبمريتبريهللل تبٓاَوةب وواّٗباهَٔوْسبهمبوالوتبّهيوًب لويتب
بملدرةبيفبمهللةحٔ٘ب(مد)ةباهليوقٔ٘)تبّ ه ب يومدبٓالحوظبرودٓنْاب
هيهللووونْبَٓنووونبٔ،هللووؤيدتب ٔدوووْليب مووود ابٓدوووْلبٍوووياباه،وووةبموووًبىهللوووتب
ٍد)ة؟ هبّحنًبىعةرب ٌبٍد)ةبندىويب مو٘بمزّ)َودباهويلب وةأٍهب نٔوُب
اههللالوب ْهو بهُب رد ٔتتبّ رد ٔتبٍْب ْباهعة تبّيفباهعة بهَوةب
اإلبوووالوتبب عيووووومدبٓهللوووواةبرووودٓنْابمووووًبهيهللوووونْب ي)ىوووُبٓهللوووواةبمووووًب
اشهللنن تباهيًٓبٍهب دهيهللل٘ب هُٔبمًبىهللتبٍد)ةتب ٖب ّخسباألم٘تب ٔينودب
ٍووهباهَٔووْسب ّخسباههللوؤوٗبافووةٗببوود ٗبكّ)وو٘باهوويلب ووةأٍهباألّ هبهدوووب
ندىيبٍيِبا،نن٘بها ٘ب نٔو٘بّ لدةٓو٘بموًبريهللول بموولب نوٙببوع٘ب
اطال ووُبّمعة ووُب دهوووًٓباإلبووالمٕب خب ىووُبملبٓلوو)ب ٌبٓاَووةب ىووُب نووٙب
معة وو٘ب دهوووًٓباإلبووالمٕبيفبس نوومبمهللوؤخٕبم ع ووكب ىوويااتبخدصوو٘ب
ّ ٌباألموةااباشهللونن بنودىْابيفب هو باهْقويبَٓودمٌْباهووّلباألّ ّ ٔوو٘ب
َّٓوووسٌّب بوودطٔنَهبّمووْاىَٝهبيفباهلخووةباأل وؤضباش ْبووتبٍّووياب)عووتب
اشهللٔخٔ بيفب ّ ّ دبٓياةٌّب باشهللنن بخبْربّنةِهب ب
موودبمووود هْب َووْبٓاَوووةب ووواٛباهَٔووْبسبهننهللوونن بّهننهللووؤخٔ ب نوووٙب
اههللْاٛبّ ليتبهدٍةتبّ ه ب نٙبههللدٌب ةا دلبح بٓدْليب نوٙبٍوياب
اهيخوْببو)س ةباألمووْ تب ءىوٕبخب حوكباشهللوونن بّخباشهللؤخٔ تب ٔجنووتب
ٕب ٌب ٔ بممبننَٔندتبّب)) باأل ديبمًبميدٜوٖ هب ب
ّاهَْٔسبخبٓيةٌٍْب دتبمًبفدهاَهبيفباهوًٓتب تبٓيةٌٍْبموًب
فدهاَهبيفب دسامَهبّمددهٔوٍهبّمع دوامَهتبألىَهبٓعومٌّب ىاهللوَهب نوٙب
اه ووْا بّاف و بيفبنووتبموودبٓاعنْىووُبّ ىَووهباأل نووٙبّاأل)ووو بيفب سا ٗب
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مووووْ بافٔوووودٗهبّ يووووومدبٓهللوووو)لب ع،ووووَهبروووودٓنْابيفبمهللووووةحٔ٘ب(موووود)ةب
اهليوقٔوو٘)ب ووًببوولكب ،،ووُبألىةْىٔووْبجئلووُيب ،،ووُبألىووُبى ووةاىٕتب
ٓدووةاباشوودلب ووالب ووبتبّبٍووْبٓوول،ضب م يوودباشدوبوو٘تبّٓهللوواةبم و بّمووًب
معدمالمٕتبّمًب ودحٕبالننو٘باهويتبٓيع َودب دهة ْٓو٘هبهعيويب لو مٕب ٌب
نييب د ةادبهُبٍيِباهويىْ ! هب َوْبٓيوةِب ىةْىٔوْبألىوُبى وةاىٕبّألىوُب
ٓدةاباشدلب الب ببّخبٓ)خيب نُٔب ودبننودبٓاعوتباهَٔوْستبّٓهللواةبموًب
معدمالمُب باههللْٓ٘بّمًب دحُباهة ْٓ٘باهيتبٓعومٍدبمنننو٘تبّ وْقبٍوياب
ٓل،ضب م ُباهيتبٓيع َدب دشدوب٘تبٍّيِباألمْ بننَدبٓعومٍدب ىْ وددتبّهوًب
ٓ،اةٍدبألىةْىْٔبّجيكب ٌبٓعدقكب نَٔدهب ب
ّيفبمهللةحٔ٘ب(َْٓسٖبمدهة٘)بىةٚبمد هْبٓة تباشلودسٟباشٔئد ٔنٔو٘ب
لا وؤ٘ب ةا وودلتبيفب الق ووُبموومباشهللوؤخٔ بّموومباشهللوونن بهبّاخلوووا ب
ٓ ووولبب ب ااب يووووباهَٔوووْسٖب وووةّ ٗبٍّوووْبطةٓدووو٘بٓ لعَووودباهَٔوووْسبيفب
اهْصْلب ب ةا َهيب ّب)) باأل ديبمًبميدٜوٖتبّ ٖباهةودٜا ب
مووو ب دحوددب نريووةبم،وووّبحنٔاوو٘بهووٕهبٍوويابىووْ بافٔوودٗباهوويتبا وووىدبحنووًب
اهَْٔسب ٌبحنٔدٍدتبٍّٕبمعدْه٘ هبّٓٔ،اب ةا دلبيفبمْ مب خةبقودٜالديب
هدوبمعننيبيفب نْ ىهللدبنٔاب قلتبٓوٖبّ ٍوزبن اوٕب يوومدبٓوو ْى ب
ننل وددتبّنٔوواب ح و باهووة لبنوو)ٖب اٍووكبحووديفباهدوووم تبّهيووي ب
ددب عتب ه ب مالدبيفب ٌب اٍهب ْمٌْب)ْ ددبيفبحا ٗبحْٔاىد هب ب
ّاخلوووا بٍووياتباهوويٖبٓ لعووُباهَٔووْسٖتبحهللووكبمدْهوو٘بمٔئوود ٔنٕيب
اه،دٓ٘بمك باهْبٔن٘ بٍّْب ٌبْٓصنُب باهريةّٗتبّاهريةّٗب دهيهللل٘ب هُٔبٍوٕب
اهدووْٗتبّاهدووْٗبٍووٕباههللوونة٘تبّاههللوونة٘بٍووٕباههللووعدسٗتبح ووٙبّهووْبنوودٌب
اهْصْلب ب ه بننُبمناْ ددب يةِبّحدوبمًبحْهُهبٍّودبٍوْب ةا ودلب
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ٓعوكب ووًب هو ب دْهووُيب ٍووتبٓيوةٍ ب خبافدقوووٌّب نوٙببووعدسمٕ؟بّمووًب
ٓيةوبيفبٍياباهزمدٌب خبمًب )تب ةّموبُ؟ب ىو ب ،وتب ٌب نوٌْبَْٓسٓودب
ميةٍّ وددبّ ىوودب ووةٖب نووٙب ٌب نووٌْبمريوود ب ةوواباهيوودلبّ ىوودبمهللوؤخٕب
د هبّ ٌباشةٛبهٔعجكبنري ادبوياباه لود ُباهيول بيفبّصواباهَٔوْسٖب
يوووبريهللوول بّموود هْتبح ووٙبهٔع دوووب ٌب حوووٍندبٓ)خوويبمووًبارخوووةهب
ّافدٔدوو٘ب ٌبنوالدبميَنوودبملبٓيووًبندوووّ ِب ٌبٓي ووكب ووًباهٔبَووْسب خب
مووًبخوواللبموودبٍووْبروودٜمبّمعووةّرب وو باهيوودلبيفب هوو باهع ووةتب َنوودب
ٓياوووةاٌب باهَٔوووْسبموووًبخووواللباشياوووْ بىاهللوووُباهووويٖبٓياوووةبموووًبخالهوووُب
اجمل نمبهنَْٔستبّاهَْٔستبيفبىاةباجمل نمتبٓ اٌْبمتدموددبنريوتبصواد ب
روودٓنْابّ ةا وودلبيفباهيةأٍوو٘بّاهل،،وودٛبهنلووعْ باألخووةٚتبّمتٔٔووزب
ىاهللَهب ًباه لعْ باألخوةٚهبّقووب وةرب ويَهبمعةٓوابنوتبموًبهٔهللوْاب
َْٓسادب )ىَهب ْ دٛتبّ ٌباهيدلبيفبنتب حندٛب ّ ّ ودبنودىْابٓعودىٌْبموًب
بوووْٛباه عدموووتبمووومباهَٔوووْستبح وووٙب ىوووُبنووودٌبٍيووودابىوووْ بموووًباه عووودطاب
افيووووْمٕبموووومب اٛبريهللوووول بّموووود هْبيفبحتنٔووووتبىاهللوووؤ٘باهَٔووووْسٖب
ّاه خوووةٓضب نوووٙبنةٍوووُبّهااوووُبموووًباجمل نووومباألّب ّ وووٕب ىووويااهبّقووووب
نةىوودبيفباهلوآوو٘تب ٌباهَٔووْسبٓا،وونٌْباهعزهوو٘ب ووًب ٍووهبمووًباهيوودلتب
ّٓدٔنووٌْبيفب حٔوودٛبخدصوو٘ب َووهتبّخبٓ عوودمنٌْبموومبارخووةًٓب ّبف نةووٌْب
َووهب خبمووًبخوواللباشيوود مباهعدموو٘باهوويتبمووو ب نوؤَهباأل ووديبنده جوود ٗب
ّافةرباهةاقٔ٘بّاشعدمال باهة ْٓ٘بّ ٍدتبٍّيابمدبٓعكب يوُبرودٓنْاب
يفب(موود)ةباهليوقٔوو٘)بيفب ىووُبخبٓ ْاصووتبموومباهيوودلب خيب ٌبميووًب وؤ ب
ّ ٔووييهبملدٓعوو٘ب ّبملوود اٗب ّبمندس وو٘ب ّب.دروودٗب ملهههب موودباشياننوو٘ب
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ّاشلد ٘بّاشلد ن٘بيفباه الٗب ال هب ب
مدب ةا دلباهَْٔسٖتب يوبمد هْتبيفبمهللةحٔ٘ب(َْٓسٖبمدهةو٘)ب َوْب
ٓندٕب ن ِب)دىلددب د وبٓيوٌْباهة)وتببوٕٛبافوظ ب نوٙبحووبقْهوُب اب
وون ب ٔعوؤ ب هللوولكب وون ِبم هللووْخدتب موودب اهعدٔوووٗ بيفب ٓووُتب َووٕب
ٍوةاٛهب دوووبمنو بٍووْبّ يوْب)نومووُب ووةّٗب وواهب يوري ب.وودبمنو ب ّهٝو ب
اهيًٓبٓ لجخٌْب دهعدٔوٗ هب ب
موودباهْبوودٜتباهوويتب،وو)ب هَٔوودب،نوومب ةّمووُباهةدٜنوو٘تب َووْبٓنوويبهووُب ٌب
ٓا نَدبقدٜالدب د اد تبّقوب ن،يبمًباهعجوكبمودخبفةوةب نوٙب ودليب ٌب
ب)هيب ب )ىدب من صبيفباهنٔدهٕتب )قٕ،ب نٙباشة وٙباهويًٓبٓٝيوٌْب
حتيبا،و اٌتبّيفب عضباألحٔدٌب خةجبألسلباههللهبيفب ود باشودٛهههبهدووب
س بيباهةكبيفبرلد ٕبّ و ب مد بُب نٙباهةنٔودٌب ّلباألموةتبٍّيوداب
ئوويباهةٍلوودٌب يريوبةٗبمووًبس يووْابمووًباشووْمٙتبّ)عنوويببووْا وببوووى٘ب
اهيَيو٘بمعنووتب دبو نةا بيفبحاووةباهدلوْ بّسقب )ووةالباشووْمٙهههبّيفب وودٌب
افووةّ ب و ب ةىهللوودبّ شدىٔوودبنيوويب مووْا ٚبّ اٛبب و د بمهللوود وٗبروود لب
اخلدمنتبّ ق وتباه ووٓ بّاهعووّبنيدٜووٖهبّ عووب هو ب ننويبمةا ٔوددهب
ّى ٔجوو٘بههللوونلبّاح ٔوودهٕبّاب و ٔالٕٜب بنووٙباألمووالاتبّ.د بوويتبافٔووتب
اخلدص٘تب دههللنهللةٗتبمء باههللجٌْب دشانهلل بيفببي٘بّاحووٗهبّ نوة ب
اشلوووديفب دهٔ ووودمٙباه ووو،د تبّنيووويب س ووومب لع،وووَهبيفبنوووتبروووَةب ب
ا،يٌْهبّ باف بّارخةبندٌب والٌبموًباهيودلب ّب و ِبٓلوي بىاهللوُب
موًباألبوٙب عوووب ٌبٓعنو ب نوٙبصووو ِبقةطدبوددبطوْٓالدبمناْ و دببٓلوةيب ٔووُب
معيٓلبهُب يريةٗبمدبنييب زبمًباهاْاٜوهبّهيوًباىاوةبنٔوابكاس ب
اهيعن٘ب نٕب هلللكبا ةَدسٖبوههب ٌبهوٖبمًباهيدْسبمدبٓلكٖباشوٓي٘ هب ب
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ّريهللوول بخبٓدووتب ووًبموود هْببيفب ،ووبب بوودهٔكباهَٔووْسباهدووي ٗبيفب
اه عدمووتبموومبارخووةًٓبّيفبحدوووٍهباألبووْسباشهللوونْوتبّاى دوودمَهباهةٍٔووكب
اشة كباهيٖبفنْبمًبنتب ْامتباهةمح٘بّاإلىهللدىٔ٘هب َوياب ىةْىٔوْبيفب
(مد)ةباهليوقٔو٘)بفدطوكبصووٓدُب هللودىْٔبّاصواددباهَٔوْسٖبرودٓنْايب ٌب
يدسِبّ ،،دِٛبخبْٓصادٌب وادهبّ ى بنخدّ مو بهوُبٓودب هللودىْٔتبن)ىو ب
مدواب نووٙباهلوودطٞبّمو)مةباهلخووةب دٓدوودرباشووبّا،ووز تبّن)دوودبمهللوو)لب
اهوويٜكب ووًببوولكبا كابووُبهنو)د)وو٘ب ّباهيعجوو٘باهلدنٔوو٘ب ووتبّن)ىوو ب
مهللعٙبه نٔ ب قهللٙبمودسٗبموًب و باشعودسٌبّافجود ٗتبٍّوٕبقنوكبَٓوْسٖهب
دصكبٓدبصووٓدٕب نوًبمدوو ب نوٙب عوتبروٕٛبهوٕتبّبؤ)نن باهبَٔوْسٖب
يةٍوووُتبّه محوو باهوووة ههه هبّ يوووومدبٓعوووةاب هللووودىْٔب نوووٙبرووودٓنْاب
عاباشلن باهيٖبهُب نٙب ىةْىْٔبجئلُبردٓنْايب هْب ةٔو ب ٖبملنو ب
،نيووُبّهووْب ىو ب عنوويبنووتباشهللو خٔال بإلىدوود ِب نووًب ،نووٙب ووًبميأوويب
رةطٕباهْحٔو هبّٓهلل)هُببدخ ٓيْب ووّ ِب ٓ،ودديب مودب هيو ب ٌبمو)خةب وًب
ةد ٜب اشودلبم دد وٙب ،وعُبموًبفنوُهب مأووابيفبروٕٛ؟ بّٓوةسب نٔوُب
روووودٓنْاببوووودخةاديب مأوووووىٕبيفب ووووواسبطعووووهبهنهللوووون هب خبٓياووووٕب ٌب
اب و اومَدبيفبرووادٛب نٔنووٕبّاخى دوودوبهياهللووٕ؟ بٍّوويِباإل)د وو٘باهددبوؤ٘ب
ّاههللدخةٗب عتباهوّقتباهيٖبندٌبٓياةبيفباهد٘ٔ،تبٓدْلبهُيب ىو بخب
مةحهبمةندددتبّهؤنبيفبقبنلو ب ٗب محو٘ هب وهبٓ،ؤاتبمومب هو بمنودّ دخب
يتبس نْمدبٔ٘بّ ق٘بمنٔ بقنكباهَٔوْسٖيب ما،وتبٓودبرودٓنْابارومبمودب
قْهووُيبىع دوووب ى و بب و كا)مبيفباهوووقد ٜباألخ و ٗب ووًبنةٍ و باأل نووٙب
وووياباهة)ووتباهةٔووكتبّ ىو ب.يووًب ٌبملووا ب نٔووُتبّ ٌبم خنووٙب وولعضب
اإلىهللودىٔ٘تبّموكابهوُبفنوُتبّمعأوُبموًبى واببسٓيوُتب ٌبقهللودٗباهدنوْ ب
مًباهكابّاش،وْلبّاه ود بٓنٔيوٌْبيفبمريوتبٍويِبافدهو٘هبّ ٌباهويًٓبصويعيب
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قنْ َهبمًبحندلبقدلبٓعةاٌْب نٙبٍياباه د)ةباهويٖبخهللوةب مالنوُتب
ية)ْبمي باشْا د٘بّاه هللدمب هب ب
ٌبريهللوول بٍيوودبجيووةٖبمدد ىوو٘ب و باهَٔووْسٖبّاهلووعْ باألخووةٚتب
)ّ بب ٌباشْ،لبّاه د بّاألمةااتباهيًٓبنودىْابميوةٍّ بيفب ّ ّ ودب
يفباهع وووْ باهْبوووةٙتبّندىووويبافوووةّ ب ىوووياابملوو عن٘ب ٔووويَهبّ و و ب
األّ ّ ووؤ تبٍوووهب حوووهبموووًباهَٔوووْسٖبرووودٓنْابّ نريوووةبطٔلووو٘هبّحتووودّلب
ْ رٔدب وّ ٍدب ٓ،ددتب ٌبمهلل عةاباهَْٔسٖبقدٜن٘بهوُيب والبموينب ٌباقب
هْب دمتبنالدبميدبنخضباهعولبشدب د ب ىهللدٌب نٙب سىوٙب )ودٛب ودش،اةٗب
ّاهيجدٗهبّويابىهلل ،اةباقبنتبْٓوبيفب س ٔ يدهبّنندبىهلل هللنخُباهعاوْب
جيوووكب نٔيووودب ٌبىيوووٌْبموووًباهعووود ب وووًباهيووودل هبّهيوووًب ىوووٙبهدنوووكب
اهَٔوووْسٖتباهووويٖبقووووبموووًبحجوووةب ٌبٓنوو بّٓوووةق؟بهدووووبهوووتب نوووٙب يووودسِب
ّابو يلد ِبخبٓ زحووزيبقٔوووب دنوو٘ب ووًبمةنلووُب دق ةوود ب طووتباهنخوهببمووًب
)هللوب ىةْىْٔهب ب
ٌبريهللووول بيفبمهللوووةحٔ ُب(مووود)ةباهليوقٔووو٘)بأوووي باهيووودلبموووًب
اه عدمتبممباهَْٔسٖتبّفْ َهبموًبنوتبمودبأننوُب نؤَهبموًبا وةَدسب
ّنةِتبنندبٓ اُب عوووباهةمحو٘بّ )ىوُب دودبٓ وةربّ دوددبهل،،ودُٜتب
ّ دٛبهلَْٗباها بّاه يئتب درخةباهيٖبهٔنبَْٓسٓوددهبّاهووهٔتب نوٙب
ٖبريهللول بٍويابمودب عنوُباهَٔوْسباه وَدٓي٘ب و بروعكب نهللوة بموًب
وود بهنخدووْقبّهنووكا بّمزّٓووةبيفبافدوود ٜب
ق ووتبّ ٍوود بّملووةٓوبّا
ّاه د ٓختبّمدبٓزالباهَْٔسٖبارٌب د لب ي ةٓ ُبّبودسٓ ُبّحلوُبهند وتب
ّاإل وودسٗهبّمووًبٓدووة ب ّبٓلوودٍوبمهللووةحٔ ُبٍوويِببوؤ خدمتب نووٙباهَٔووْستب
ّبٔيًبيفبقنلُبنةٍ دب د مددبوهتبّٓلدٙبحي ادبموًباه عدموتبمعَوههب ٌب
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ٍوويِباشهللووةحٔ٘بمعوومب نووكبّ ٍووهب نووتب يووةٖبّ س ووٕبٓيوودٍضباهَْٔسٓوو٘ب
اهعي ووةٓ٘تبٍّووٕبمووو ْباشهللوؤخٔ ب ٌبخبٓ عوودمنْابموومباهَٔووْسٖباه،ووودس ب
ّافدقوووتبّاهوويٖبأنووتبنةٍوددبخب يووًبّصوواُبهننهللوؤخٔ٘بّهمبووالوب
تبّهنللةٓ٘بننَدتبّهمىهللدىٔ٘بمعدٛهب ب
ّٓزٓوبمد هْب ًبريهللل بيفب ىُبٓة تب نهللأددبار اٛباشٔئد ٔنٔو٘ب
ّاههللٔدبوؤ٘ب وودهَْٔسهب نيوويب وآوو٘بمهللووةحٔ ُب(َٓووْسٖبمدهةوو٘)بىووةٚبروولبب
مٔئد ٔنٕبأ ،وًب ةا ودلباهَٔوْسٖبنةبوْلبهوُتب ٔووا مب يوُبّ وًب
بوووودهٔكبخوا ووووُبّميدٜوووووِهبّٓهللووو ةةسبمٔئوووود ٔنٕبمنووووو ددب بووووْهُب
اهَٔووْسٖب ووًب ٓووُباألصوؤتبيفب ٌباهدووْٗبٍووٕبالووْ باألبوودلباهوويٖبموووّ ب
نُٔباههللٔدب٘هب دهدْٗبٍٕب ٍهب يدصةبافو ب ٌباهدوْٗبٍوٕباهويتبى وليب
اشنوووْاب ّخدتبّ عوٜووويب نوووو باهدوووْاى بحدوووْقَهب ب عووووبافووووّستب
ّخدصوو٘ب يووومدبندىوويبمي ووكب دهووووبندوودىٌْبس انووْ هب نوؤنب جٔلودب
ٌب ٌب حووا باشهللوةحٔ٘بم ود مب نووٙب بونباشبلودسٟباشٔئد ٔنٔو٘تبميوويب
وووٛباهعالقوو٘ب و ب ةا وودلبّ و باشهللوؤخٔ هب دخلوووا بٓ وولبب ب ااب يوووب
اهَْٔسٖب ةّ ٗهبّاخلوا بٍْباهيٖبٓهللد وب ةا ودلتب ٔنودب عووتبهٔ ولبب
حدننددب نٙبمدهة٘تبنهللد وٗباألمةااتبّ يه بم لبب بلد باهدوْٗبيفب
ٓوِتب ٔنجو)ب باخى دودوب يوتبّبؤن٘ب.ييو٘ب.وًبٓعو موبٍهب وواٛبهوُتب
ٍّهباشهللٔخٌْٔتباهيًٓبندىْابقووب)وةسِّببود دددبموًب مْاهوُتبّصودس ّاب
،ووودٜعُتب جووو٘بس ووومبا،زٓووو٘بهءموووةااباهووويًٓبنووودىْابأ نوووٌْبمدهةووو٘ب
ىويااتبيفباشهللووةحٔ٘تب موودبمد فٔوددب نووهبٓو نيًباألمووةاابمووًباح الووودهب
ّ يومدببو)وهب ةا ودليب ٍوتبب هللوةقٌْب موْاهٕ؟بٍوتبقودوبسٓوييهب نوٙب
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اه هللةق٘؟ ب )د ِْيب خب َٓدباهَٔوْسٖهب ىيودبى)خويبمدهو ب ىويب دهويا بهيوٕب
حنْلبسٌّبسمد باهلعكهب ْقْ ب وةسبيفباهادوةبخلو با،ند و٘ب ،وتبموًب
ٌبَٓن با،ند ٘بخل ب ةسبّاحو هب ب
ّٓوا مباهَْٔسٖب ًبىاهللُتبّهييَهبٓهللو ْهٌْب نوٙب مْاهوُتب ٔدوْلب
بوودخةاديب حد وددباههللٔدبوو٘!بمن و بٍووٕبمَي و َهبيفبافبٔوودٗبّهٔهللوويباهلهللوودط٘ب
ننودبٓووو ٌْ! هب ووهب ،ووٕبهٔ ووكب نؤَهباهنعيوو٘بّٓ وونهب نووٙباخى دوودوتب
ّٓ ةخبسا ٔوددب نؤَهيب َٓودبالوةاباألّلباهعاؤهبهنيوٌْهبصوكب نؤَهب
األّ ٝوو٘بّهعيوو٘باههللووندٛبّ)ووو باأل اتبّنووةِبمٔوومباهيوودل هبّاهْاقوومب ٌب
اهَْٔسٖبخبَٓنُبرا ٔددب(نةِباهيدل)باهيٖبٓ نيدِبأل واُٜتب دشدلبٍْب
نتبمودبَٓنوُتب لدشودلب نو باهدوْٗتبّ ودهدْٗب نو باههللونة٘تبّ دههللونة٘ب
نوو باههللوووعدسٗهبهووويه ب ة وووُب نٔيووودبمووود هْتبننلووودٍوًٓتبيفب وآووو٘ب
اشهللةحٔ٘تبّقوب)ننبيفب ٔيبمدهوُبّ نوْاوباهويٍكب مدموُبٍّوْبأ وٕب
ةّمُتبّاألمدنًباه،ةٓل٘باهيتبح تب نَٔدبميَدهب ب
ٌب ةا دلتباهويٖب ودفبيفبب ودملبموًباألىدىٔو٘باشاةطو٘تبنودٌب نوٙب
اب عواسبألٌبٓ،خٕب دهعدطا٘باهةلٔعٔ٘باهْحٔووٗتباهويتبٓ هللومبوودبصوو ِب
ٍّٕبحلُبخ ي ُب( ٔجٔت)باهيتبق نَدبيفببلٔتبملوُٜتب ٌبصوبب ٌبىهللونٕب
ٍياباهالبملو بملو دهب دهعدطا٘باهةلٔعٔ٘بيفب ٖباهَْٔسٖب ٌبٍٕب خب دلو٘ب
يفببلٔتبمدووباجمل نميب )ّخدبجيكب ٌبمندٕب ي بٍيِباشلد ةيباهعةواب
ّافووكبّاألمووتباه،ةٓووةبّاخلووْربا،لوودٌهبخبم خووةابملوود ةابهلووٕٛبّخب
معةووواب نوووٙب حوووو هبّ ،وووٕباهَٔوووْسٖبيفباه لووولثب َوووياباشلوووو تبملوووو ب
اخى َدكٓوو٘باهوويٖبىهللووكب بمٔئوود ٔنٕبيفباهع ووةباإلهٔزا ٔريووٕيب ةدشوودب
ى و بم ووتب ووًبطةٓ و باخلةوو)ب باههللوونة٘تب بن خوود ظب نَٔوودبمند اوو٘ب
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دبن٘ب دشئوٗباشئع٘تبّيفب ّقد باهلوٗبجيوكب ٌبخبىوكابمئووٗب خب
طةقيدٍد هب ب
ّٓةٔكبهنَْٔسٖبٍّوْبٓعووباهعووٗبإلحووٚب)ةاٜنوُتب ٌبٓدوْليب بو ٚب
اهعدملبارٌب ى ب محوتب و ب)ودحنٕبموًبطلودٜمبافٔو٘ب نريوةب.ودبحتنوتب
افندمووو٘تب ّب ىو و بىووويلب نريوووةبمو و ببووود ) د هبٍّيو وبيابىوووةاِبطوووْالب
اشهللةحٔ٘بٍّْبٓو ةباشيدٜوبهِ ،تب ٔو ةبمئوٗبيفباهلوآ٘بٓد تب َٔودب
رد بٓ يد هللدٌب نٙبحكبا ي ُتب هبٓوولباههللوهبخ ي وُبىاهللوَدتبّ،نٔومب
اهةاٍلووود بيفباهووووٓةباهووويٖبمعووؤ ب ٔوووُهبّ عووووٍدبٓد وووتب حووووباهةٍلووودٌب
نهللد وٗبخدسمُتبّٓلعثب باههللجًب ةاٍكب خوةهبّأودّلب عووب هو ببٌب
ٓد تبخدسمُتباهيٖب دّىُبيفباهد وتهبّ خو ادبٓي وكبروةنددبهد وتباهددٜووب
اهكنووٕتب ٔخٔو باشيووةباههللووٕٛبيفباهيَدٓوو٘ب )ٍنووُتبّٓدوومبٍووْبىاهللووُبيفب
اهلةاباهيٖبى لُبهِ ،هبّ َيابمعينباشهللةحٔ٘بٍياباْ،بموًباهياودقب
ّاه،و بيفبرا ؤ٘ب ةا ودلتباهويٖبٓ وتب بحتدٔو بما وُباهوىٔٝو٘ب وًب
طةٓ باشئوٗبّاخ ٔدلبّاهولبّاشيامةا هب ب
ٌبموود هْبنليهللوول تبأوودّلبيفبمهللووةحٔ ُب ٌبأووي باهيوودلبمووًب
اهَٔووْستبّ ٌبٓي لَووْابألبوودهٔلَهباخللٔريوو٘باشوودنةٗتبّ ٌبخبٓدعووْاب ووخٔ٘ب
ألخ ٔوولَهبّحٔنووَهتب َوووهبخب موودٌبووووهبّخب دوو٘ب َوووهتب ىَووهبندأل ووود ٕب
ٓنو ٌْب يومدبمهلليببوهباهاةص٘تبٍّهبأننٌْبمًباهيةِبهآلخةًٓبمودب
جيعنووَهب ووالب محوو٘بّخبروواد٘بّخب ىهللوودىٔ٘هب ىَووهبصووْ ٗبطلو باألصووتب ووًب
ةا دلباهيٖبصْ ِبيفبمهللةحٔ ُب(َْٓسٖبمدهة٘)هب ب
ب
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د .حسن حميد *

األدب الزنجي األميركي

تقديم:

األمريكيين السود في مختلف الواليات األمريكية ،وبعدما
تجلت ثنائية المفارقة الحادة ما بين البيض والسود وعلى أكثر

من صعيد وجهة ،وأكثر وضوحاً ثنائيات الفقر والغنى ،والتعاسة
والسعادة ،والحضور والغياب ،والقوة والضعف ،والثقافة
والالثقافة ،والمدينة والتوحش ،والذكاء والغباء ،والسيد
والعبد ...إلخ ،وقد تقاسم األمريكيون البيض والسود طرفي
المعادلة ،فكل الصفات السلبية والقبيحة ألصقت بالسود ،وكل

William Lloyd Garrison

الصفات اإليجابية والجمالية ألصقت بالبيض أو انحازت إليهم.
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بس ب ه اببلظ ظ ،وببتف قظ،اليت ببف ظ،ببع صيتيببظ بت،مصطببيتتف ببيت ط ب و ت
كببة ،ف ق ص ببت ط ب و ظزجني ظ،مرببي ظز يتت ببيف قتمببك ظزجني ظ،ببل كا ب
ظزجنبببتا ظ،مجببول قبببو زببتتت ظ،مجبببول ق تبب وأ ت ق م بببتأ ت ق قببوظ م تبببا ت
ق يتقف أأ وم ت يف ظ،والتت ظ،ع ظجاقووظ إ ،ت ت بني ج اني ظثصباني امبت :ظجلصبوي
قظ،تمت ف قكمت او ميتقف يإن ظ،مجبول صتوبوظ ب ةبيت يف ظ،والتبت ظز يتت بف
ظجلصوب ببف زن صمببت ظ،م ظصببف كتجببظ هتجببف إ،بب ت كةببيت بب قتجببف ظ،والتببت
ظز يتت ف ظ،تمت ،ف ظ،ع ظصامد ظ،طصتصفف كمت تمبك طب و ظزجني ظ،مربي
ظز يتت ي ظ ،اتبت ظزجنب ف ظ،بع كا بت ظ ،ابتي ظز ،كبتن ب يق ظ ،تبيت
ظ ،زببتاف يظ ظضوعببوصت ظ،مر ببفف ظضوعببوصت ظ،ببع أمببت ظضت ب و يف
دلامع ظ،مجول قج ف ج بيت ظ ،ب ف بامب  ، ،بيتف أوبت ظ ،اتببت ظ،بع كا بت
جب
،كتن ب ظ ،تيت قأا دث ص ظض تمل ظ،ع تمتجي ص ت ظ،مجول  ،س
ظ،امتطف م ت ي سهف قإمنت ،وتمو بأج ت وظطصون ،كبتن مبت قبمل ظضسبتقظ
ع ظز ،كتن ظ ،ف قيف ك وياف قحتظ سقف ظ،قتجون.
 مضمون األدب السجني
و إ بت ابو بت تامبيت ،ب
ام ف ظزجني ظ،مري ظز يتت ي أا دى
وت قصصطيتتف قصدقظج ف ق ظ ببت،مجول
ظ،مجول يف ظ،والتت ظضا د ظز يتت ف
إىل ساوى م ،إجستجيف إىل ساوى ق وظجي ق ث ظضمت وف قظ،ص يت قظ،تت
يف ظ،تخط ب ف ظ،مر ببف ظجامتص بترف قي يتت بترف قجنتص بترف ق و بترف قإ،طببت ظ،ببا ت
قظ،طلت ب ت جنقن قج قمل ق أدبيت ق وعوص ف.
،قد سوط ظزجني ظ،مري يف يتت ت ظ،زبوا صوبإ إجسبتج ف ظ،لبيتجن ظز يتت بي
ظ،مري بوصل وظطصتر وو ترف قبقو ظ،قتجونف زن ظ ،ة ،ظ،والتبت ظضا بد
ظز يتت بببف صبببد ظ،قبببوظجني ظ،بببع مبببو ظضوبببتاف بببوا ظز ظعبببي قظضمت بب ف
ق ظضممب ث ظسباةمت رظ ببدتترف
ظساةمت و ظ،مت ب ظ،مربي وسبوظا كبتن يف ظز
دى ظحل ت ف ق ن ب قبمل ظضت،بت ،وم بد ن تلمب بت تتبتا ب بتف ق ن هبيت ت
ممت تتتاف ق ن تصق و ا ت إىل تتتاف ق ،ظحلمل يف اوب تف ق قبيت تف ق
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ق س تف ق طيتجنات ...إخل.
ظزجني ظ،مري ظز يتت ي صت اله ظضت و مج م ت قق ف صو ت يأببتن
يدظقبف ظ ،وبت ظ،بع أول ببتف ق سبو ظ،مصطبيتتف ظز يتت بف ظ،ببع مبيتل ظ،مربي ب
ص تمل ظإلجستج فف ق صتمل ظ،متطلفف ق ب صبتمل ظضوظطصبفف ق بد صبيتف جنببتا جبول
كةيت يف يتت ت بت يتأ ت ظ،وظسمف زج ت صربقظ ص ققو ظ،مجولف قص قق با ت
يف ظضوظطصف ظز يتت فف قظخليتقل ب صبتمل ظالعب تجن قظ ،وبت إىل صبتمل ظضسبتقظ
يتت ف مبف
ظ،لت وموات طوظ يتقن صد ف كمت صيتيظ ؤ،لت
ع ظ،
صص ظ بت،قزبتتت ظ،مر بفف قق بف صوبإ تب وأ تف ي بتن ظ ،يتيبتن :ظ ،ابتي
قظ ،اه سب رت جوايتتب رت يف إجطبتف ظ،مجبولف ق بص ت ققبو تف ققبو ظضوظطصبفف
كمت كتن ظحلتجم ظ،بل قبت جنقن صبوجن ظ،مجبول إىل صبتمل ظض وو بف قظ،مصطبيتتف
ظ ،تماني.
 أبرز الكتاب
ق ب بببيت ظ ،اببتي ظ،مجببول ظ،ببلت جموببوظ زب ف ظ،مجوجببف يف يتت ببت ذلببو
ق تأ ت ق جنب تف ق ،ت ،وتد مت تسون و 5081- 5081ث ظ،بل ببد ق تأب صبت ور يف
مفف قمل تص أمو متر صتس ترف ق ربأ أو،د ب ظحل بت ظ،طبم ف ظ،بع صتوب تف
ق د ق ف ق تأ صوإ ذلت بف ظ،يت ف جتأ دلوبف سبصف  5085ظسباميت يف ظ،طبدق
ثوثني سصف قكتجظ ظ،صتطقف بوستن ظضصتعوني يف سب ظ،ا يتتبيت ظ،لبو ،ا بتاف
قظضصاقببد بمصببف وببدتد ،ودسبباو ظالحتببتجن يف ظ،والتببت ظضا ببد ظز يتت ببف ظ،ببل
كببتن تتببيتس ظالسببام تجنف ق ببد صيتيببظ كاتبببت مت تسببون بقوأ ببت قيمت ،ا ببت جنظ ب
ظجملامع ظز يتت يف يت وظ تتر صت تر ظح ت ت،ه بإ،غتا ظ،يت قظ،مصطيتتفف ال ب
وقيتكببف حتيتتببيت ظ،م ببدث يف
إن كاتبببت مت تسببون كتجببظ ظ،س ب ه يف أت ب
يتت ت.
ظ ،تأ ببف ظز يتت ببف ظ،ةتج ببف ظ،ببع ،م ببظ جنق ظر مبتر يف ظ،ببديتس صب ظ،م ببد يف
يتت بت ابي ات ت بظ ب اتببيت سباو و5011- 5055ثف قابي ظبصببف بس ق قجبف ببس
ق واببت ببسف ،قببد كببتن  ،اتب ببت ظ،يتقظعببي وكببول ظ،مببت أببو ث يم ب ظ،س ب يت يف
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ظجملامع ظز يتت بيف زج بت سبو ظ ظ،زبوا صوبإ ق بت ظ،لقبيت قظ ،وبت ظ،بع تم تب ت
ص بببد ظ،والتبببت ظضا بببد ظز يتت بببف إىل قبببد ن ظ،بببيتع س ظز يتت بببي إبيتظابببت
،ص و ،ت ،ومؤ،لف صصد ت ظساق و ت :و جظ ظضيت ظ،طغ ،ظ،بع كا بظ ظ ،ابتي
ظ،ببل سبب ه ظحلببيتي ظ ،بب  ،ثف قكببتن تمببك ظحلببيتي ظزاو ببف ظز يتت ببف بببني
ظ،والتت ظجلصوب ف قظ،والتت ظ،تمت ،ف.
ق ظ ،اتي تزتر ظ،لت ق،وظ ز ف ظ،مجوجف ظاامت ت ظ،تتصيت ظز يتت ي
جون ميتتصو ف اوتا ،و5011 - 5088ث ظ،ل جتبأ صبت ور يف ظضبمظ سف يامبيتف إىل
ظضت و ظ،ع تمتجي ص ت ظ،مجول ةومت تمتجي ص ت ابو تزبتر .ظجزبت إىل قيتكبف
حتيتتيت ظ،م د ظز يتت فف قكتن وبتصيت ظحليتكبفف ق ب ابت طبتعده و صبوظ
ظحليتتببفثف قو مببف صوببإ ظ،تببطثف قو ببوجن ببو ث بتإلعببتيف إىل تبتأ ب ظ،صت تببف يف
ظ،ا تايتظ ظ،تم ف.
جن ببب جني ظ،مجوجبببف ظز يتت بببف تصبببت ظ،بببد ا يف ظضبببدظ ا قظجلت مبببت
ظز يتت ببببفف قبببببل،ت كببببتن ظجلببببيتا ظضببببدق يف إ،غببببتا ج مببببف ق ببببوظجني ظ،ببببيت
قظالسببام تجنف قظسببا دظمت بقببوظجني جدتببد أسببتق ببت بببني ظ،يتج ب ظزب ب قظ،يتج ب
ظزسوجن حتظ سقف ظضوظطصف ظز يتت ف ظ،وظقد .
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الهايكو

هاروكي مورا كامي



*"العصز الفضي" في الشعز الزوسي



Philip Roth

* جائزة عالمية تاسم الزاحل
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* إطاللة على تاريخ األدب الياتاني

منير الرفاعي

 نافذة على تاريخ األدب الًابانٌ
كاُتتأ اٗل٢تتى لٌ ٪تتاي ل٪زيٚتت ٞلهٚاياُٚتت ٞتاهب تال ًتتا صلنتت ،ياهو تت ٞله تتِٞٚٚ
ٗكاُتتتأ ٗل حتتتت ٞريتتتأ صتتتالص لهة.اإتتت ٞله تتتِٞٚٚا ي ٨اْ ل٪زر لهٚايتتتاًُ ٛتت ًتتتطٗض
لهعًّ يسا ٙلنػ ،طايحتٕ لملٌٚعا ٗ ِسًا يسات لهٚاياْ صفنح اي٘لئا وت ٟله تطر
يف له.طْ لهناغ ؿط اخص ل٪زر لهٚاياُ ٛياهنالط يا٪زر له طيٗ ٛلهنالص إ.ٕٚ
مل ٙلّ لهٚاياُ ْ٘ٚميولْ٘ تت حنت ٟله.تطْ لهحتاؾتط تتت ُظاًتال خيٚٵت لا ٙنتٚح تٍ
صسٗ ّٙه نٍٔ يػٔ٘ه ٞتت تسل يحتتا ل٨غتنةِا١لت تتت ٗهتصل إت ْ ا ٌتا ٍ ل٪زيٚت ٞلٗ٪ىل
كاُتتأ صلنتت ،ياهو تت ٞله تتِٞٚٚا ه.تتس كتتاْ تتسز له.تتازض ّٙوتت ٟلغتتندسلَ لهو تتٞ
له تت ِٞٚٚلهسلض تت ٞكتتبصل تتسل يف حتتد كاُتتأ له.تتسض ٝفتتسٗز ٝوتت ٟصتتاهٚ
ُ ٘ص ازي ٞٚتت ؾحتط ٞٙاٗ ُةط ٞٙئصٖ لهو .ٞ
ٗصى ل٪زر لهٚاياُ ٛيىل ًطلصً ،ن.سً ٞيف٘ظ ضٗلٚ٢تٚٲّ ًتّ ضٗلٔٚٚ٢تا زتا٢عصد
ًّ ٘ل٢ع ُ٘يتى وت ٟلهتطتٍ ًتّ حسللنتٕ ٚاغتال ينجتاضر اًتٍ اختط٠ا يف حتد مل
حيظ لهحتطر مبجٌ٘ ٍٔ ياكةط ًّ ا٢عٗ ٝلحسُ ٝا ا لمل ط ٜجن ،ٚفف٘ظ.
ٙؿص لهِا س لمل ط ٜحاإظ صرب ٜيف كنار يحتِ٘لْ "ضحوناْ يىل لهٚاياْ" يىل
اْ لهطٗلٙتتت ٞلٗ٪ىل لهتت ٙتتت٧ضر ئتتتا ملتتت٩ٚز لهطٗلٙتتت ٞلهٚاياُٚتتت ٞلهفِٚتتت ٞل سٙةتتتٓٗ ٞتتتٛ
"لٮٗظلت لهرب "ٞٙمل٧هفٔا (ًت٘ض ٜاٗ تاُ )ٜؿتطت لهحتتاَ  9191يف لهفتةُ ٝفػتٔا لهت
كُنبأٲ إٔٚا ضٗل" ٞٙظ "،ِٙحملٌس حػد ٓٚلى.
صتتاخط لٓ٨نٌتتاَ لهحتطيتت ٛيتتا٪زر لهٚايتتاُ ٛل تتسٗ ٙصطقاصتتٕ يىل اْ ح.تت
حط٘ضٖ لهػطز ٜينن٘ٙج لهٚاياُٙ" ٛاغُ٘اض ٜكاٗلياصا" اَ  9191زا٢عُ٘ ٝيى حد
صط ٍ هٕ غٔٚى يزضٙؼ ضٗلٙنٕ "حعْ ٗقاي"ا
ٗص٘ ٔأ صطقات اخط ٠يىل لهؿتحتط يحتتس حطت٘ض تٚس" ٝل تاٙل٘ لهٚاياُٚت"ٞ
يحتتتس ؾتتٔ ٘ٚا يف لملؿتتٔس لهؿتتحتط ٜلهحتتتاملٗ ٛصػتتوؤا يامل.ايتتى يىل لملؿتتٔس ل تتسللٛ
لهؿحتط ٜلهحتطيٚ ٗ ٛسصٕ ل سٙة.ٞ
يتتصي تتسز ًتتّ لملةقتتد لهحتتتطر ٔتت٘زل كتتبص ٝٮ ٙتتاي ل٪زر لهٚايتتاُ ٛيىل
له.تتتاض ٥لهحتطيتتت ٛتتترب ه تتتات ٗغتتتٚيٓ ٞتتت ٛلهفطُػتتتٗ ٞٚلٮُلوٚعٙتتتًٗ ٞتتتّ ٓتتت١٨٧
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لملةقد كاًى ٘ٙغ حػد يف "لجلٚاز ل اضيت "ٞه٘ٚكٚت٘ ًٚؿتٌٚا ٗ"لًتطا ٝيف
لهطًتتاي" هل٘يتت٘ يتتٗ ٛضٗلٙتت" ٞإنتتا ٝل"ٔتتا ُتتاًٗٗ "ٛجلُ٘ٚنؿتتصٗ صتتاُٚعلكً ٛتتّ
صطقتت ٞإلتتط ٜيلتتط ٗ ضٗلٙتت" ٞمل ٙحتتتس ض ت٩ل" ٗ٪غتتاً٘ زلظل ٜلهتتص ٙ ٜتتِ
كاحس آٍ ضٗل ٛٚ٢لهٚاياْ ًّ صطق ٞلملة ٍ ٗلهؿا ط لهػت٘ض ٜفٌتس طتٌٞٚ
لهصٙ ٜة ٍ ّ لهو  ٞلهٚاياُٗ ٞٚهٚؼ ّ ه ٗ ٞغٚي.ٞ
• أدب حديث ــ اهلايلى:
صحتتت٘ز ل٬زلر لهٚاياُٚتتًِٔٗ ٞتتا تتا٢س ل تتاٙل٘ يىل له.تتطْ لهةتتاًّ لملتت٩ٚزٜ
إ.ط ٗٓ٘ ُ ٛص ًن٘لضحت ٞو ٟلملػن٘ ٠لهنتاضخي ٛسػت " ،تاْ تان اٗض ٙتا"
صاحً ،حتجٍ ل٪زر لهٚاياُ ٛملةقٕ حب ُ ،ٚط لهلل ُ تط لهلل لهتصٙ ٜحتتسٵ له.تطْ
لهػاي ؿط "ًفدط ٝهوطٗل ٢لهل٩غٚل ٞٚلهٚاياُ"ٞٚا
ٗٙ ٨حتس ل٪زر لهٚاياُ ٛيد ا سَ زلر لهحتامل يٚس إُ ٙؿتلى حػت ،اٗض ٙتا
تتأ
لتتطٗ ٝلغتتنةِا ٞٚ٢يحتتتسز لٌ ٪تتاي ل٪زيٚتت ٞلهت صِنٌتت ٛيىل تت٘ض تتتايطٗ ٝلهت
لحملاإظ ٞؤٚا مبدنو اُ٘ل ٔا حن ٟلهحتاَ  9111لهص ٜؾٔس ُؿط ٓصٖ لٌ ٪اي.
ًّٗ يد ل"٪ا ١له غآٌأ يف ضغٍ لملؿٔس لهة.ايف ٗل٪زيت ٛلهٚايتاُ ٛغتاُا
لٙنٚل٘ لملن٘إا ٝيف لهحتاَ ٗ 9111اٙطا ؾد  ٞٚك٘ي٘ ي )9111- 9111( ٛلهتصٜ
تتتٕ له .تتتص" ٝلجلتتتسضلْ"ا ٗ ِتتت٘لْ عٌ٘ نتتتٕ
تتتطا تتتاَ  9191مبجٌ٘ تتتٞ
تتت ٞٚإٚتتتٕ صوٌتتتٚح يىل لملفلتتتط لهفطُػتتت ٛتتتاْ يتتت٘ي غتتتاضصط لهتتتصٙ ٜؿتتتاططٖ
له.
اٙس٘ٙه٘ ٚنٕا ٗصسضت اٙطال ضٗلٙنٕ "لًطا ٝيف لهطًاي" تّ زلض ل٬زلر كٌتا تأ
لٮؾاض ٝيىل شهم ًّ صطق ٞكاًى ٘ٙغ حػد لهتصٙ ٜتط ٠يف ًحتتطق ص.سميتٕ
هوطٗل ٞٙاْ " ي ٛكاصٙ ،اياُ ٛحن ٟاططلا اصايحتٕ ٗ ب.طٙنٕ ٙاياُ ٞٚصطإ ٞضٗحال
ٗلغنؤاًال ٗ يا١ٳ"ا
ٙػتتنٌس ل٪زر لهٚايتتاُ٘ ٛصتتٕ ل٪زيٚتتً ٞتتّ ً تتازض تسٵ ٝرنوفتتً ٞتتّ لملتت٧لطلت
لهل٩غتتٚل ٞٚله تت ِٞٚٚله.سميتتًٗ ٞتتّ لهػتتٌات ٗلص تتا٢ي لهحتط.ٙتت ٞهون.اهٚتتس
لهٚاياُ ٞٚشلصٔا ٗاٙطال ًّ رنو ل٪إلاض ٗلملفآ ٍٚله طي ٞٚل سٙةٗ ٞلملحتاصط. ٝ
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ٗميلّ ص.ػ ٍٚصاضٙذ ل٪زر لهٚاياُ ٛيىل سً ٝطلحى ازي ٞٚكا٬ص:ٛ
 .9ازر ًطحوتٙ ٞاًتاص٘ ُٗتاضل تتتت ٓٗ Nara- Yamato bungakuتٛ
لملطحوتت ٞلهت صبتتسا ًتتّ له.تتطْ لهطلي ت لملتت٩ٚزِ ٜتتس لُن.تتاي لهحتاصتتتتٌ ٞيىل ٓٚت ْ
ً(Heianس ِٞٙك٘ٚص٘  Kytoل اه )ٞٚحن ٟاَ ٩ًٚ 411ز.ٞٙ
ٗيف صوتتتم ل .بتتت ٞلهعًِٚتتت ٞل٪زيٚتتت ٞريتتت٘ي ل٪زر ًتتتّ ل٪زر لهؿتتتف٘( ٜازر
لحملاكا )ٝيىل ل٪زر لملسْٗ اٗ لمللن٘ر ً زخ٘ي ل٪زس ٞٙله  ِٞٚٚلهن ت٘ٙطٞٙ
)ً (kanjiتتّ له تد تتّ طط ٙت ك٘ضٙتتا يف له.تتطْ لهػتتازؽ لملتت٩ٚز ٜح ٚت يتتسا
لهٚايتتاُ ْ٘ٚي٘غتتاط ٞصوتتم ل٪زسٙتت ٞله تت ِٞٚٚلهن تت٘ٙطٙ ٞٙتتسُْٗ٘ ل٪غتتاطص ٗلهػتتص
ٗل لاٙات ٗل٪غفاض مما از ٠يىل ص ص ؾلؤا إبسات صاخص ؾل٩ل ازيٚالا
ًّٗ ايطظ لٌ ٪اي ل٪زي ٞٚيف ًطحو ٞازر ٙاًاص٘ ُٗاضل كنار لهتتت كت٘ ٚلٛ
ٗ Nihonshokiكنتتتتتتار لهتتتتتتتت
ٗ kojikiكنتتتتتتار لهتتتتتتتِ ْ٘ٔٚؾتتتتتت٘كٛ
إ٘زٗكٗ Fudoki ٛكنار ل٪ؾحتاض له.سمي ٞلهتٌاُ٘ٚؾ٘  Manyshا
 .1ازر ًطحو :Heian bungaku (9991 – 497( ْ ٚٓ ٞيف يسل ٞٙح.بٞ
ٓٚتت ْ كتتتاْ لهنبتتتازي لهة.تتتايف يتتتد لهٚايتتتاْ ٗله تتتد ًعزٓتتتطل ٗيػتتتب ،شهتتتم صتتتالط
لهٚايتتتتتاُ ْ٘ٚيتتتتتا٪زر له تتتتتٚه ٗظٔتتتتتطت اؾتتتتتلاي ًتتتتتّ ل٪زر ًةتتتتتى لهؿتتتتتحتط
له تتتٚه)ٗ (Kanshiلجلٌتتتى له تتتٗ (Kanbun) ِٞٚٚيحتتتتسٓا يفتتتةٗ ٝيف ٔتتتس
لٮًربلط٘ض اٗزل ) (Udaاَ ٩ًٚ 111ز ٞٙص٘ فأ لهبحتةات ٗلٮضغا٨ت)(Kendshi
يد لهٚاياْ ٗله د ٗ ىٸ لٓ٨نٌاَ ياهة.اإ ٞله تًٗ ِٞٚٚحتٔتا يتسا ظٔت٘ض اهت٘لْ ًتّ
ل٪زر لهٚايتتاُ ٛلصتتاهيا ٗيتتصهم يتتسات صظٔتتط ل٪زتتتتس ٞٙلهٚتتتايتتتتتتاُ ٞٚلهتتتت كاُتتا
) )Kanaلجلسٙس ٝله صِ.ػٍ يىل ُ٘ د لهتٔصل اُا ٗلهتلاصاكاُا (Hiragana
)Katakanaلهت لغتتنِبيأ ًتتّ ل٪زسٙتت ٞله تت ِٞٚٚلهن تت٘ٙط (Kanji) ٞٙلهت
كاُتأ صلنت ،ئتا لٌ ٪تاي ل٪زيٚت ٞيف تط ٙاًتاص٘)ُٗ (Yamatoتاضل )(Nara
كٌتتا شكطُتتا غتتاي.ال إٌ ت ٓتتصل لهنيتت٘ض يف ل٪زسٙتت ٞلهٚاياُٚتت ٞصتتاضت لهلنايتتٞ
ٗله.تتطل ٝ١اٙػتتط ٌتتا كاُتتأ وٚتتٕ بتتى لختتةلم صوتتم ل تتطٗاا ًٗ ت يسلٙتتتتت ٞله.تتطْ
لهنتتاغ يتسات له ِػتتتتتا ١يف لهتب٩ا لٮًربلطتتتتت٘ضٙ ٜلتندي لهلتةص ًتّ لٌ ٪تتتتتاي
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ل٪زيٚتتتتت ٞياغندتتتتتسلَ ازسٙتتتت ٞلهلاُتتتتا لجلسٙتتتتس(Hiragana Katakana) ٝ
تط ٓٚت ْ ٓت٘ لظزٓتاض
ط ْٓ ٚا ٗآٍ ًا ميٚتع ازر
ٗٙػآٌّ يف صي٘ٙط ازر
ل٪زر لهِػا (Jory Bungaku) ٛ٢ا ٜظٔ٘ض لهحتسٙس ًّ ل َ٩ ٪لهِػا ٞٚ٢له٩صٛ
كن ٲبّٰ لهلةص ًّ لٌ ٪اي ل٪زي ٞٚياغندسلَ ازسٙت ٞلهتتت كاُتا اًةتاي لهلاصبتات
ٗيٙعًٗتتت ٛؾتتتٚلٚب٘)(Izumishikibu
غٚؿتتتُ٘ا ْ٘ )(Seishonagon
ً٘ضلغتتاك ٛؾتتٚلٚب٘ )ٗ (Murasaki Shikibuتصٓتتّ ٗ ٚتتأًّ يلنايتتٞ
لهلةص ًّ لٌ ٪اي ل٪زي ٞٚياغندسلَ ازس ٞٙلهتتت كاُتاا ٗيف ُفتؼ له٘ تأ لغتنٌط
لهط اي يف لغندسلَ ل٪زس ٞٙله  ِٞٚٚلهن ٘ٙط ٞٙلهتت كتاجن ٛيف كنايت ٞا ٌتا ٍ
ل٪زي. ٞٚ
 .1ازر ًطحوتتتت ٞكاًتتتتاك٘ضل (:(Kamakura -9111 - َ9991
bungakuح ٚيتطظ لحملتاضيْ٘ لهػتاً٘ضل Samurai bushi ٜاصتاار لهتسٗض
ٗله ٝ٘.لهطٚ٢ػ ٞيف لهسإام ّ لهصلت ٗمحا ٞٙلهحتا٩٢ت لهةطٙتٗ ٞلهٙ٘.ت ٞيف ل ٪تاهٍٚ
إن٘لهأ لهة٘ضلت ٗل تطٗر يف ُٔاٙت ٞتط ٓٚت ْ ًةتى حتطر ٓت٘ ّ  Hogenتاَ
ٗ َ9919حطر ٓٚج Heiji ٛاَ َ9991ا ٗ س غا ست ل تتتطٗر و ٟظٙاز ٝت٘ٝ
لحملتتاضيد ُٗفتت٘شٍٓ يف لهتتب٩زا ٗ تتس از ٠ظٔتت٘ض طب.تتات لحملتتاضيد ل٪ضغتتن.طلطٚد
كيب.تتت ٞحاكٌتتت ٞهفتتتة ٝحتتت٘له 991 ٛاًتت لا ًِتتتص ُٔاٙتتت ٞله.تتتطْ لهةتتتاُ ٛؿتتتط يىل
لكنػار حلاٙات ل طر ؾحتب ٞٚكرب ٠إبسات لمل٘ٚي صنجٕ حن٘ ي ل ،
لهناضخي ٞٚله حى إٔٚا فاضر لهػاً٘ضل ٜفى ض ى لهب٩ا لٮًربلط٘ض ٜلملنٌةى
يف زٗض لهبيى ٗاضف ٟصِا ي غتوي ٞلٮًربلطت٘ض ٗي٩طتٕ ٗلهتسًاض لهتص ٜخوفنتٕ
ل طٗر لملطٙط ٌٞ ُ ٝحع ِٞٙصؿا ًٞٚ٦تّ ً تص لجلتِؼ لهبؿتط ٗ ٜتسض لٮُػتاْ
وتتً ٟحتظتتٍ لٌ ٪تتاي ل٪زيٚتت ٞله ت ظٔتتطت يف صوتتم لهفتتةٝا صوتتم لهِ ٌتت ٞل عِٙتتٞ
لهنؿتتا ًٞٚ٦له ت اصتتأ ًتتّ لهفلتتط لهبتت٘ش ٜلهتتص ٜلُنؿتتط يىل ق ٚت احنتتا ١لهتتب٩زا
ٗاكةط لٌ ٪اي ل٪زي ٞٚة٩ٚل هحت ط كاًاك٘ضل ٗله غجوأ صوم ل تطٗر ٓتٛ
ضٗلٙتٓ ٞت٘ ّ ٗ Hogen Monogatariضٗلٙتٚٓ ٞجتHeiji Monogatari ٛ
ٗضٗلٚٓ ٞٙلHeike Monogatari ٕٚا ٗصحتلؼ ٓصٖ لهطٗلٙتات لهفلتط لهبت٘شٜ
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يف اْ ل ٚا ٝتايطٗ ٝكتى ًتا إٔٚتا غتط ٙلهتعٗلي حنت ٟلهؿتجا ٞا ٗصحتتطا إلتطٝ
لهتتعٗلي ٓتتصٖ يف ً تتيوح لهو تت ٞلهٚاياُٚتت ٞياغتتٍ ً٘ ٘كتتاْٗ Mujkanص تت٘ض هِتتا
اٙطال اغو٘ر حٚا ٝلحملاضر لهٚاياُ Bushido ٛلهص.ٙ ٜسض ٌٚت ٞلهؿتطا ٗلملحتاُتاٝ
لٮُػاُ ٞٚله صلٌّ خو لهؿجا ٗ ٞلهبػاه.ٞ
تتتط ً٘ضًٗاصؿتتتMuromachi - )9061 – 9111( ٛ
 .7ازر
 bungakuازر صوتتتم ل .بتتت ٞل٪زيٚتتت ٙ ٞتتت٘ض هِتتتا له تتتطلم لهحتػتتتلط ٜيتتتد
يًربلطتت٘ض لهؿتتٌاي ٗيًربلطتت٘ض لجلِتت٘ر ٗيغتت.اا حلً٘تت ٞكاًتتاك٘ضل ٗصاغتتٚؼ
حلً٘تت ٞػتتلطٞٙا ٗ ٙتت٘ض اٙطت لا ٓتتصل ل٪زر صتت٘ضل ًتتّ حٚتتا ٝض تتاي لهب٘ؾتت ٛاٗ
لهػاً٘ضل ٜا ٜلحملاضر لهحتػلطٗ ٜاغو٘ر حٚاصٕ لهحتػلطٗ bushido ٞٙاٙطال
ص٘ضل ًّ لملحتاُا ٝلٮُػاُ ٞٚله صلٌّ خو لهؿجا ٞا ٗاغتو٘ر لهلنايت ٞل٪زيٚتٞ
يف صوتتتم ل .بتتت ٞاغتتتو٘ر ضإٚتت ٚتتتع يتتتاملعي يتتتد لهيط.ٙتتت ٞله تتتٗ ِٞٚٚلهٚاياُٚتتت ٞيف
لهلنايٗ ٞله٘ص ا ٗآٍ ًا ميٚعٓتا اٙطت لا ٗصت اغتو٘ر حٚتا ٝلحملتاضر لهٚايتاُٛ
ٗbushidoاخٚ ٩اصتتٕ ًت لهةكٚتتع وتت ٟصحتتتاه ٍٚلهلُ٘ف٘ؾ٘ٚغتتJukyo ٞٚ
ٗاؾٔط لٌ ٪اي ل٪زي ٞٚة٩ٚل صل لهحت ط ٗله ٗصفأ له طلم ٗل طٗر له.اٌٞ٢
يتتد لهؿتتٌاي ٗلجلِتت٘ر ٓتت٘ كنتتار غتتجى لهػتت َ٩ل ٪ظتتٍ ٗ Taheikiحلتاٙتتتٞ
ل٪ختت٘ ّٙغت٘ ا  Sogamonogatariا
 .9ازر تط يٙتتسٗ ( Edo - bungaku )9101 – 9061حاٗي لهحتسٙس
ًّ طب ٞ.لهػاً٘ضل ٜص٘حٚس اض ا ١لهٚاياْ اًةاي اٗزل ُ٘يُ٘ا ا Odanobunaga
لهتتتتص ٜجنتتتتح يف يغتتتت.اا حلً٘تتتتً٘ ٞضًٗاصؿتتتت ٛتتتتاَ ٗ َ9941خوفتتتتٕ ل تتتتاكٍ
لٮ يتتا  ٛص٘ٙتت٘ صتتً٘ٚٓ ٛس٘ٙؾتت Toyotomihideyoshi ٛلهتتص ٜتتاَ ي حٚتتا١
غوي ٞلٮًربلط٘ض ريأ محاٙنٕ ٗٗلصى لجلٔ٘ز ٗجنح يف ص٘حٚتس لهتب٩ز ٗيخطتام
لملسْ ٗلهبوسلت كؤا يف اض ا ١لهٚاياْ ريأ غتي٘صٕ تاَ َ9911ا ٗيف تاَ َ9911
ٗيحتس ٗإا ٝص٘ ٘ٙصً٘ٚٓ ٛس٘ٙؾ Toyotomihideyoshi ٛاَ ط٘ك٘ اٗل يٙاغ٘
ًTokugawaieyasuتّ طب.ت ٞلهػتاً٘ضل ٜينِ تُ ،ٚفػتٕ حاكٌتال هوتب٩ز يحتتس
ً٘لإ.تت ٞلهتتب٩ا لٮًربلطتت٘ضٗ ٜاصتتبح ل تتاكٍ لهحتػتتلط ٜهوتتب٩ز تتاَ َ9911
ٗؾتتتلى حلً٘تتت ٞػتتتلط ٞٙيف يٙتتتسٗ (ط٘كٚتتت٘ حاهٚت تال) ٗيتتتسات ح.بتتت ٞيٙتتتسٗ
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ٗلغتتتن.طت لٗ٪ضتتتام ل ٨نٌا ٚتتتٗ ٞلهػٚاغتتت ٞٚهوتتتب٩ز ملتتتس 119 ٝاًتتتالا ٗ ػتتتٌأ
ل لً٘تت ٞلهحتػتتلط ٞٙلهؿتتحت ،يىل اضيت طب.تتات طب.تت ٞلهػتتاً٘ضل ٜل اكٌتتٞ
ٗطب ٞ.لهف٩حد ٗطب ٞ.ل طإٚد ٗطب.ت ٞلهنجتاض ٗصحتتطا ياهٚاياُٚت ٞؾتُ ٛت٘
ك٘ ؾ٘ ٗ Shi? no? ko? sho.و ٟلهطتٍ ًّ لهنفاٗت لهيب ٛ.لهؿتسٙس ي ٨اْ
ظتتطٗا ل ٚتتا ٝكاُتتأ اكةتتط لغتتن.طلضل ًتتّ لهفتتةلت لهػتتايٗ ٞ.كتتاْ لملفٔتتَ٘
لهػٚاغتت ٛلً٘تت ٞط٘ك٘ تتاٗل يتتاكف٘ .ٙ Tokugaua Bakufuتتَ٘ وتتٟ
اغتتتاؽ لملبتتتاز ٥لهلُ٘ف٘ؾ٘ٚغتتت ٞٚله تتتًٗ Jukyِٞٚٚتتتّ اُتتت ،ختتتط لظزٓتتتطت
لهل٩غتتتتتٚلٚات لهٚاياُٚتتتتت ٞيتتتتتد لهحتوٌتتتتتاِ ١بتتت تال يىل ِتتتتتً ،تتت ت لهفوػتتتتتفٞ
لهلُ٘ف٘ؾ٘ٚغتتٞٚا إٌتتتّ ايتتتطظ لهسضلغتتتات لهل٩غتتتٚل ٞٚلهتت ٗضتتتحتأ يف صوتتتم
ل .بتتٓ ٞتت ٛكنتتار كتت٘ ل ٛزْ Kojikidenلهتتص ٜكنبتتٕ ضل٢تتس لهفلتتط
لهٚاياُ ٛيف صوم ل .بً٘ ٞص٘لٗضُ٘ ٜضُ ٜا ا Motoori norinagaإلن ،تّ
لهتت ك٘ ٚل Kojiki ٛغجى ل٪حسلث له.سميت ٞاؾتٔط لٌ ٪تاي ل٪زيٚت ٞيف ح.بتٞ
تط
ازر ُتاضل ٗٙاًتاص٘ ٗ Nara Yamatoاكةتط لٌ ٪تاي ل٪زيٚت ٞةت٩ٚل ٪زر
يٙسٗ اؾحتاض ل اٙل٘  Haikuإف ٛصوم ل .ب ٞلهناضخي ًّ ٞٚله.تطْ لهػتاي ؿتط
ازضن ؾتتحتطل ١لحملتتاضيد لهػتتاً٘ضل ٜاْ ؾتتلى له .تتٚس ٝلهن.وٚسٙتت ٞلهتتتت صاُلتتا
ٗTankaلهتتت ضجنا Rengaلهوتند لظزٓطصتا يف تط ُتاضل ٗٓٚتت ْ ٗكاًتتتاك٘ضل
ًٗت٘ضًتاصؿ ٛصنػٌاْ ياهيتت٘ي إيت٘ضت ل٪يتٚتتات لهة٩ل ٞلٗ٪ىل ًّ لهطجنتا (- 9
 )4 - 4 9 - 4له كاُتأ صحتتطا ياغتٍ لهتت٘ٓ Hokkuكت٘ يىل ل اٙلتاٜ
 Haikaiحن ٟصاض ل"ٕ ٗ Haikuاصباأ اهبال ؾحتطٙال صل خينو ّ لهتتت
صاُلا ٗلهتتت ضجنتا ٗٙنتاه ًتّ غتبحت ٞؿتط ً.يحتت لا يف ل٩لت ٞايٚتات لهبٚتأ لٗ٪ي
مخػتت.ً ٞتتاط ٗلهةتتاُ ٛغتتبحت.ً ٞتتاط ٗلهبٚتتأ لهةاه ت مخػتت.ً ٞتتاط ا ٗ تتٚسٝ
 ًّ ٩إ ت٘ي لهػتِ ٞاٗ طِٙت ٞصتسي وتٓ ٟتصل لهف تى
ل اٙل٘ صنطٌّ تاهب لا إ ل
ٗلهؿا ط جيحتى له.اضٙ ٥ػناطط لهي.ؼ ٗاٗضلق لهِبتات ٗلهيٚت٘ض ٗلهِبتات ٗٙت٘ ظ
إ ٕٚلملؿا ط ٗل٪حاغٚؼ لهن.وٚس ٞٙجتاٖ لهيبٚحتٗ ٞإ ٘ي لهػِٞا ًٗتّ ايتطظ ؾتحتطل١
ل تتتاٙل٘ لهؿتتتا ط ًاصػتتت٘لٗ ياؾتتت٘ Matsuo Bashoلهتتتص ٜاضغتتت٘ ٟل تتتس
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ل اٙل٘ Haikuكؿلى ؾحتطٗ ٜضإ ٓصل لهؿلى يىل ٌ ٞلجلٌاه.ٙٗ ٞٚاي يُٕ
ا ظٍ ؾا ط ٓاٙل٘ يف صاضٙذ لهؿحتط لهٚايتاُٛا ه.تس احت ،لهؿتا ط ياؾت٘ لهةحتاي
ٗلهنجت٘لي وتت ٟسًٚتٕ تترب لهٚايتتاْ ًٗتات ٗٓتت٘ يف يحتس ٠ضح٩صتتٕ ٗيف لإنناحٚتتٞ
ًصكطلت ياؾت٘ لهؿتٔص ٝاٗكُ٘٘ٓ٘غً٘ٚنؿت( Okunohosomichi ٛطط تات
لهب٩ز لهسلخو ٞٚلهط )ٞ.ٚكن٘.ٙ ،ي
"كةص ًّ لهِاؽ يف غاه لهعًّ ًاص٘ل يف لهيطٗ ٙاُا اٙطتال ٓعُتًِ ٛظتط
غاايًِ ٞفطز ٝكاُتأ صِػتاق ًت لهتطٙح يىل اإلتاض  ٨صِ.يت تّ لهةحتاي" إ.تس
كاْ لهؿا ط ياؾ٘ ِٙيو هوػفط ٗلهةحاي ًحتربل ّ إوػفنٕ ل از ّ ٞ٢لهيبٚحتٞ
إؿحتط ل اٙل٘ ِس ياؾ٘ ص ٘ٙط ٗلضح هحتامل لهيبٚحتٗ ٞلهِفؼ ٗلملؿا طا ٗيتسلخى
ٓصٖ لملصكطلت اٙطال كن ،ياؾ٘ ّ ضحونٕ يىل لٮ و ٍٚلهؿٌاه ٛلهؿط  ٛيف تاَ
 َ9911إ٘.ٚي ؾحتطٖ كا٬ص:ٛ
يْ لهطي ٚغط ٙلهعٗلي
ٙبل ٛلهيا٢ط
ٗصػٚى لهسً٘م يف د لهػٌلٞ
٪ ٩إلتاضٖ لجلٌاهٚت ٞجتتاٖ
ٓصٖ لهٚ .س ٝاؾٔط ا ٌاي ياؾ٘ ٗاكةطٓا ةت ٚل
لهيبٚحتٗ ٞاظٔطت اإلاضٖ اٙطال جتتاٖ ل ٚتا ٝإلاُتأ يف ُظتطٖ ضحوتٞا إاهؿتا ط
لهفٚوػ٘ا ياؾ٘ س خطي يىل لهيبٚحت ٞلص٩يٗ ٞيسا ٙحترب ّ إوػفنٕ جتتاٖ لهيبٚحتتٞ
ًتتتّ ختتت٩ي اؾتتتحتاضٖا إِجتتتس يف ؾتتتحتطٖ لهؿتتتحت٘ض يتتتاُ٨ي٘ل ١وتتت ٟقتتتاي لهيبٚحتتتتٞ
إلوٌاصٕ لهؿحتطً ٞٙو ٞ٣ٚياملحتاُ ٛلهحتٌ ٞ.ٚإٌباز ٥ياؾ٘ اٗ ُظطٙنٕ لجلٌاهٚت ٞلهت
صلٌتتتّ يف ؾتتتحتطٖ ٓتتت ٛاغتتتاؽ ا ٌاهتتتٕ لهؿتتتحتطٞٙا ٗيفطت توٕ اصتتتبح ل تتتاٙل٘ ًتتتّ
ل٪ؾلاي له صػنٔ٘ ٜكةصل ًّ لهٚاياُٚد حنًِ٘ٙ ٟا ٓصل .
 ٗيف اٗلختتط له.تتطْ لهػتتاي ؿتتط يف ٔتس ِٚطٗكت٘  Genrokoلهتصٜمينس ًّ ٗ َ9411 - 9941صسخى ٓصٖ لهفة ٝضٌّ ح.ب ٞيٙسٗ ٗميٚع صوتم لهفتةٝ
لهن.سَ يف لهة.اإٗ ٞل طتتاض ٝإ.تس ظٔتط يف عتاي لهِةتط ٗلهطٗلٙت ٞكاصت ،له .تٞ
ٗلهطٗلٙتت ٞلهلاصتت ،ئٙتتاضل غتتاٙلاك٘  )9911- 9911 Ihara saikakuيتتسا
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حٚاصٕ ل٪زي ٞٚيلناي ٞلهؿحتط إِؿط يف عاي ؾحتط ل تاٙل٘ إلتاْ تعٙتط لٮُنتاي
تط
لهؿحتطٗ ٜيحتسٓا ريت٘ي يىل كاصت ،ضٗلٙت ٞإاصتبح ا ظتٍ كاصت ،ت ٞيف
يٙسٗ .
9ا ازر لهٚايتاْ ل تس Kindai bungaku َ9119 - 9191( ٙخط تأ
لهٚايتتتاْ ًتتتّ عهتتت ٞصاًتتت ٞلغتتتنٌطت حتتت٘له 191 ٛاًت تال إطضتتتنٔا ؤٚتتتا حلً٘تتتٞ
(ط٘ك٘ تتاٗل يتتاك٘إ٘  )Tokugawa Bakufuلٮ يا ٚتت ٞيف لهفتتة- 9911 ٝ
 َ9191إ.س كاُأ صسًِ ٞٙ٘ ٞسًا ٗل ٔتأ لملسُٚت ٞله طيٚت ٞإاُفناتأ لهٚايتاْ
وتتت ٟله تتتطر ٗإناتتتأ اي٘لئتتتا اًتتتاَ له تتتطر ٗلً٪طٙلتتتاْ ٗظلضٓتتتا لهحتسٙتتتس ًتتتّ
لهؿد تتتٚات له طيٚتتتٗ ٞلً٪طٙلٚتتتٗ ٞاٙطتتال كاُتتتأ ل٪إلتتتاض له طيٚتتتٗ ٞلملحتطإتتتٞ
له طيٚتتتٗ ٞلُ٪ظٌتتتٗ ٞلهحتتتتازلت له طيٚتتتً٘ ٞضت ت ي جتتتار ٗص.وٚتتتس ٗيتتتصهأ لجلٔتتت٘ز
هن.وٚتتسٓا ٮجيتتاز ل.اإتت ٞسٙتتسٗ ٝلهواتتاق ياملسُٚتتٞا إتتا٩.ُ٨ر لجلتتصض ٜيف لملٚتتسلْ
لهحتوٌتتٗ ٛلهنلِ٘ه٘ ٚتتا ٗص.وٚتتس له تتطر يف لهيطل ٢ت لهِظطٙتتٗ ٞلهنيبٚ.ٚتت ٞري .ت
اٙطتال يف ًٚتتسلْ ل٪زرا إ.تتس ل ن.تتس كتتةص ًتتّ لملفلتتط ّٙاْ لصتتطٗي يتتا٪زر ًتتّ
له ٘.حتتتٗ ٞلهحتعهتت ٞلهت اؾتتٔا ًِتتص له.تتسَ ٙ ٨نا.ت ي ٨يا٪ختتص ياهِظطٙتتات ل٪زيٚتتٞ
له طيٚتتت ٞإفناتتتأ لهِ٘لإتتتص وتتت ٟله تتتطر ٗزخوتتتأ لهنٚتتتاضلت ل٪زيٚتتت ٞلجلسٙتتتسٝ
ٗل٪إلاض له طي ٞٚله ٔ ٨س ا ًّ بىا ًٗتّ ِٓتا صحتتسزت لحملتاٗ٨ت ٗلهنجتاضر
لهفِ ٞٚيف لهؿحتط ٗلهطٗلٗ ٞٙلهٗ ٞ .لهِ.س ٗلملػطح ٗظٔطت لهنٚاضلت ٗل٨جتآات
ٗلملسلضؽ ٗلجلٌا ات ٗل طكات ل٪زي ٞٚله صتالطت ياملتسلضؽ ٗلهنٚتاضلت ل٪زيٚتٞ
لهةاُ ًّ ٛله.تطْ لهناغت ؿتط .ٙتةر ًتّ
له طيٞٚا ٗيسا ل٪زر لهٚاياُ ٛيف لهِ
لهتتطٗح له طيٚتت ٞيف اإلتتاضٖ ًٗفآٌٚتتٕ ٗاؾتتلاهٕ ُٗظطٙاصتتٕ ل٪زيٚتت ٗ ٞصطقتتٞ
لٌ ٪اي ل٪زي ٞٚله طي ٞٚي علضٗ ٝكةطت طل١صٔاا
ٗصحتتتطا صوتتم لهفتتة ٝيف صتتاضٙذ ل٪زر لهٚايتتاُ( ٛح.بتتًٚ ٞجتت )Meiji - ٛيف
لهفتتةً ٝتتّ  9191يىل ُ َ9191ػتتب ٞهٯًربلطتت٘ض ًٚجتتٛا ٗح.بتتًٚ ٞجتت ٛيف صتتاضٙذ
ل٪زر لهٚاياًُ ٛٓ ٛطحو ٞلهنالص له طيتٗ ٛح.بت ٞممٚتع ٝيف صتاضٙذ ل٪زر لهٚايتاُٛ
ُؿيأ إٔٚا لهنٚاضلت ٗلملسلضؽ ل٪زيٗ ٞٚيتسا ضٗلٚ٢ت٘ ح.بتًٚ ٞجت ٛيتا٨ط٩م وتٟ
199

منير الرفاعي

ضٗلٙتتتات ل٬زلر لهحتاملٚتتتٗ ٞيتتتا٪خي لهطٗلٙتتتات لهطٗغتتتٗ ٞٚلٮُلوٚعٙتتتٗ ٞلهفطُػتتتٞٚ
ٗل٪ملاُٚتتتٞا جنتتتس اْ يحتتتتا لهلنتتتار صتتتالطٗل مبسلضغتتتٔا ٗصٚاضلصٔتتتا ل٪زيٚتتت ٞاًةتتتاي
لهلاصتت( ،إ٘صاياصٚتتٕ ؾتت )-19099191 Futabatei Shimeiٌٛٚلهتتص ٜزضؽ
لهطٗل ٞٙلهطٗغ ٞٚلملحتاصط ٝلٍ لختصٓا امن٘ش ال حينص ٠يٕ ٗل٪ز ،ٙلهطٗل٢ت ٛصػت٘ي٘
اٗصؿتت ٛؾتت٘ )9119 - )9191 Tsubchi Shy ٘ٙلهتتص ٜصتتالط ياٌ ٪تتاي لهطٗلٚ٢تتٞ
لٮُلوٚعٗ ٞٙصطقٔا يىل لهٚاياُٚتٗ ٞل٪زٙت ،لهطٗل٢تً ٛت٘ض ٜاٗ تاMori gai ٜ
 )َ9111 – 9191لهص ٜزضؽ يف املاُٚا ٗصالط يفّ لهطٗلٙت ٞل٪ملاُٚتٞا ٗ آتس لهلتةص
ٮزختتاي لهنٚتتاضلت ل٪زيٚتت ٞله طيٚتت ٞلٗ٪ضيٚتت ٞهوٚايتتاْ إاغتتن ى لِّتتٕ ًتتّ لهو تتات
إة ٍ لهطٗلٙات ٗلملػطحٚات له طي ٞٚيىل لهٚاياُ ٞٚإلاْ شهم ًّ ً٩ات صيت٘ض
ل٪زر لهٚايتتاُ ٛل تتس ٙا ِٗٓتتان اٙط تال ل٪زٙتت ،لملؿتتٔ٘ض يف لهٚايتتاْ وتت ٟلهػتتاحٞ
ل٪زيُ ٘ٓ ٞٚاصػً٘ ٕٚغ٘غل )َ9199 – َ9194 Natsume Sseki ٛلهص ٜغاإط
ٮُلوتتةل ٗاكٌتتى زضلغتتنٕ ل٪زيٚتتٗ ٞيتتصي عٔتت٘زل كتتبصل يف صطقتت ٞلٌ ٪تتاي
لهِةطٗ ٞٙلهؿحتط ٞٙلٮُلوٚع ٞٙهوٚاياُٗ ٞٚاٙطال ل٪زُ ،ٙا ا ٜكتاإ٘ Nagai Kaf
 )َ9191 – َ9141لهتتص ٜزضؽ يف اًطٙلتتا ٗإطُػتتا ٗكنتت ،لهحتسٙتتس ًتتّ له .تتي
ّ اًطٙلا ٗإطُػا ٗاٙطال يف ُٔا ٞٙح.بًٚ ٞج ٛظٔط ل٪ز( ،ٙص٘ك٘زل ؾ٘غتٕٚ
 )َ9111 – َ9149 Tokudaلهتتتتتتص ٜصتتتتتتالط يتتتتتتاهطٗلٚ٢د لهفطُػتتتتتتٚد
Shsei
ٗلً٪تتطٙلٚد اًةتتاي يًٚتتى ظٗٗ )َ9111- 9111 ٨لهطٗل٢تت ٛلً٪طٙلتت( ٛزضٙػتتص
ل٘ٚزٗض )َ9119- 9149ا ٗظٔط و ٟلهػاح ٞل٪زي ٞٚلهٚاياُ ٞٚل سٙةٗ ٞلملحتاصتطٝ
ازٙباْ اخط ا لهطٗل ٞٙلهٚاياُ ٞٚيىل لهحتامل ٞٚيف٘ظٌٓا ياكرب ا٢ع ٝازي ٞٚيف لهحتامل
لٗ٪ي ل٪زٙت ،كاٗلياصتا ٙاغتُ٘اض)َ – 1972)9111 Kawabata Yasunari ٜ
ُا ا اَ ٗ َ9191ل٪ز ،ٙلهةاُ( ٛكِعلي٘ضٗ اٗ Kenzaburo Oe ٕٙلهصُ ٜا ا
تتتاَ ٗ َ9111صطقتتتأ ا ٌتتتا ٍ ل٪زيٚتتت ٞيىل رنوتت ه تتتات لهحتتتتامل ممتتتا ٙحتتتته
لُي ٞ ٩ل٪زر لهٚاياُ ٛل سٗ ٙلملحتاصط يىل لهحتاملٞٚا
ًٗتتّ ايتتطظ لهلُٵنتتار لهٚايتتاُٚد لملحتاصتتط ّٙلملطؾتتاد ياغتتنٌطلض جلتتا٢عُ٘ ٝيتتى
ه٭زلر ٓاضٗكً٘ ٛضلكاًٛا
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 هاروكٌ مىراكامٌ
ٗٓ٘ كاصٙ ،اياًُ ًّ ٛس ِٞٙك٘ٚص٘ ًّٗ ً٘لهٚس  91كاُْ٘ لهةاُ. 9111 ٛ
 ٨أ ا ٌاهٕ جناحال يآطٳل ح ٚص سضت ت٘ل ٍ٢اإطتى لهلنتً ،بٚحتٳتا غت٘ل ١وتٟ
له حتٚس لحملو ٛاٗ لهحتاملٗ ٛصطقأ يىل اكةط ًّ  91ه ٞا ح ى ً٘ضلكاً ٛاٙطٳا
وت ٟت٘ل٢ع ازيٚت ٞاملٚت ٞتسًِٔ ٝتا تا٢ع ٝتامل لهفِناظٙتا ( ٗ )1119تا٢ع ٝإطلُتتم
اٗكُ٘٘ض لهحتامل ٞٚهو ٞ .له .ص ٗ )1119( ٝا٢ع ٝإطلُع كاإلا ( ٗ )1119ا٢عٝ
ا٢ع ٝله.سؽ )(2009ا
ًتتتتّ ايتتتتطظ ا ٌاهتتتتٕ ضٗلٙتتتتً" ٞيتتتتاضز ٝلصتتتتطلا لجلافتتتت"ٗ (1982) "ٞله ايتتتتٞ
لهِطٗ ٚتتٗ (1987) ""ٞكاإلتتا وتت ٟلهؿتتاط(2002) "٤ا ٰٙظٔتتط صتتالط ً٘ضلكتتاًٛ
ياهلُنار له تطيٚد ًةتى ضلميُ٘تس صؿتاُسهط ٗكت٘ضت إُ٘ٚجتأ ٗلضتاال ٗضت٘حال
وٚال مما زإ يحتا لمل٧غػات ل٪زي ٞٚلهٚاياُُ٨ ٞٚن.از يحتا ا ٌاهتٕ هبٱحتتسٓا تّ
لملِٔج ل٪زي ٛلهٚايتاُٛا تاهبتال ًتا صنػتٍ ا ٌتاي ً٘ضلكتاً ٛياهػتطٙاهٗ ٞٚلهػت٘زلٗٞٙ
ٗلهَ.سٰضٙتت ٞكٌتتا صنِتتاٗي ًحتظتتٍ ضٗلٙاصتتٕ ً٘ضتت٘م لُ٨ػتت٩ر ل ٨نٌتتا ٗ ٛله٘حتتسٝ
ٗل٪حَ٩ا
ٗٙٱحتس ً٘ضلكاًً ٛتّ آتٍ ضًت٘ظ ازر ًتا يحتتس ل سللتٞا ٗ تس ٗصتفنٕ صتاٚفٞ
له اضزٙاْ لهربٙياُ ٞٚيإُ "احس ا ظٍ لهتطٗلٚ٢د يف ًِ٘ٙتا ٓتصل" يتاهِظط يىل ا ٌاهتٕ
ٗيجناظلصٕ.

121

منير الرفاعي

 رحًل فًلًب روث ..عمالق األدب األمريكٌ و اإلنشانٌ
الشاخط الفلاهٌ املتعحزف
Philip Milton Roth
(9111م ــ 1191م)
 ضحتتى ٌتت٩ق ل٪زر لٮُػتتاُ ٛبتتى اْ ٙلتتْ٘ "غتتٚس لهطٗلٙتت ٞلً٪صكٚتتٞ
لملحتاصط"ٗ "ٝايتطظ ازيتا ١له.تطْ لهحتؿتط "ّٙتّ املِتا يف  11اٙتاض لملاضت ٛتّ 19
اًال.
 حًاته:
 ٗهس لهطٗل ٛ٢لً٪صك ٛإٚوًٚ ،ٚونتْ٘ ضٗث يف تاَ  َ9111يف (ُٚت٘ ضن)ي٘ٙ٨ت ُ٘ٚ( ٞصغتتٗ )ٛصو.ت ٟصحتوٌٚتتٕ يف ًتسلضؽ (ُٚتت٘ ضن) لهحتاًتٞا زضؽ له.تتاُْ٘
ٗهلِتتتٕ ختوتتت ٟتتتّ زضلغتتتنٕ ًِ تتتطإلا يىل زضلغتتت ٞل٪زرا ٗح تتتى وتتت ٟزض تتتٞ
لهبلاه٘ض٘ٙؽ ًّ اًحت( ٞي٘كِٚى) لٍ ح ى وًِ ٟا ٞهسضلغت ٞلملا ػتنص ًتّ
اًحت( ٞؾٚلات٘) لٍ يسا لهناطص هِٚى ؾٔاز ٝلهسكن٘ضلٖ ٗهلِٕ صطكٔتا يحتتس
إ تتى زضلغتتٛٵ ٗلحتتسا ٌتتى يف صتتسضٙؼ لهو تت ٞلٮُلوٚعٙتت ٞلتتٍ ٌتتى يف صتتسضٙؼ
لهلناي ٞلٮيسل ٚت ٞيف تاًحت (اٙت٘ل) ٗ(يطُػتنْ٘) ٗص.ا تس ًتّ ًِٔت ٞلهنتسضٙؼ يف
 َ9111هٚنفطغ ُٔاٚ٢ال هولنايٞا
 صتتعٗي لهحتتتاَ ً 9111تتّ لملٌةوتت ٞكوتتص يوتتَ٘ لهت ختلهؿلػبص.ٞٙ

تتأ يف ازل ١ل٪زٗلض

 جىائزه:
 ظىٵ ضٗث و ٟا ٌٞ٢لملطؾاد هِٚى ا٢عُ٘ ٝيى ه٭زلر هلِتٕ صت٘يف ٗمل
ِٙؤا يى ٗيف لهحتاَ لهص ٜحٱجبأ إ ٕٚلجلا٢ع٪ ٝغبار ياصأ ًحتطٗإٞا
ً.ايى ٓصل لهنجآى ًّ ُ٘يى ح س ضٗث اكترب تسض ًتّ لجلت٘ل٢ع ٗلهن.تسٙط
يف صاضٙذ ل٪زر لً٪صك ٛل تس ٙلينتسلً ١تّ تا٢ع ٝتتا ختاْ يف ً 9191تطٗضل
يعًاهِٔ ٘ ٞا ٍٙيف  ٗ 9191ا٢ع ٝكاضي كايٚتم يف ٗ 9111هتٚؼ لُنٔتا ١زتا٢عٝ
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إطلُع كاإلتا يف  ٗ 1119تا٢عً ٝسٙنؿت ٛلهفطُػت ٞٚيف ًٚٗ 1111سلهٚت٧ً ٞغػتٞ
لهلنار له٘طِ ٞٚيف لهحتاَ ُفػٕ ٗ ا٢ع ٝغاٙسٗلٙع يف  1119ا
كٌتا ح تتس ت٘ل٢ع ازيٚتتً ٞةتتى "يت٘هٚنعض"  َ9114تتّ ضٗلٙنتٕ "حلاٙتت ٞض ٘ٙتتٞ
اًصك "ٗ "ٞٚا٢عً ٝاْ ي٘كط لهسٗهٗ )1199( "ٞٚل٩ث ٘ل٢ع"PEN/إت٘كِط"
ٗل٩ث ًّ ٘ل٢ع "لهلنار له٘طه هسل٢ط ٝلهِ.از" لً٪صكٞٚا
ٗ يف لهحتاَ  1119اصبح ٗلحسل ًّ ل٩ل ٞكنٵتار احٚتا ١حٱفظتأ كنتبٍٔ يف
لمللنب ٞلً٪صك ً ٞٚلهلاصبد غ٘ي يٚو٘ ٗ ْ٘ ايسلٙما
 إضاءة على أعماله ،وبعض مىضىعاتها وخصائصها:
 ا وّ ضٗث طلضٖ ل نعلي لهلناي ٞتسل ٝيصسلض ضٗلٙنٕ ل٪خصٌُٚٚ" ٝػتٚؼ"Nemesisا ًٗحتتتطٗا اْ "ٌُٚٚػتتٚؼ" ٓتت ٛتت ٞلُ٨ن.تتاَ يف ل طتتاض ٝلٮتطٚ.ٙتتٞ
ٗٓت ٛاٙطت لا كوٌت ٞؾتا٢حت ٞيف له٘ٙ٨تتات لملناتس ٝلً٪صكٚتٗ ٞصحتته له.سضٙت ٞلهت ٨
ميلتتّ هٯُػتتاْ اْ ٙتتندوي ًِٔتتاا صِبتتا ضٗث مبتت٘ت لهطٗلٙتتٗ ٞضتتت ،يف اْ ٙتتِحتٍ
يت"لغةلح ٞلحملاضر" لهصُٰ ٜصٰض حٚاصٕ هولناي ٞإٙ ٩لاز ميطٵ ٙتَ٘ ٗلحتس ًتّ زْٗ
اْ ٙلْ٘ ًِؿ ٩ل ئا ياغاهٚبٔا ٗإِٵٚاصٔا ًٌٗٓ٘ٔا ٗ ًٔ٨اا تاي يُتٕ ٙ ٨طٙتس
لهحتتت٘ز ٝيىل ل٪زر ٗيُتتٕ ٙحتتتٚـ حٚتتا ٝغتتحتٚس ٝكطٗل٢تتً ٛن.ا تتس ميطتت ٛاٙاًتتٕ يف
لهػتتباحًٗ ٞطل بتت ٞلهيبٚحتتتٗ ٞل٨غتتنٌنام س.ٚ.تت" ٞاْ ل ٚتتا ٝهٚػتتأ كوتتٔا كنايتتٞ
ضٗلٙات ُٗؿطٓا"ا ٗاكس ُظطصٕ لهػ٘زلٗ ٞٙيىل ل٪زر تا٩٢ل "يحتتس .تسً ّٙتّ لْ٬
غتتٚلْ٘ قٔتت٘ض لهطٗلٙتت ٞل٪زيٚتت ٞيحتتتسز ل٪ؾتتداص لهتتص.ٙ ٜتتطاْٗ لهؿتتحتط ياهو تتٞ
له٩ص".ِٞٚٚ
تتٗ" ٞٚزل تال ك٘هً٘بتت٘ؽ"
 اهّت اكةتتط ًتتّ  11كنايتالا ياك٘ضصتتٕ له. )9191(Goodbye, Columbusح تتتتتست " تتتتتا٢ع ٝلهلنتتتتتار لهتتتتت٘طه"
لً٪صكٚتت ٞإٌٚتتا ُ.ونتتٕ ضٗلٙتت" ٞؾتتل٘ ٠ي٘ضصِتت٘Portnoy's Complaint"ٜ
( )9191يىل ً٘ ت لهلاصتت ،لهتتِجٍ يحتتتس يٚحتٔتتا اكةتتط ًتتّ  111اه ت ُػتتد ٞهتتس٠
صسٗضٓا ًتّ زْٗ اْ ريٌٚتٕ ًتّ لصٔاًتات "ًحتتازل ٝلهػتاً"ٞٚا اًتا ضٗلٙنتٕ "ي٘ضُتٜ٘
ٗ .سصتتٕ" ( )9194إ.تتس التتاضت إطتتٚا ٞيش صتتطٗ ٜيػتتدط٨ ٞٙش تت ٞل ةلإتتات
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فتتتاَ ٔٙتتت٘ز ٜؾتتتار ًطتتتيطر ِػتتتٚال هيبٚبتتتٕ لهِفػتتتً ٛتتتا زإتت ساخاًتتتات
اًصكٚد لىل لصٔإً مبحتازل ٝلهػتاًٗ ٞٚلُن.سصتٕ ؾد تٚات ٘ٔٙزٙت ٞيتاضظ ٝيػتب،
كناياصٕ ّ له٘ض له٘ٔٚزٜا هلِٕ كاْ ٘.ٙي "اُا  ٨اكن ،ي ف ٘ٔٙزٙتال يتى
ي تتتتف اًصكٚتت تالًٗ ".تتتتّ ا ٌاهتتتتٕ ًتتتتصكطلت تتتتاَ  9119لهتت ت ريٌتتتتى لغتتتتٍ
"ياصطميُ٘ٗ "ٛصِاٗهأ  ٩نٕ لملحت.س ٝي٘لهسٖ ُٗاي ِٔا تا٢ع ٝزل٢تط.ُ ٝتاز لهلنت،
له٘طِٞٚا
 توبتتأ وتت ٟازر ضٗث ًً٩تتح غتت٘زلٗٙٵ ٞكٌتتا اْ ا ٌاهتتٕ مل صبنحتتتس ًتتّل٘ ٪ل ١لهلاإلاٗٞٙا كٌتا ٗصتفٕ ضٗيتطت ًلتطَٗ يف "لٗ٪يعضإتط" يتت"لملنحتجطا
لملع ج ٗلهفلآ ٛيف له٘ أ ُفػٕ"ا
 يحتتتتا ا ٌاهتتتٕ ُتتتبـ ا تتت٘ل ١اًصكتتتا ٗصِا طتتتاصٔا ٗٗلت ت ايتتتطظ إةلصٔتتتالهناضخي ٞٚل سٙةً ٞةى ًطحو ٞلصٌػِٚٚات ٗل طر لهل٘ض ٞٙيف "ٌُ.ت)1111( "ٞ
ٗح.بتت ٞلهفاؾتت ٞٚلً٪صكٚتت ٞختت٩ي ل٪ضيحتِٚٚتتات يف "خيتت ٞضتتس اًصكتتا" ()1111ا
ٗمث ًّ ٞلصٌٕٔ يا٨حنٚاظ لىل (يغطلٚ٢ى) يف يحتا لٌ ٪ايا ٗيف ًصكطلصٕ له تازضٝ
لهحتتتاَ  9119ريتتأ ِتت٘لْ "يتتاصطميُ٘ "ٛصِتتاٗي  ٩نتتٕ لملحت.تتس ٝي٘لهتتسٖ ُٗتتاي ِٔتتا
تتا٢ع ٝزل٢تتط.ُ ٝتتاز لهلنتت ،له٘طِٚتتٞا ٗيف غتتِ٘لصٕ ل٪ختتص ٝريتت٘ي ضٗث يىل اظًتتات
ًِن ت لهحتٌتتط له٘ ٘زٙتتٗ ٞلجلِػتتً ٞٚتتّ زْٗ اْ ٙندوتت ٟتتّ لهنعلًتتٕ ياغتتنحتطلق
اغطلض لهِفؼ ًةى لصعٗ ٜلٮحطليا هلّ تازً ٝتا ختطي شهتم ً تا٘يال زط تٞ
كبص ًّ ٝلهس ايٞا
 كاْ ًحتظتٍ يُنتاي ضٗث لهّتص ٜصطكتٕ ٙتسٗض حت٘ي ؾد تٗ ٞٚلحتس ٝيا ِحتتٞ
رنوفتتٓ ٞتت٘ ُفػتتٕا اًصكٚهتتا ٗ٘ٔٙزٙهتا ٗضٗلٚ٢هتا ٗيُػتتاُٳا حنٵتت ٟتتاي يْٵ ضٗلٙنتتٕ
" ٌوٚٵتت ٞؾتتاٙو٘ن" ٓتت ٛل ةلإتتاتٴ ٗهٚػتتأ ضٗلٙتتٞا ٗ تتس صي تطٵق يف لهطٵٗلٙتت ٞلملتتصك٘ضٝ
ٗضٗلٙتت" ٞل ٚتتا ٝوتت ٟلهطٵتس" يىل له ٵتتطلم لهفوػتتيٚهٵ لٮغتتطلٚ٢وٛٵ ًحتنٌتسٳل إٌٔٚتتا
و ٟلهطٵٗل ٞٙله ٵُٔٚ٘ٚٵًٗ ٞطٗٵ ال ا و ٟلهطٵتٍ ًّ اُٵتٕ كتاْ ٙتسٵ  ٛيتاْٵ ٘ٔٙزٙنتٕ
 ٨صحته هٕ ؾ٣ٚالا ٗ س كنً ،تط" ٝيْ ٗصتف ٛيتاُ ٛكاصت ،اًصكتٔٙ - ٛت٘ز٨ ٜ
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ٙحتتته ا ٜؾتت ١ٛياهِػتتب ٞيهتتٛا يشل مل اكتتّ اًصكٚتال إاُتتا  ٨ؾتت"١ٛا ٗ٨ح.لتتا
هولناي" ّ ٞل ٘ٙٵ ٞله٘ٔٚزً"ٗ "ٞٙحتازل ٝلهػاً".ٞٚ

تتاز

ٗٙفػٵط لهباح ٗلملفلّط لهفوػيٚهٵ يزٗلضز غحتٚس شهم لهػتو٘ن يف كنايتٕ
"لهة.اإٗ ٞلٮًربٙاه "ٞٚح٘.ٙ ٚي يُتٕ "ٙ ٨ٱحتن.تس اْ ٓت ١٨٧لهلُنٵتار فلً٘تْ٘
ي ٘ضًٚ ٝلاُٚل ٞٚياٙس٘ٙه٘ ً ٞٚا اٗ يِظط ٝطبً ٞٚ.ا اٗ ينفػتص ل ن تازٜ
ًا هوناضٙذ يى ئٍُ كنٵارٴ إٌٚا اظّ تاض ْ٘ حن ٟشلٍُٔ ينتاضٙذ عنٌحتتاصٍٔ
٘ ٙتْ٘ ٓصل لهناضٙذ ٗ٘ ٙتٍٔ ٍٓ ٗجتاضئٍ ل ٨نٌا  ٞٚمبحتٚاض رنو "ا
ٓلتتتصل صِ٘ تتتأ كنايتتتات ضٗث ًتتتا يتتتد لهػتتتدط ٞٙلهػٚاغتتتٗ ٞٚلحملاكتتتاٝ
لهػتتتتاخطٗ ٝلصطلإتتتت ٞبتتتتى لْ ٙحتتتتت٘ز لىل كنايتتتت ٞلهػتتتتص ٝلهصلصٚتتتتٗ ٞؾتتتتً ١ٛتتتتّ
لهطًٗاُػٞٚا ٗكاْ س ٰٚٵّ اخصل لهلاص ،يوٚتم يتاٙو ٛهلنايت ٞغتصصٕ لهصلصٚٵتٞ
له ٙٱن٘ ّ ُؿطٓا لهحتاَ .1111
ٗ ّ ٗ ل اًصكا يف ظى زُٗاهس صطلً ،اي "لهلتاي٘ؽ لهتص ٜصحتٚؿتٕ
اًصكا له ٘ٓٗ - َ٘ٚيف ل  ٞ.ٚ.كاي٘ؽ ٙ -ط ت يىل اْٵ لهط تى لهّتص ٜلُنٱدت،
ضٚ٢ػ لا ٙحتاُُ ٛط ػتٚٵً ٞفططت ٞيُٵتٕ كتصٵلر كتبص آتى ًنحتجتطا كتا ٢ٴّ
ٗ ٶح صٱاطٵكٕ ضٗح لُ٨ن.اَ ٗ ٱً تار يتاصطا ًػتب.لاا ٗيش ا ت٘ي شهتم إاُتا ُا وّتى
ًّ ٘ٚيٕ يىل ازُ ٟحسٵا يُٵٕ ً٘ٙال يحتس ٙ َ٘ٙةص غديِا يػو٘كٕ ُٗ.ي خربصٕ
جيطٵٓتا
ٗلُحتسلَ كفا١صٕا ٗ ٨حسٗز ه٫خيتاض لهت ميلتّ جلِتْ٘ ٓتصل لهط تى اْ ُ
و ٟلهب٩ز ٗ و ٟلهحتامل اق "ا

121

منير الرفاعي

 العصز الفضٌ يف الشعز الزوسٌ
صِاٗهتأ لهباحةتت ٞلهوبِاُٚتت ٞظِٙتتات ُ تتاض يف كنتار تتا (ً )1تتّ ؾتتحتطل ١ل .بتتٞ
له طإأ ياغٍ "لهحتٔس لهفط "ٛيف لهؿحتط لهطٗغت ٛإحتطٸإتأ ئتٍ ٗ تسٸًأ منتاشي
ًّ ؾحتطٍٓ.
يْ صػتتٌ ٞٚلهحت تتط لهفطتت ٛتتصل لهؿتتحتط "صيو ت كٌ تتيوح ازيتت ٛوتت ٟح.بتتٞ
لظزٓتتاض لهؿتتحتط ٗلهة.اإتت ٞلهطٗغتت ًٌ٘ ٞٚتال ٗله٘ل حتتت ٞيف ُٔاٙتت ٞله.تتطْ لهناغ ت ؿتتط
ٗيسلٙت ٞله.تطْ لهحتؿتطٓٗ ّٙتت ٛتاهبتال ًتا صؿتتٌى لهؿتحتطل ١لهتص ّٙيتتطظٗل ًتا يتد تتاَ
.9119- 9119
"اًا يط٩ق لهنػٌ" ٞٚلهحت ط لهفط "ٛإٔ٘ هونٌاٙع ّ ح.بت" ٞلهحت تط لهتصٓ "
هوؿتتحتط لهطٗغتتٛا إٌتتّ لملحتوتتَ٘ اْ "لهحت تتط لهتتصٓ " ٙطًتتع يىل ييتتسلم ؾتتحتطلٗ ١ازيتتا١
كبتتاض يف له.تتطْ لهناغتت ؿتتط اًةتتاي اهلػتتِسض ي٘ؾتتتلد ((9114 - 9411
ًٗٚداٚ٢ى هصًِن٘ا (ُٚٗ)9111- 9191ل٘ ٜ٨إاغٚفوٚفٚنـ ٘ ٘ي (- 9111
ٗ )9191إٚتتتتتتت٘زٗض ًٚدتتتتتتتاٚ٢و٘إنـ زغن٘ٚإػتتتتتتتلٗ )9119- 9119( ٛهٚتتتتت ت
ُٚلتتتتت٘ٙ٨فنـ ص٘هػتتتتتن٘ٗ )9191- 9111( ٜااا ص٘ٚصؿتتتتت ()9141- 9111
ٗيٙفتتاْ غتتص ٚن ٚٚص٘ض ِ ٚت (ٗ )9111- 9191اُيتت٘لْ يتتاإو٘إٚنـ صؿتتٚد٘ا
(ُٚٗ )9111- 9191ل٘ ٜ٨يهٚلػٚفٚنـ ُٚلطلغ٘ا ()9144- 9119ا
ٗ"هتتصهم اطو ت ً٧ضختت٘ ل٪زر ٗلهفتتّ لهطٗغتت ٛصػتتٌ" ٞٚلهحت تتط لهفطتت "ٛوتتٟ
ًطحوتت ٞبتت٘ض ل٪زر لهطٗغتتً ٛتتّ "لهحت تتط لهتتصٓ " مبحتيٚاصتتٕ لهفلطٙتتٗ ٞلهفِٚتتٞ
لهل٩غتتٚلُٔ ٞٚاٙتت ٞله.تتطْ لهناغ ت ؿتتط يىل تتط سٙتتس مبحتيٚاصتتٕ ل سللٚتتٞ
ٗ ٌٔٚا لهفلطٗ ٞٙلهػٚاغٗ ٞٚل ٨ن از.ٞٙ
ٗ"يف صوتتتم لهفتتتة ٝمل .ٙت ت لهؿتتتحتط اًتتتاَ لهناتتت٘٨ت لهةل ٚسٙتتت ٞلهلتتترب ٠يف
لجملنٌ ت لهطٗغتتٗ ٛلٗ٪ضٗيتت ً٘ ٛت لحملاٙتتس اٗ لملنفتتطي اٗلملِنظتتط .ُ٨ؿتتام تٚتتَ٘
لهن ٚص يى غآٍ لهؿحتط ٗلهؿتحتطل ١يف وتً ،ت٘لظ ّٙله.ت ٍٚلملن تاض  ٞإلطٙتال ٗيف
خو ًِار ل.ايف سٙس ًن ى مبا ٙحتنٌى يف و ،لهة.اإ ٞلٗ٪ضٗي ًّ ٞٚري٘٨ت إِٞٚ
 إلط ٞٙحسلل".ٞٚ121
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ًّٗ آٍ خ ا٢ي لهحت ط لهفط ٛيف لهؿحتط لهطٗغ ٛله ًٚعصٕ ًّ لهحت ط
لهتتتتصٓ كُ٘تتتتٕ از ٠يىل ص تتتتٚص له٘ل تت ت ل٪زيتتتت ٛلهطٗغتتتتٗ ٛص تتتتٚص لهنؿتتتتل٩ٚت
ل ٨نٌا ٗ ٞٚلهيب ٞٚ.ه٫زيا ١لهطٗؽ ٗص ٚص لهلاص ،كؿد ً ٞٚحتِ٘ٞٙا
ٗل٪يتتطظ يف ٓتتصل لهػتتٚاق إٔتت٘ لهن تتٚص يف ل٨جتتتاٖ لهفتته مبتتا .ٙنطتت ٛلملحتيتتٟ
لهؿل ُٛ٩لهص ٜلغنا٘ش و ٟحطكت ٞل سللتُ ٞتصلن ظٔتطت صٚتاضلت ًنِ٘ تٞ
تتٞاا
قحتٚتتات ازيٚتتٗ ٞإِٚتتٞاا ًِنتتسٙات إلطٙتتٞاا عتت٩ت ازيٚتتٞاا زٗض ُؿتتط ًند
صحتاضس يف صبو٘ضٓا ل٪زياٗ ١لهف٩غفٗ ٞلهفِاُْ٘ لهنؿلٚوٗ ْ٘ٚيات لهؿحتط ً٘ٙتصلن
ًوحتبتال ضحبتال هوٌ٘صٚفتتات لهفِٚتت ٞلهنؿتتلٚوٗ ٞٚله تت٘ض لهطًعٙتت ٞشلت لهنلتت٘ ّٙلهفتته
لهب تتتط ٜاصتتتبح لهؿتتتا ط كاُتتتٕ ٙطغتتتٍ يتتتا طا ٗلهلوٌتتتٗ ٞله.اإٚتتتٗ ٞتتتتست
له .ا٢س ه٘حات إِ ٞٚي ط" - ٞٙحتً ٞٚلنظ ٞياٮحياٗ ١لهس٨هٗ ٞلهنحتبص.
ٗصحت ٵس إِٚال ح.ب ٞلهحت ط لهفط ٛهوؿحتط لهطٗغً ٛطحو ٞلهِٔط ٞلهٚاإحت ٞهوة.اإٞ
لهطٗغتت ٞٚيف ل٪زر ٗلهفتتّ لهنؿتتلٚوٗ ٛلملػتتطح ٗلمل٘غتتٗ ٟ.ٚلهتتط ي ص٘طتتست إٔٚتتا
اٗلصط لهن٘لصى يد لهفِْ٘ ٗلهفِاُد.
ٗكاْ طك ٞلُ٨فناح و ٟل سلل ٞلٗ٪ضٗي ٞٚصالص اغاغ ٛيف ُؿ٘ٗ ١صبوت٘ض
لهواٌ ٞيد لهفِْ٘ يف لهة.اإ ٞلهطٗغ ٞٚيف لهةو ل٪خص ًّ له.طْ لهناغ ؿط ُتنج
ِٔا يطٗظ لملً٩ح لملبلط ٝهوطًع ٞٙيف لهؿحتط ٗلهفّ لهنؿلٚو.ٛ
ٗكاْ هةقات ؾحتطل ١لهطًع ٞٙلٗ٪ضٗي ٞٚيىل لهو  ٞلهطٗغ ٗ ٞٚنٔا زٗض ض٢تٚؼ
يف يعٗغ إجط لهطًع ٞٙلهطٗغ ٞٚله لغنٌاهأ لهؿحتطل ١لهؿبار ٗا بأ إت ٍٔٚؾت
لٮحياٗ ١لهطًع ٗهحتب ٞلهن٘لضز لهس٨ه ٛيف لهؿلى ٗلملطٌْ٘ا
ٗيف ٓتتصٖ ل .بتت ٞلُؿ ت ى ؾتتحتطل ١ضٗغتتٚا لهؿتتبار يف لهبا ت
ًحتاصط ٛٓ ٝلًنسلز طبٚحت ٛهني٘ض ه  ٞلهحت ط لهفِ.ٞٚ

تتّ ه تت ٞؾتتحتطٞٙ

اًا لهؿحتطل ١لهص ّٙصِاٗهنٍٔ لهلاصب ٞيسضلغً ٞلةفٗ ٞيحتطق حٚاصٍٔ ٗص.سٍٙ
تتا٢س ًتتّ ؾتتحتطٍٓ صطقنٔتتا يىل لهحتطيٚتت ٞإلتتاُ٘ل صػتتحتٓ ٞتتٍ اهلػتتِسض يوتت٘ن
ٗإوتتتٌٚص خوٚبِلتتت٘ا ٗإٚنؿػتتت٩ا يٙفتتتاُ٘ا ٗيتتت٘ضٙؼ ياغتتتةُان ُٗ.ٚتتتٜ٘٨
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ً٘ٚوٚتتت٘ا ٗاٗغتتتً ،ٚاُسهؿتتتناَ ٗ ُتتتا امخاص٘إتتتا ٗإتتتاهص ٜيط٘ٙغت ت ًٗاضِٙتتتا
صػفٚناٙفا.
 جائزة عاملًة باسم الزوائٌ الزاحل جنًب حمفىظ
ا وِأ ً ط صسؾد ا٢ع ٝامل ٞٚياغٍ لهطٗل ٛ٢لهطلحى جن ،ٚفف٘ظ ل ا٢ع
وتتُ٘ ٟيتتى هتت٭زلر تتاَ  9111ح ٚت ٗلإ ت لجملوتتؼ ل ٪وتت ٟهوة.اإتت ٞمب تتط وتتٟ
ل ةلح ص.سًأ يٕ ٗظٙط ٝلهة.اإ ٞينا٘ٙى ا٢ع ٝجن ،ٚفف٘ظ (ٗٓ ٛتا٢ع ٝفوٚت)ٞ
يىل ا٢ع ٝامل ٞٚيف لٮيسلم.
ٗاٗضح لجملوؼ إُ غنجط ٜظٙاز ٌٞٚ ٝلجلا٢ع ٝلملاهٗ ٞٚص٘غتُ ٚيتاق لهةؾتح
ٗل ٨نٌاز و ٟجلاْ ريل ًّ ٍٚزلخى ً تط ٗخاض ٔتا ًتّ زْٗ شكتط صفاصتٚى
اكةط.
ٗكاْ لجملوؼ ل ٪و ٟهوة.اإت ٞميتِح تا٢ع ٝغتِ٘ ٞٙياغتٍ ففت٘ظ حنت ٟلهحتتاَ
 9111لٍ ص٘ فأ.
ٗيف ر  1194تتازت لجلتتا٢ع ٝيحتتتس ص٘ ت زلَ  91اًتال ٗضإت لجملوتتؼ ٌٚنٔتتا
ِٚتتٕ (حنتت٘ 1111
ِٚتتٕ (حنتت٘  9111زٗ٨ض) يىل اضيحتتتد اه ت
لملاهٚتتً ٞتتّ  19اه ت
زٗ٨ض) ُصلن.
ُتتتصكط اْ لهطٗل٢تتت ٛلمل تتتط ٜجنٚتتت ،ففتتت٘ظ لمل٘هتتت٘ز يف  99كتتتاُْ٘ لٗ٪ي
ٗ 9199لملن٘إ ٟيف  11ر ٌ ّ 1119تط ُتآع  19اًتال ٓت٘ لهحتطيت ٛله٘حٚتس –
حنتتت ٟل – ْ٬لهتتتص ٜحتتتاظ تتتا٢عُ٘ ٝيتتتى يف ل٪زرا يتتتسا جنٚتتت ،ففتتت٘ظ ًِتتتص يسلٙتتتٞ
ل٪ضيحتِٚٚات ٗلغنٌط حن1111 ٟا صسٗض احسلث ضٗلٙاصٕ كؤا يف ً ط ٗصتربظ إٔٚتا
ل تتاضً ٝلاُت لا ٙحتتتازي لهحتتتاملا ًتتّ اؾتتٔط ا ٌاهتتٕ (لهة٩لٚتت(ٗ )ٞاٗ٨ز حاضصِتتا) لهت
أ طٙت،ا ٱ ٙتِ ازر ففت٘ظ
ًٱِحتأ ًّ لهِؿط يف ً تط ًِتص صتسٗضٓا ٗحنت ٗ ٟت ٷ
ي٘صتتفٕ ازي تال ٗل حت ٚتال ي ٨اْ اإلتتاضل ٗ ٘زٙتت ٞصظٔتتط إٚتتٕا ٗففتت٘ظ اكةتتط ازٙتت،
طي ٛاُنجأ ا ٌاهٕ هوػٌِٚا ٗلهنوفع.ْ٘ٙ
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لقاءات ال تُنسى
مع عمالقة
التقيت حال وصولي إلى القاهرة بعد انقطاع دام سنوات مع الصديق

وهو مهندس حاسوب ،كنا نشترك معاً في مؤتمر للحاسوب أقامته شركة

( صخر) في فندق ماريوت ،وذلك بتاريخ الرابع من آذار 1990م.
-

قلت لنبيل ،بعد أن انتهى المؤتمر:

يجب أن ألتقي بثالثة أشخاص يهمني أمرهم في القاهرة ،وذلك قبل أن

أقوم بأي عمل آخر:

أوالً :أن ألتقي الكاتب الكبير نجيب محفوظ (وكان قد حاز جائزة
نوبل قبل م ّدة من ذلك الزمن) ..وثانياً :أن ألتقي رائد أدب الخيال

العلمي نهاد شري ف وكنت قد قرأت له ما أصدر من أعمال في الخيال

العلمي حتّى تاريخه ،وثالثاً :أن ألتقي عبد الهادي الب ّكار ،الذي كان
يمتعنا بصوته في إذاعة (صوت العرب) ونحن ندرج في بدايات فتوتنا

Naguib Mahfouz

األخص في برنامجه الرائع (أغنيات الدم والسالم)..
وعلى
ّ

قاص وروائي وأستاذ جامعي من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب *
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(نبيل فرج) الناقد الصحافي المعروف ،وكان برفقتي ( فخري عبدون)
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اهبلّار ،اهذ ٜكاْ ميتعِا بص٘تٕ يف إذاع ( ٞص٘ت اهعزب) ٗحنّ ُدرر يف
براٙات فت٘تِا ٗعو ٟاألخصّ يف بزُازتٕ اهزا٢ع ( أغِٚات اهرَ ٗاهضالَ )..
اتصددوب بِذٚددو ستيفدد٘ت يف ًلتبددٕ يف األٓددزاَ ،فددزتّت عود ّٛصددلزت تٕ،
قوب هلا – أُا ًّ ص٘رٗ ٞٙأرٙر أْ أهتقً ٛع األصتاذ جنٚو..
قاهددب بد تب  -األصددتاذ جنٚددو يف ٗحددع صدد ٛ،دضّدداظ ،قددر ٙضددت ٚع
امل٘افق ٞعو ٟاهوقاً ١عم..
ٗعرت أحلّ عؤٚا ،فِاٗهب اهضٌاع ٞهألصتاذ جنٚو اهذ ٜقاي ه ٛب تب دٍّ

ٙ -ا ب ..ٕٚأُا ًػ ً٘تف (داٙش ..)ٝكى اهِاظ ٙزٙرْٗ هقا ٛ٢هلذٖ اهػا..ٞٙ

قودددب ًِ -دددذ أْ تيفد دتّا ٗعِٚدددا ٗحندددّ ُقدددزأ أتبدددم ،تضددد،زُا ع صدددٚاتٕ،
ٗأدراثٕ ..أًعق٘ي أْ أع٘ت إىل تًغق ًّ تْٗ أْ أران.؟.
ص هين عّ امسٗ ٛملدا رتّتتدٕ هدٕ قداي بعدر فد  ٝصدٌب قصد ٝ
ارتٚاي اهعوٌٛ؟
قوب ًرٓ٘عاً
قاي ًزدّباً
ً٘عراً ..

 -أُدب بتداع

 ُعٍ.. -أٓالً ٗصٔالً بٚم ..تيفضّى تلوٍّ ًع اهضلزت  ٝهت،درّت هدم

اتيفقدب ٗاهضدلزت  ٝعود ٟأْ أكدْ٘ يف األٓدزاَ يف صدبام اهٚدَ٘ اهتداه)8( ٛ
ًارظ (آذار)يف اهتاصعٗ ٞاهِصفٗ ..أُا أرتت بٚين ٗبني ُيفضد ٛأدقداً ًدا مسعدب؟
جنٚو ستيف٘ت ٙقزأ هٛ؟ ٗتى ٓذا ٓادض ٛدت ٟاهتقٚب بٕ..
أصددزّ ف دددز ٜعودددً ٟدددزافق  ،قدددا٢الً
تارخي ٞٚأْ أهتق ٛبٔذا اهلاتو اهلب ..

 -صدد كْ٘ املصددّ٘رٓ ،ددد ٛفزصدددٞ

ٗٓلددذا رافقددين ف ددزٗ ،ٜت٘دٔددب يف صددٚارُ( ٝبٚددى فددز ) اهصددػ  ٝصدد٘ب
األٓزاَٗ ..قر طوبب ًدين اهضدلزت  ٝأْ أتعدو األصدتاذ جنٚدو ،فٔد٘ ٙقدزأ بعدر
تلددب اهصدديف،ات بدداهشٙزٗكطٗ ..عوٚددٕ اهتشاًددات كددج ً ٝددّ بِٔٚددا اهوقدداً ١ددع
اهددزٚ٢ط اهتُ٘ضدد ٛاهددذ ٜكدداْ ٙددشٗر اهقددآزٗ .. ٝأْ اهتددشَ ب٘قددب ٙتذدداٗس ُصددف
اهضاع ٞفقط..
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تخوب إهُٔ ،ٕٚض ًبتضٌاً ك ُٕ ٙعزفين ًّ سًّٗ ..برأُا د٘ارًا ًِيفت،اً عّ
اهجقافٗ ٞاهضٚاصٗ ٞاألتبٗ ..برأ ٙضدتيفشُّ ٛألدلد ٛعدّ اهيفضداًٗ ١ضدتقبى اهعودٍ..
ٗاهبغدز ٞٙاملقبودد ٞعودد ٟتػد ات بٚ٣ٚددٗ ..ٞتخوددب اهضددلزت  ٝبعددر حندد٘ ُصددف صدداعٞ
تٌٔط ه ٛأرد٘ن تتعبٕ ٗك ُٕ فٍٔ صبو تخ٘هلا فقاي داُقاً
 اتزكٚين أدوّق بني اهِذَ٘..كِددب أعددعز باهزحددا ٗأُددا أصددتٌع إىل تعوٚقاتددٕ عودد ٟكتابددات ٛيف ارتٚدداي
اهعوٌ ..ٛثٍ ص هتٕ عّ األتب اهعزبٗ ٛاهت،رّٙات اه ٓ٘ ًقبدى عؤٚدا ًدع اهدتػ ات
اهضٚاص ٞٚاه برأت حتصى يف اهعامل بعر أُٚار ا حتات اهض٘ف.. ٚٚ
 األتب صدد ٚى ُساص داً هألدٚدداي ٗ ..خدد٘ب عودد ٟأتبِددا اهعزبدد ،ٛإُددٕ أتبعزٙقٗ ،ص٘ٚادٕ اهت،رٙات..
ثٍ ٓشّ رأصٕ ًتابعداً  -أتعودٍ هقدر رعد،ب ( دِدا ًِٚدٕ) اهلاتدو اهضد٘رٜ
دتا٢شُ٘ ٝبى ،إُٕ كاتو ٗاقعٙ ٛعلط اهتيفاصٚى بصرق ٗمح..ٌّٞٚٚ
 ٗكٚف ت ّوع عو ٟادترٙر ٙا أصتاذ جنٚو؟تِٔر ً -ع األصف ٙلبّزْٗ ه ٛصيف،ات اهلتو دت ٟأقزأٓا ..بعر كدى
ٓذا اهشًّ اه ٘ٙى ًّ اهقزاٗ ٝ١املتابعٗ ٞاهلتاب .ٞأصاب عٚينّ اهضدعفٗ ،مل تعدر
اهِ ّار ٝكاف..ٞٚ
 ًٗا عع٘رن ٗأُب يف ًزكش آتٌاَ اهعامل بعر ُٚوم ادتا٢شٝ؟قاي صاخزاً

 -أعزب أْ ِٓان كج  ّٙدوٌ٘ا بٔا ٍٗٓ ٙضت،قُ٘ٔا..

ٗتابع قا٢الً ًٗ -ات كج ْٗ رمبا بإجناسات أتب ٞٚرفٚع ،ٞمل حي٘سٗا عوٟ
آتٌدداَ دتأُدداٗ ..غاهبٚدد ٞكتّدداب اهعددامل اهجاهددح ًددّ املبددرعني اهلبددار ،قددر
ٙذكزٍٓ أدر بعر ً٘تٍٔ..
 ٗكٚف هِا أْ ُؤثّز كلتّاب عزب يف األتب اهعامل ٛ؟تِّٔددر ٓددداسّاً رأصدددٕ  -حندددّ ةاددد ٞإىل ًؤصضدددات دددداتّ ٝت ددددٍ أعٌاهِدددا
املتٌّٚش ٝإىل اهوػات اهعامل ّٞٚاألكجز اُتغاراً ..إًلاُاتِا املاه ّٞٚكب ٗ ٝهٚط صدعباً
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عوِٚا ٗحع اهقوٚى ًِٔا يف ٓذا املغزٗع اهلاَّ ٗ ..حنّ ًقصّزْٗ يف ا ٓتٌاَ ب اثِا
ٗتارخيِا ٗاهشًّ ِٙت زُا ..
ٗتابع ٙق٘ي ب صً - ٟع األصف ًدّ ميودم املداي يف اهعدامل اهعزبدٔٙ ٛدتٍّ
صدد٘ ٠باملغددارٙع ا صددتٔالكٓٗ ٞٚدد ٛتضددآٍ يف اهبِددا ١اذتقٚقدد ٛهسُضدداْ بددى
تٔغٌّٕ ..
ثٍ حتاتثِا يف اهضٚاصٗ ،ٞدل ٟعّ اهضالَ كٚف جيو أْ ٙضد٘ت اهعدامل..
قوددب عِددرٓا ًغاكض داً ً -ددّ اهصددعو أْ حنوددٍ بضددالَ دقٚقددٗ ،ٛصددط ٓددذا
ا ُلضار اإلُضاُ ٛاهذٙ ٜغٔرٖ اهعامل ..خاصٗ ٞأْ ق٘ ٝع ٌٗ ٟدٚر ٝيف صبٚؤا
بتالع كى ع ١ٛدت ٟاذتوٍ..
ٗ -هلِِا صِقاَٗ ادتسٗت باإلبراع ٗاذتوٍ.

حتددرثِا عددّ اهلتدداب ٗاذتددرٗت ٗاهزقابددٗ ..ٞعدداركِا (ُبٚددى فددز ) يف بعددض
تعوٚقاتٕ ٗ ..أتب اهضلزت  ٝهوٌزّ ٝاهجاهج ٞك ُٔا تِبِٔا أُِا أطوِا املرّ..ٝ
ُٔضب أٗتع ذهم األتٙو اهلب اهذ ٜأصز عوً ٟزافق دت ٟاهباب٘ٓٗ ،
ٙقدد٘ي تددابع أدالًددم بعدد٘امل ًضدداملٗ ٞتٙعدد ٞبددني اهل٘اكددو ،كٌددا تضددٌٔٚا يف
كتاباتم ..
تدددذكّزت كوٌاتدددٕ عدددّ املغدددزٗعات ا صدددتٔالك ٞٚهوٌددداي اهعزبدددٗ ، ٛقدددر
تلداثزت ست ّدات اهتويفدش ٝارتاصّد ٞاهد تٔدرر ًوٚدارات اهدرٗ رات  ،يف اهتضدد٘ٙق
هويفدّّ اهددزخٚص ٗ ،غددشٗ عقدد٘ي اهِاعدد ٞ٣بددرفعٍٔ هالٓتٌدداَ باهت٘اصددى ًعٔدداٗ ..تددزن
اهجقافددٗ ٞاهلتدداب ٗاه د اخ ٗاإلبددراع يف عصددز اهت دّ٘ر اهعوٌدد ٛاملتضددارع اهددذٜ
ِٙت ز املقصّز..ّٙ
ٗطاهددب ٙددر اهعِددف ٓددذا اهلاتددو اهلددب بعددر ً درًّ ٝددّ تْٗ أْ تغدديفع هددٕ
إجناساتددددٕ األتبّٚددددٗ ٞتزاثددددٕ اذتافددددى باهع ددددا ..١ف تخددددى املضتغدددديف ٟهوعددددال ًددددّ
دزٗدٕٗ...ه ٚز بعرٓا ًتابعاً ًض تٕ اإلبراع ّٞٚاهلب  ًّ ٝتْٗ ت٘قّف ..
ٗأصبا اهضالَ اهذٙ ٜتٌِاٖ ًِذ صِ٘ات جنٚدو ستيفد٘ت ،دوٌداًٗ ،قدر طاهدب
ٙر اهق٘ ٝاهع ٌ ٟاه٘دٚر ،ٝكى ع ،١ٛيف بززتً ٞررٗص ٞهوض ٚز ٝامل وقد ٞعودٟ
اهعامل..
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كاُددب غزفدددُٔ ٞدددات عدددزٙف ارتاصددد ٞيف ًِشهدددٕ باهدددرق ّٛيف ادتٚدددش ،ٝتػدددص
باهلتو ٗامل٘ص٘عات ٗكاْ صعٚراً ٗٓ٘ ٙوتق ٛبلاتدو آخدز يف ارتٚداي اهعوٌد،ٛ
قاي هٛ
 كِددب يف عٌّدداْ هوقددا ١تويفشٙددُ٘ ٛددد٘ي اددزب يف ارتٚدداي اهعوٌدد ،ٛدددنيحملب يف إدرٗ ٠ادٔات امللتبات ،كتابم ( يف ارتٚاي اهعوٌ )ٛاهصاتر عدّ تار
ابّ رعر يف بد ٗت ..توقيفتدٕ ةدزي هٚلدْ٘ رفٚقد ٛيف اه دا٢ز ٝيف ردود ٞاهعد٘ت،ٝ
ٗف٘د٣ب إُٔ ٙت،رّخ عين ،عّ رٗا ٙقآز اهدشًّ(ٗ ،رقدٍ ٙ /4/د ًزكٍ) ٗ ..يف
ًعددزا اهلتدداب يف اهقددآز ٝأخددذت أتددابع ًؤهيفاتددم ،ألكتغددف أُددم ٗادددر ًددّ
امل وصني هو ٚاي اهعوٌ..ٛ
ٗهددر ُٔددات عددزٙف يف عدداَ (ٗ )0391حيٌددى إددداس ٝيف اهتددارٙدٗ ،اهددرٖ اهيفِدداْ
اهتغددلٚوً( ٛددِ عددزٙف) اهددذ ٜتددش ّٙبعددض رصددًٕ٘ ٗأعٌاهددٕ اهتغددلٚو ٞٚبعددض
األًاكّ يف ًصزِٓٗ ..ان ص٘ر ٝبغلى ه٘د ٞكب ٗ ٝحدعب يف ًت،دف اهقا٢در
اهزادى مجاي عبر اهِاصز ،عرّت إدر ٠اهص٘ر املٌّٚش ٝهعبر اهِاصز..
برأ ُٔات عزٙف بلتاب ٞارتٚاي اهعوٌد ،ٛستداٗ ً ُغدز قصصدٕ اهقصد  ٝيف
بعدددض ا دددالت األتبٚدددٗ ،ٞصددديف،ات األتب يف اهصددد،فٗ ،ددددني قدددزأ هدددٕ ٘ٙصدددف
اهضباع ،ٛأخذ ٙغدذعٕ عود ٟاهِغدزٗ ..كداْ اهزاعد ٛاألٗي إلُتاددٕ اهدذ ٜبدرأ ًدع
(قآز اهشًّ) رٗاٙتدٕ األٗىل ،ثدٍ يف صوضدوً ٞدّ ا ٌ٘عدات اهقصصدٗ ٞٚاهزٗاٙدات
األخز..٠
ٗحتّ٘هددب رٗاٙتددٕ ( قددآز اهددشًّ ) فٌٚددا بعددر إىل فددٚوٍ صددٌِٚاً ٛ٢ددّ إخددزا
كٌدداي اهغددٚد ٗب ٘هددُ ٞدد٘ر اهغددزٙف ٗ..كدداْ أّٗي فددٚوٍ صددٌِٚا ٛ٢عزبدد ٛددداتّ ًددّ
ارتٚاي اهعوٌ..ٛ
ٙتٌّٚش أتب ُٔات عزٙف باهِشع ٞاإلُضاُ ّٞٚاه حتل ٛعّ اإلُضاْ ٗعذاباتٕ
ًٌٗٓ٘ددٕ ًٗغددلالتٕ املضددتقبو .. ّٞٚفٔدد٘ ٙت ،درّخ عددّ ًغددلالت اهب٣ٚددٗ ٞاهتو دّ٘خ
ٗختش ّٙاهضالم اهِ٘ٗٗ ٜخ ٘ر ٝذهم عو ٟاذتٚا .. ٝكٌا تتدراخى ع٘املدٕ ًدع قد٘٠
اإلُضداْ ارتيفّٚددٗ ٞاذتاصّدد ٞاهضاتصدٗ ، ٞاهب،ددح عددّ عد٘امل أخددز ٠يف اهلددْ٘ ًددّ
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د٘هِا  ..ع٘امل ًّ اهلاِ٢ات اهعاقو ٞا ّه حتل ٛعّ اهضدالَ ٗارتد  ..تضدت٘طّ
اهل٘اكو اهبعٚرٗ ٝت ت ٛيف سٙارات ًتتابع ٞهألرا هوّقاً ١ع اهبغز..
ٗيف رٗاٙتٕ صلاْ اهعامل اهجداُٙ ، ٛت،درّخ عدّ عدامل تِتغدز فٚدٕ ا ٌّعدات
اهصددِاع ّٞٚيف أعٌدداق احملددٚط دٚددح ٙضددتيفٚر اهِدداظ  ،اهّددذٙ ٜعٚغددْ٘ فٔٚددا ً ،ددّ
كِ٘س اهب،ار ٗٙبِْ٘ زتتٌعاً ًتٌاصلاً بػضا ١ف ٗ ٕٚأدقدات ٗ ..قدر ّلِّد٘ا
ًددّ ت دد٘ٙز إًلاُدداتٍٔ اهعوٌّٚدد ٞإىل دددرّ دعوددٍٔ ٙقدداًْٗ٘ اهلدد٘ارخ ٗاألدددراخ
اهيفذا.. ّٞٚ٢
ٗٙددشاٗ ُٔددات عددزٙف بددني اصددتقباي اإلُضدداْ هشٙددارات ًددّ عدد٘امل أخددزً ٠ددّ
ك٘اكدددو بعٚدددرٗ ٝبدددني رددددالت فضددداً ّٞٚ٢ت دددّ٘رٙ ٝقدددَ٘ بٔدددا اهبغدددز إىل تودددم
اهل٘اكو ..فيف ٛثالثٚتٕ ( ابّ اهِذدَ٘) حيلد ٛعدّ سٗا بدني أُجد ٟبغدزٗ ّٞٙبدني
كددا ّ٢عاقددى ًددّ ك٘كددو بعٚددر  ،دٚددح تو در األُجدد ٟصددبّٚاً جيٌددع بددني صدديفات
ص دلّاْ اهل٘كددو اهبعٚددر ٗبددني صدديفات اهبغددز يف ًشاٗددد ٞدعوددب ًِددٕ عِصددزاً
يب ٙزدى ًّ األرا هوب،ح عّ ٗاهرٖ ..
ًتيفّ٘قاًٗ ..بعر أْ ٙلس اهص ّ
ُٗٔددات عددزٙف ردددى رقٚددق ،تغددعز با جنددذاب حنددٖ٘ ،ألتبددٕ ٗهباقتددٕ ٗصددعٞ
ًعزفتٕ ..قضِٚا ًعاً ٗقتاً ط٘ٙالً ،قبى أْ جند٘ي عود ٟبعدض اهلتّداب ٗاإلعالًدٚني
ًّٗ ب ( ٍِٔٚستٌر صوٌاٗ )ٜاهلاتو املضزدٗ ،ٛاإلعالً ٛاملعدزٗب يف صدٚ،يفٞ
األٓزاَ ( ٗٓ٘ ٙغػى داهّٚاً ًِصو رٚ٢ط اتّ،ات كتّاب ًصز )..
ٗستٌددر صددوٌاٗٓ ، ٜدد٘ اهددذ ٜذٓددو إىل اهضدد٘ٙر ًددع ابددِ ّ جنٚددو ستيفدد٘ت،
صتالَ دا٢شُ٘ ٝبى ،بر ً ًّ جنٚو ستيفد٘ت اهدذ ٜمل ٙػداتر ًصدز طد٘اي دٚاتدٕ..
ٗمل ٙز دت ٟف٘سٖ جبا٢شُ٘ ٝبى ًِاصدب ٞهو دزٗ ًِٔدا ..خاصدٗ ٞأُدٕ رددى حيتٌدى
اهضيفز ٗاهبعات عّ األرا اهد اصتِغدق ٓ٘آ١دا ٗتػوػدى أتبدٕ يف د٘ارٔٙدا ُٗاصدٔا
بلى عٌق ًٗٔار..ٝ
قوب حملٌر صوٌاٗ - ٜأُتٍ تقداًْٗ٘ اهت بٚدع ًدع (إصدزاٚ٢ى) بلدى قد٘..ٝ
ٗرمبا ٘ٙدر صد٘ ٠عدرت قوٚدى ادّ احندزب عدّ ٓدذا املضدارٗ ،بدرأ ٙلتدو عدّ
اهضالَ امل٘ع٘ت ٗاملضتقبى املشٓز باألدالَ..
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قاي ً -دع األصدف ،احندزب بعضدٍٔ ٗٓدٍ كٌدا قودب عدرت قوٚدىٗ ،هلدّ
ًصز دت ٟب بضط أُاصٔاٙ ،زفضْ٘ اهعالقدات ًدع عدر ّٗ عداًُِ ٟدٕ ادتٌٚدع ،قتدى
ٗعزّت ٗادتىّ األرا ٗفزا ٌِٓٚتٕ باهق٘ٗ ٝمبضاعر ٝتٗي كس..ّ٠
أٓدددراُ ٛستٌدددر صدددوٌاٗ ٜبعدددض ًضدددزدٚاتٕ ًجدددى ( صددداهً٘ ( )ٛاثدددِني يف
اهبالّعدددٗ ..)ٞبدددرأُا حنلددد ٛعدددّ األتب اهعزبدددٗ ٛإرٓاصددداتٕ ًٗغدددلالت ُقددداتٖ..
ًٗغلالت ُغز اهلتو ٗتٗر اهِغز ٗاهزقاب..ٞ
ص دٌٍّ ُٔددات عددزٙف عوددً ٟددزافق إىل ًلتددو (عبددر اهلددات ٜاهبلّددار) يف
صيفار ٝاإلًاراتٗ ..كِب أمحى هدٕ رصداهً ٞدّ أخٚدٕ (فٌٔد )ٛيف تًغدق ..اصدتقبوِا
بادتيفاهٗ ،ّٞٚهعوع ص٘تٕ حيل ٛعّ اهعزٗبٗ ،ٞاذتصار ٗاذتوٍ..
ردى تغبّع باهيفلز اهقً٘ٗ ،ٛاختذٖ ُساصاًٗ ،عرّ ُيفضدٕ ٗاددراً ًدّ اهدذّٙ
ِٙتٌْ٘ إىل األرا اهعزب ّٞٚاه تصّ٘رٓا بال درٗت ..قاي هٛ

 قضّددٌب اهدد٘طّ اهعزبدد ٛإىل أربعدد ٞأقضدداَ ادتشٙددز ٝاهعزبٚددٗ ٞتضددٍ كددىاهبوراْ عرا بالت اهغاَ ٗاهعزاق ،اهد تغدلى اهقضدٍ اهجداُ ٛبدذاتٔا ،أًدا اهقضدٍ
اهجاهح فٔ٘ ٗات ٜاهِٚى ( ًصدز ٗاهضد٘تاْ) ٗاهزابدع ٓد٘ بودراْ املػدزب اهعزبدًٗ ٛدّ
بِٔٚا هٚبٚآ ..ذٖ اهتقضٌٚات تعتٌر عو ٟطبٚع ٞاإلُضداْ فٔٚدا ٗعاتاتدٕ ٗتقاهٚدرٖ يف
اهتيفاصٚى ..رغٍ أُِا هرِٙا كدى ًدا ٓد٘ ًغد ن ًدّ (هػد – ٞتدارٙد ٗدػزافٚدا ٗتٙدّ
ٗاصاط ٗص).. ّ،
ٗتددابع ٙقدد٘ي ةٌاصدد - ٞأدوددٍ بٚددَ٘ أر ٠فٚددٕ اهعددزب ٙغددلوْ٘ (فٚرراهٚدد)ٞ
ت٘تف صلأُا ًٗاهلدا يف اهت د٘ر ..كٌدا ٓد٘ اذتداي يف ا حتدات األٗرٗبد ،ٛاهدذٜ
ختتوددف تٗهددٕ عِّددا كددج اً ،تٗي كاُددب ًت اصددًٌ ٞتقاتودد ..ٞبِٔٚددا دددرٗت ٗتًددا١
ٗغشٗات ٗادتالي ..أصب،ب كتو ٞاقتصات ٞٙصٚاصٓ ٞٚا٢و..ٞ
ٗٙدزّْ اهلدداتف إىل داُبدٕ ف فددع اهضدٌّاع ٞهد تّ عود ٟاملددتلوٍّ ٗكداْ املوّ،ددّ
اهلددب بوٚددؼ محددر ٜاهددذ ٜكدداْ ميّددز مبزدودد ٞصددعبً ٞددّ ًزادددى دٚاتددٕ  ،كدداْ
ط فٚقدد٘ي هددٕ عبددر اهلدداتٜ
ًِلضددزًا ٗٓدد٘ ٙت ،درّخ عودد ٟادتاُددو اّخددز ًددّ ارت د ّ
صارخاً
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 بوٚؼ أُدب فِداْ كدب  ،عدر إىل فِدم إىل مجٔد٘رن إىل أذتاُدم ،اتدزناه ٚظ ٗاهتذارب املزٙز ..ٝعر إهِٚدا ٙدا بوٚدؼ ،أردد٘ن ..تدتلوٍّ مبجدى ٓدذا اهٚد ظ
ٗا ُٔٚار اهقاتى..
ٗٙضع اهضٌاعٗ ٞترًع عِٚاٖ ،فٚؤثز بِا اُيفعاهٕ ..أُا ُٗٔات ،فٚق٘ي ةشْ
 بوٚؼ يف أص٘أ دا ت  ٙصٕ ٗقِ٘طٕ ٗدشُٕ..ٗباهيفعىً ،ات ذهم املو ّ،اهلب بعر أصابٚع ً ،قٔ٘راً دشِٙاً..
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