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 ٚتأخست ٜا طري املطس.. تأخست نجريًا!! 

 أمت٢ٓ ٜا طري املطس إٔ ال ٜهٕٛ تأخسى ٖرا، بطبب 

 زغك١ زصاص أصابت َٓو َكتاًل، ع٢ً ٜد "ذ٥ب 

 َرتبص" بني غعاب جباٍ املطس، فتأخست يف ايٛصٍٛ؟! 

 *** 
 "إٕ اإلي٘ األبٝض مل ٜطُع أْني آبا٥ٓا، ٚال حػسج١ 

 ايػابات ٚال بها٤ املا٤". 

 (1)ٍٚٚ ضْٛٝها" 

 :ِِ  تعَّ

 َع ٖدٜس ايطا٥سات ئ ٜطُع األْني.. 

 َع اْفجاز ايصٛازٜذ ئ تصٌ احلػسج١ يآلذإ ايصُا٤.. 

 ٚيف قًب احلسا٥ل ٜرتَد ايدَع، ٜٚٓطخب ايبها٤.. 

 ٚأظٓو تعًِ: 

 إٕ اإلي٘ األبٝض ال ٜؤَٔ باألْني، ٚيٝظ يًخػسج١ 

 ق١ُٝ ُترنس عٓدٙ، ٜكٍٛ اإلي٘ األبٝض: "نًُا اشدادت املكابس اجلُاع١ٝ ْكًٌ َٔ 

 احتُاٍ ايتطدِ ايطهاْٞ". 

 إٕ ايبها٤ دلسد دَٛع عابس٠.. 

 ٖرا اإلي٘ األبٝض، مل ٜكتٓع بعد بإٔ ٖرٙ ايػابات، ٖٚرٙ األْٗاز، 

 ٖٚؤال٤ ايبػس، ٖٚرٙ األفسٜكٝا َا تصاٍ حظري٠ يكطعإ خٓاشٜسٙ اجلا٥ع١.. 

 *** 

                                                 
(1)

 . 6891ٍٚٚ ضْٛٝها: أدٜب ْٝجريٟ، أٍٚ أدٜب أفسٜكٞ حيصٌ ع٢ً جا٥ص٠ ْٛبٌ يآلداب عاّ   
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 حتاٚز ايكت١ً: 

 ــ ال تسَٛٙ يف ايبخس، "قد ٜعٝد املٛج يسٚح٘ احلٝا٠".. 

 ــ ال تدفٓٛٙ "قد ٜٓبت َس٠ً أخس٣".. 

 ٢ ايطسٜل "يسبَُّا تػٞ بٓا ايسٜح". ــ ال تسَٛٙ عً

  ،ًُ٘أبٞ، أضام عًٝو ٚطٔ بأن 

 ٚاضتٛعبو َرٌت َٔ ايجس٣؟؟ 

  !أبٞ.. أميهٔ طسد املٛت"؟ 

 (2)"ضخ٢ احلّداد"

  (3)نٝف ْطسد املٛت َا داّ آهل١ ايكتٌ يف دٜازْا؟! مجٝعِٗ "إّزا"،

 َٓٗا: إي٘ ايكتٌ األٍٚ يف ايتازٜذ، ٚايرٟ أبًَؼ أبٓا٤ األزض بسضاي١، 

 أْا ايٓاز يف َٓابت ايكصب، ٚايفأع يف ايػاب١..

 أعصف نايسٜح، ٚأٖدز نايسعد.. 

 ..ِّ َّ نا٥ٔ ح  ضٛف أقطع األعٓام.. ضٛف أقتٌ ٚأبٝد ن

 ضٛف أشٌٜ ضطٛع ايػُظ، ٚيف ايًٌٝ أحجب ٚج٘ ايكُس.. 

 ضٛف أفطد قًٛب ايبػس.. ضٛف أضدُّ ايٝٓابٝع، 

 ٚأخطف أيل ايهٛانب، ٚأذلٛ ايٓجّٛ َٔ ايطُا٤.. 

 عفًٛا، أنتفٞ بٗرا ايكدز َٔ ايسضاي١.. ألْ٘ يٝظ قا٥اًل فكط، بٌ 

 ٚثسثازًا أٜطًا.. 

 َا أنجس ايرٜٔ ٜػبْٗٛو ٜا "إّزا".. إِْٗ ٜتهاثسٕٚ نايجعابني، 

 ٜطسحٕٛ نايكطعإ ايداغس٠ يف بالد "بالد ايعسب أٚطاْٞ" 

                                                 
(2)

 ضخ٢ احلّداد: غاعس٠ عساق١ٝ.    
(3)

 : ذنس ٖرا اإلي٘ يف األضاطري ايسافد١ٜ..  إّزا  
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 ٚحدٖا ايػُظ نف١ًٝ بهٓطِٗ.. ٚحدٖا ايٝٓابٝع ضتػسقِٗ 

 يف ايطُٞ.. ٚغدًا تتأيل ايٓجّٛ.. غدًا تتفتح شٖس٠ احلبِّ ع٢ً 

 غٛاط٧ ايػُظ.. ٚضٝهٓطِٗ املٛج ذات زحٞ 

 *** 
 "عٓدَا تهٕٛ ع٢ً ايك١ُ ٜطٌٗ عًٝو ايهالّ.. عٓدَا تهٕٛ 

 يف األضفٌ حتتاج إىل غجاع١ أنجس". 

 ٕٛ ع٢ً ايكُِ، ٜظٕٓٛ أِْٗ بالبٌ ُتػسد.. أنجس ايرٜٔ ٜٓعك

 حنٔ ايرٜٔ يف األضفٌ، َت٢ منتًو ايػجاع١ 

 يٓصجس تًو ايػسبإ ايطٛدا٤، ْٚبعدٖا عٔ مسا٤ قُُٓا 

 ايبٝطا٤ اجل١ًُٝ؟! 

 **** 
 "عٓدَا ُعدُت إىل َطكط زأضٞ، نإ تالَر٠ املدازع باع١، 

 ٚاملعًُٕٛ َػرتٜٔ َعدَٚني.. 

 زأضٞ، ضا٥عني ناْا: بٝت أبٞ ٚصٛت أَٞ..  عٓدَا عدُت إىل َطكط

 عٓدَا عدُت إىل َطكط زأضٞ مل ٜعسفين حالم طفٛييت، 

 ٚقص غعسٟ بال عٓا١ٜ.. 

 ٜا يألض٢! إْٞ أعٛد إىل َطكط زأضٞ ٚال أحد ًٜكٞ 

 "َّ  ايطالّ عً

 (4)"عباع نٝازمشٞ" 

ٌّ إىل َطكط زأض٘، ضري٣ إٔ   ض١ٜٛ إذا َا زجعٓا.. ن

                                                 
(4)

 عباع نٝازمشٞ: غاعس ٚرلسج ضُٝٓا٥ٞ إٜساْٞ.    
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َّ األغٝا٤ اجل  ١ًُٝ اييت ناْت تتعًل ب٘، قد اذلت ٚشايت.. ن

 عٓدَا زجعت إىل َطكط زأضٞ مل أجد غجس٠ احلٛز اييت ناْت قسب 

 عني ضٝعتٓا.. 

 ٖٓا نإ أبٞ جيًظ.. ٖٓاى حتت ضكٝف١ ايتٓٛز ترتا٣٤ 

 يٞ صٛز٠ أَٞ.. 

 ٖرا املعجٔ املهطٛز ٚاملسَٞ عٓد شا١ٜٚ ايبٝت ايطٝين، نإ خيصُّ أَٞ.. 

 ٖرٙ حكٝبيت املدزض١ٝ ايكُاغ١ٝ املٗرت١٥ تسقد بطهٕٛ 

 حتت غجس٠ اجلٛش.. ٖرٙ ايطاح١ خا١ٜٚ، 

 حت٢ َٔ صٛت ايساعٞ خًٌٝ.. 

 قبٌٝ ضاع١ َٔ ٚصٛيٞ إىل َطكط زأضٞ، نإ أٖايٞ قسٜيت 

 ٜٛازٕٚ جطد عبد ايهسِٜ ثس٣ املكرب٠، ٚايد ايػٗٝد 

 عال٤، ايرٟ احتطٓت٘ َكرب٠ ايصخسا٤.. 

 عٓدَا عدت إىل َطكط زأضٞ ٖرٙ ايط١ٓ نإ عدد ايػٗدا٤ 

 فٝٗا قد جتاٚش اخلُطني غٗٝدًا. 

 *** 
 األيٛاح  (5)بعد إٔ تأٌَ املطتػسم ايربٜطاْٞ "أزْٛيد تٜٛٓيب" 

 ايطَٛس١ٜ، اييت ظٗست يف َٛطٔ احلطاز٠ األٚىل، قاٍ: 

  ."يهإٔ اهلل أت٢ َٔ ٖٓاى"

 ٓتِ فعًتِ أنجس مما فعًتُٛٙ نٝف يٛ مل ٜأت اهلل َٔ ٖٓاى؟ َاذا ن

 يف َٛطٔ احلطاز٠ األٚىل، ٚيف َٛاطٔ األزض مجٝعٗا ٜا ضٝد تٜٛٓيب؟ 

َّس أًٖو نٌ أزض دخًٖٛا.. قتًٛا.. ذحبٛا..   يكد د

                                                 
(5)

 أزْٛيد تٜٛٓيب: َطتػسم بسٜطاْٞ..    
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َّ مجٌٝ..   أحسقٛا، ٚأبادٚا ن

 عجبًا! نٌ َا فعًتُٛٙ ع٢ً ٖرٙ األزض، ٌٖ نإ َٔ أجٌ اهلل، أّ َٔ أجٌ 

 احلس١ٜ ٚايطالّ؟! 

 *** 
ّٕ املٛت٢   "ٌٖ حيطس املًٛى اجملٛع ٖداٜا يًُٛت٢؟ أّ أ

 َجٌ ايفكسا٤ ال أحد حيطس هلِ غ٦ًٝا"؟.! 

 (6)"إدٚازدٚ غايٝاْٛ"

 ايفكسا٤ حيتاجٕٛ إىل املٛت فكط نُا قاٍ أحد جٓساالت بالد ايعِ 

 "ضاّ"... 

 ال أحد ُٜخطس يًفكسا٤ ٖداٜا، ال ضُٝا إذا ناْٛا َٔ نا٥ٓات ايعامل 

 َجًٓا ٜا ضٝد "غايٝاْٛ".. ال أحد ٜترنسِٖ.. ايجايح، 

 ٜترنسْا، حت٢ بايصال٠ ع٢ً أزٚاحِٗ.. ٚيٛ بهطس٠ صال٠.. 

 يف بالدْا ال ْس٣ اجلُاٍ إال يف املٛت٢.. 

 ملاذا ال ْس٣ اجلُاٍ إال يف املٛت٢، قاٍ ذيو ايػاعس 

 ايطٛزٟ، قبٌٝ زحًٝ٘:  (7)"ممدٚح عدٚإ"

 "ٚيهٔ َٔ املٗني يًخٝا٠ إٔ ال ْس٣ اجلُاٍ إالَّ يف املٛت٢". 

 ٚإٔ ال ُْكدز ايٓاع ْٚهاف٦ِٗ إال بعد َٛتِٗ.. 

 ايطالّ يسٚحٝهُا ايًتني تبخجإ يف ايصزق١ عٔ شٖس٠ حبِّ 

 ٚمجاٍ.. 

 قد تعرزآْا حنٔ أبٓا٤ ايعامل ايجايح ْطٝآْا املٛت٢، ٚذيو 

 تعص١ٝ ع٢ً ذليب ايطالّ ٚايٓجّٛ.يهجس٠ َٛت٢ احلسٚب ايدا٥س٠ ٚاملط

                                                 
(6)

 إدٚازدٚ غايٝاْٛ: أدٜب َٔ اإلزغٛاٟ يف أَسٜها ايالت١ٝٓٝ، جاز٠ األزجٓتني.   
(7)

 . 4002ممدٚح عدٚإ: غاعس ٚأدٜب َٚرتجِ ٚناتب ضٝٓازٜٛ، زحٌ عاّ   



 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الملّخص
المقال تفّكرًا موجزًا في نوع خاص من  هذايعرض 

على امتداد –"الرحالت". فالرّحالة وقصصهم كانوا 
معرفة ناقلين رفيعي الشأن لل -تاريخ المجتمعات

دى الرّحالون المنتمون إلى والثقافة. وفي كل زمان، أب
طبقات اجتماعية ومهنية مختلفة الحاجَة إلى إيداع 

–االهتمام بالكتابة انطباعاتهم القصَص. فيُنشئ هذا 
عالقًة بين الترحال واألدب. والسفر  -على وجه الدقة

في الحقيقة أو في الخيال رابٌط آخر بين الرحلة 
 فراٌر. -في المحصلة –واألدب؛ فكالهما 
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تطررزخصوؾيؽررألدص إشكصالعررمام صل ررا صوررهصالرراص ي درر ص  ضرر   ص  ترر  ص رراصصصص

الىلصصرلبص إشكصصص(1) إشكصو اص  الصلشك؟صوصعتص  عا اص نصطزوساتصفأللألبصهرا ي ص

 غردصل صصصبيصعصليِّصعخؿ،صيفصليصس ا صو ما ،صويفصليِّ»مست ص  ضا ألد؛صالذص لي  ص

ص«. نترصلشبا 

ل اصتشفألتا صتيشوروفصفريبطصهذ ص ملفهي صبنظز دص شبطاكص  يتصتتألحص صتبا  ص

ايع ص لخطابات.صو مري صذ رمص غز را ،صصصصص(2)  تعارضصبنيص إشكصو  الصلشكصبتؾنألف

كصعلىصلا صفعرهصوطراب ص ترألحص لناإراصالوجرارص  لرز ل تصو  تشلرألالتصصصصصصصصفا نظزصيفص إش

ص  نؾألد.

وإؾؿص  زسالتصتتذاوسص  يؽفص  بضألطص لمما ص مُلرش ر،ص تشمرهصبؾرماتصصصص

واؽدصعألئا ص ا؛صفتمي صيفص  غا بصس ورز صباسبما راتص شبألا ألردصو إصراطريص  ريتصصصصصص

ص  عال اتص  فارإدصيفص ا ندصلوصبلا.ص-يفصعلهاص إورب–تفٓضزص

 فألضص إشكصبلؾؿص  زسالت،صسألحص تعا ػص شبألا  صو سبلألل .صوال راصل صصو

ُ زوىص  غ لص سبلألل ص ملزئ صلوص ملعألػصومراصهري،صلوصَّرٖيرصبا متابرد.صفراسبٗ صل صصصصصص

ربقعصيفصاظزص  عا اص نص  متاكصإلوز زصص-لشبألا «صدنضا »الذصتمي ص–  زسالتص

  لي صال صإؾؿص  رزسالتصص» ص(3)اؾ ،صعلىصحنيص اصتغريصال أل صداانيصغري  صش ملألط

ومرراصيفص–تررنذعصعررنص شبألررا ،ص ررألطصفألرر صشفررْعصالىلصسرراِّص  تنرراإض؛صالذص رراوهصفألهرراصصصصص

باسبضرربا صاغرراذص  ررذ وز ،صو  غررزضص ررنصهررذجص  متابررد،صودرريش ص رراصصصصص-غريهررا

ص«.ُ ضزش

 ذ صتجريصإؾؿص  زسالتص سبفألظد،ص عصالعاشتهاصتؾي زص سبلأللد،ص تيوألد صيفص

  زٓسا ررُدصيفص  غا رربصذويصمسعرردصص» يف؛صفألمرري صذ ررمص  تخألألررهصلوص شبررزوزصعررنص ملرر صص

                                                 
 .0991،صبار ط،صلطلطص  ش كص  مبري ص مليصيعدص  عاملألد،ص  ش كصو  لألعص،فأللألبصها ي ص(1)
 .0987،صبار ط،صش رصصِيي،ص فهي ص إشكصو لامتصلوزىصتشفألتا صتيشوروف،ص(2)
،صلعمرا ص ملر  زص  راو  ص  رذيصاظمتر صدا عردصبي تألر صيفصصصصصصصص  زسلد ص نص ملغا ز صالىلص  متابديفصص(3)

مص ألمير ،صوسرا ص  ت هألرهصو  بشرحصصصص.صمجعص  نؾيـصغري  صش ملألط،صش رص0991ل ارصص5-6

ص.7،صـ0995يفص  لغاتصو إشك،ص ا ندصبي تأل ،ص
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با مذ بني،ص بتا لص رنصصص-علىص زِّص  عؾير–صألئد،صوإاصوداو صلافضهعص يؽفي ص

ص.(4)»صرت بيص  ذيصلعزكصعنص سشر ئ ص مٓتاكص إصفار،صووؽيم صالىلصغارسوا 

بألاصل ص  ذهنألاتصتطيرت،صوبا ص  ُبعاص  تخألل صو  غراعزيص لؾرؿص  رزسالتصصصص

يفصليصسرررا ص رررنص–  لررراروصلوص  ناإررراصيفصغا ررردص إهمألرررد؛صالذصمص نبغررر ص ررراصصيفصاظرررزص

صل صُتفؾهصعنص  تشلألهص  نؾ .ص- إسي  

  رذيصس رصصص(5)و  ي إعصهيصل صعاش  ص نص  لؾؿ،ص نصحني صإؾردصتأليفألرهصغيتألر صصص

،صتنرررارزصفرررمنص غررزوكصوطررردص  متابررردصص6481إضررنطألندصيفصعرررهزص كص رررنصعررا صصص

ص  فائا ص إشبألد.ص  ؾزَّد؛ص  يتص مي صلساصلغز فها

 قصص الرحالت: حملة تارخيية

 تلمصوهصسقرار صوورهصسلبردصتار ألردصإؾرؿصرسرالتصواؽردصبهرا.صفرا  صصصصصصصصصص

هرررذ ص  نررريكص رررنص  لؾرررؿصشو  رررا صصرررز ا ا ؛ص نرررذص  عؾررريرص  لا ررردصسترررىص  لرررز صصصص

يفصس رنصص–  عغز ن،صو نصهريوشوتصالىلصبألتير.صووا ص  غاعزص إلغز ل صهي ريوظص

بررنيص سبلأللرردصو ملمررا ص ملبهررزصصصصص إوش ضررا ررشزصيفصصإرراص-صررب ص  عؾرريرص  لا رردصص

 ملتخأٖلرره.صفأُلضتغررفصيفصهررذجص مللشمرردصفمررز ص  زسلرردص سبلأللألرردصو  تعلألمألررد،صسألررحصصصصص

 ري يصداشرصوجنرا صوٖقردصبهرذ صصصصص(6) مي ص  بشحصعنص  ذ تصل ز  صلصاصألا .صووتبت

لرىصصتتيٖد ص  زسلردصالذ  صيفصورطصصرريصش ولر ،صمص نمفر صعصصصصص»  غ  صعلىصود ص  اإد ص

ص«.ذ ت ،صبهصجيزِّكص موتالف

واقررزكص ررجال ص رريدنيصفزو ألنتررا ص  ررذيصوفرراصالىلص زبش ئررزص لخرريضصيفص ضررعّىص

ثنائ ٍّ،صوهيص  ذهاكصملالإا صذ ت صوفنر صا زبرا ريصبنشريصوراـإ.صفتإا تر ص  طي لرد،صصصصصصص

                                                 
  ملؾارص  ضاب .ص(4)
،صالعراش صاغرزصصص0865،صبار ط،صش رص ألغألهص ألفر صصيفصالفز لألدصبعألا  صعنصبار طإؾدصورشتصيف صص(5)

 0971يفصدنألف،صش رصشروس،ص
،صيفصوتراكصوز ضرتألا صعاعريرصصصص«،صيفصر اضص  غزق ص لال تصر ش د ري يصداشرصوجنا صوٖقدص(6)

،ص0991،ص ا ندص زبش ئرز،ص طبيعراتص زبا عرد،صصصص  رتسا صيفص  لغاتصو  ش كوش أللدص زصل  ص

ص.707ـ
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يفص زبش ئزص  عاؽمدصويفصبلألا صوإضنطألندصوبضمز صوتلزت،صمحلرتص ر صعراش  ص رنصصصصص

ص  يتصوااتصتضاورج.ص إلداباتصعنص  غميك

بابرا ص غرٖزعا صالىلص  عرا صصصصص-يفصغقي صإزو صعرا ص–ووااتصإؾؿص  زسالتص

ص رارويص  غز بصو جملهي .صويفصلعلاكص  عؾريرص  يصرطى،صلعطرىص  عمرهص ملغرهير صصصصصص

إص للررٓز لص إوروبررألنيصثلررد ص ررنص  تفاؽررألهصعررنصصص6924اصبي رريصوترراكصعذائرربص  عررا ص

تراكص  زٓسرا ص  فألنألضر صش رألال صلرعراصصصصصصصبتمعاتص  غزقص إإؾى.صلفلرعص مرنصالذ  صوصص

عرررا ص«ص  نررراص  غزبألرررد»وز ضرررتيفصوي ي بررريظ،صمل ررراصإرررزرص ملقررر صمصتمغرررافص

ص؟6829

وباتتصإؾؿص  زسالت،صيفص  لز ص  ضابعصعغزصوؾيؽا ،ص ؾرارص علي راتصصص

  لتذارصو ملغا ز نصو ملضتمغفنيص نص إاي كصولها.
رو ئألرا صلوص  رورا صلوصصصفألممنصل ص مري صواتربصإؾرؿص  رزسالتصعراعز  صلوصصصصصص

دغز فألررا صلوص السررا صلوص رراواا صتار ألررا صلوصعضررمز ا صلوصطبألبررا صلوصواهنررا ،صلوصغررريصصصص

ذ م..صو تطاب صهذ ص  تنيكصيفص  مٖتاكص عصتعاش دصيفصإؾؿص  زسالت؛ص  يتصترت وخص

 ملغررشيادصبا غررعزصو  عاطفررد؛صلوصبررنيصصصص(7)بررنيص  لشرربص  بضررألطصو  لؾرردص ملضرربيودصصص

ص زورهاصعلىصولألهما.

و سبٗ صل ص  ضمدص شباؽردص لؾرؿص  رزسالتصتممرنصيفصترزكص  براكص فتيسرا صصصصصصصص

علررىص ؾررز عأل صل ررا ص  تنرريكص  ضررزشي.صو عررزضصعلألنرراصدررا ص رريكص رريروصيفصوتابرر صصصص

صهررذج»إررز ل ص  عبررار تص  تألررد،ص  رريتصمصربلرريص ررنصروخص  اعابررد صصص(8)رسررالتص ملغررا ز 

  زسلرردص منررمصإؾررهاصاجررز  صلوصاظمررا ،صلوصاجررز  صواظمررا صعلررىصحنرريص رراصوررا ص فعلرر صص

ؽرررا لناصمفرررياتنيصيفصعؾرررزج..صو منرررمصرو  تهررراصبلغررردصفررريدالظصلوصبلغررردصصرررا صصصص

لاطياألي،صعلىصعمهصسي رصلوصرصي ص تشزود،صبش نص ملاف ص  بضألطصلوص ملافر صص

                                                 
ص. يدنيصفزو نتا ص-دا ص ير نص-تأليفألهصغيتأل  نصحنيصإؾؿص  لضنطألندص  يتصوتبها صص(7)
 رر  زصاظمرر ص ملزوررشص  بررأل ص زبررا ع ص لار صرراتص جملز ررد،صبتررار  صصص،صوتابرردص  ررزسالتصيف ص(8)

؛صومجرررعص إعمرررا صدألررريرغ صشفريشوترررا،ص طبيعررراتصصص0991ورررااي ص  جررراا صصص70-77-71

ص.19،صـ0991  ضيربي ص زبا ا ،ص
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تطلل صعلىصافضرم ص يار صصص ملزوبصلوصب صليكص  تم صو  تخأله..صووفلا ص الصعص  ذيص

لوصعاتيبز ا .صفضتمتف صبت لالص السظاتصبضرألطدصعلرىص  ريرق،صب صرليكصوتابردصصصصصص

لصليبم،صوتبُضطصدناسألم،صوتتممنص رنصصص-خبالفصذ م–  ربإألات،صلوصصتنمِّ ص

  ضفزصيفصتالفألرفصذ وزترم،ص بشرز  ص رنصذورزىصالىلصلورزىصعلرىصهريىصوألا رم،صصصصصصصصصص

ص«.ىصعنصوهصصزش دصباور  صبنيص  طُِٓزفاتصو  يؽف،صستىصتتخل

غرررريصل صورررجري  ص رررنص  مٓتررراكص ملنرررتمنيصالىلصدنضرررألاتص تلفرررد،صو ملعرررزوفنيصصص

إؾرري صو ضرزسألات،صومسري صبرامسهعصإؾرؿصصصصصصصا بنغزهعصرو  راتصوإؾرائاصوإؾؾرصصص

ص-تأليفألررهصغيتألرر ص  ررزسالت.صو  لائمرردصطي لررد،صو ُنغررزص نهرراصالىلص إمسررالص  تألررد صصصصصصص

 ألغا صص-شوص يباصا غ صص-غيصتافصفليبريص- ا مصسٓا شص-ل مضنارصشو ا

صل بريصوا  .ص- ي يشصفزعي ص-بيتير

بعألررا  صعررنص  زغبرردصيفص–و ص مررنص لررزسالتصولررهاص مللاؽرراصذ تهررا.صواررذوزصص

ثالثرردص ضرريغاتص تلفرردص لزسلرردصالىلصإضررنطألند ص  فقرري صصصصص- موتررش  صو  تبضررألطص

فلريبريصصغيصرتافصصغيتأل إ؛صو  بشحصعنص  ممرا ص  فر صا رنصحنري صصصصصتأليفألهصببضاطدصا

،صوص ريدنيصفزو نترا صصصصرال بيص ألتمعصوتابدصرو  تر صصص6484إضنطألندصعا صص  ذيصس ر

ل مضرنارصص  ذيصس رهاصباسجا صعنص يهبت ص  تؾي ز دإ؛صو  تعطُّػصالىلص ملعزفدصا جه ص

وصغر صشوص يبضرا ص  لرذ نصرغبراصيفص  تعرزفصلوجرزصعلرىصترار  ص مصرتألطا صيفصصصصصصصصصصصشو ا

ص زبش ئزإ.

،صو منصع ص  بشارصو  لفرارصصرعألا صصصو سبٗ صلا ص منص  رتسا صبا فعص  ي  د

إ؛صوت وررذص  زسلرردصيفصهررذجص سبا رردصصص(9)عرراوص ُللأَلرردص علي رردص عألنرردصا ررنص جرره صتي رراظصصص

با تشا رررراصُبعررررا  صتزبي ررررا .صفررررألممنص  غررررزضص ملضررررتهافصيفص صررررتمما ص  جلافرررردصص

يفصص-يفصوررهصس ررا –  غخؾررألد،صليص ملعزفرردص  ذ تألررد.صوترري رتصهررذجص شبؾيؽررألدصص

  ُبعرراص شبلفرر ص لؾررؿص  ررزسالت،ص تمتلررمصيفص  لررز ص  تاصررعصعغررزصاشوعررا صذهنألررا صصصص

يفصتلمص سبلبدصوا ص شبطاكص  فلضف صا رنصحنري صصصلوجز.صلفالصجيبص  تذوريصلا ص

                                                 
 .0717وص0771رٓسا صالاملألشيصداكصيفص زبش ئزصبنيصعا  صص(9)
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 ررذهبصلوغضررتصوياررتص  يفررع إص زغرربصيفصبلرريإص ملعزفرردصلوصالؽررالسها،صبت غررالصصصصصص

 ملتخأٖلرهصيفص  زسلردصالىلص  غرزقصصصص»تفضريهاص  باط ؟صتمتربصبري رتصروارارصيفص لا راصصصصص

الِ صورا صعلرعص مصتغرز قص ضررتدعص إلصرها صصصصصص ص»(10)«وفلا صإعمرا صدرري رصشيصازفرا صصص

ل ،صباوتغاف ص نصدا اصشممتص  نؾريـصو إو براص  لا رد؛صفهريص عمرطصصصصصص إؽ

 نص  ناسألدص  ذهنألرد.صفهرذجص مللاربردصصصصص-بنشيص ا– ضارص  جلافد،صإا ص عألاصالاغالهاص

 لغزقصتلرفصبرنيصإطرلص  ير ثردصوالعراش ص إلسألرال.صغرريصل صازفرا ،ص  رذيص غراركصيفصصصصصصصصصصص

دص إثز ردص لمعزفرد؛صالذص قرعصصصصهذ ص شبطاكص إلسألرائ ،صو ك ص سصرها صيفصهرذجص  ار صرصصصص

تللألنراصيفص  عؾريرص  يصرطىصورهصعر لصصصصصص» زبشلص إوريص نصإؾت ص معرت َفص  تر  صص

 نص  غزق،صوايٓشص   صل صانههصثااألدص نصهذ ص  نبعص ملغرتكص ساضااألدص ؾاشرص  لي ص

ص«.  يتص نشتناصال اها،ص نلي صبتجناسصوبريصوجنعلهاصل ص  ااألاص نصدا ا.

صباكص  ضرفزصيفصالوجرارص  رتعلعصو  تجلرفصو  تعرٓزفصعلرىصصصصصصصو منصل صتتذضاصل

ص  ذ تصو  تذزشصعنص جملتمعص  ذ ت ؛صو ألضتصتلمص إصباكص  يسألا .

 الرحلة والكتابة

يفص  لز ص  تاصعص–عهاتص  نشعدصالىلص  تيصعصيفص إرضصو  ضألاصدصو مإتؾاشص

ومشَ صإؾررؿصذ تصؽرربغدصالغز بألررردصش  غررد،صوعررهاتصتماثزهررا.صو هرررتعصصصصصصص-عغررزص

باملغرراهاص  طبألعألرردصو إس ررالصو  تلا ألرراصصصصص- ررافيعا صوضرريغاتص تنيعرردصص–ٓسررا ص  ز

وفني ص  عمرار صلوجرزص رنص هتما ر صبا ضرما ص إؽرلألنيصعألرنهع.صو متربصصرألمي صصصصصصصصصص

 لم  ررفصصدبررا ص  عمرريرص ملغررا ز ص وزوفرردصبغرر  صصص»رسوقصيفصشر صررت ص مليصرري دصبررر صصص

ىصلار صعمرهصس ضتشقرزصصصصال ص  تعز فص وا اص لنؿص إلغز ب صعلرص ص»(11)«فز شو صروؼ

  لألعص إوالإألدصلوص ملغاهاص  طبألعألدص  غز بدسصاوفلا صملعذعصمروظص  مبريإصمص باوص

و فألررا ،صو منرر صَّمررهص ألررش ص إلعررار صالىلصسواردااألرردسص مليفرريكص لارارردص ررعص  غرر لصصصص

                                                 
األضررا صص78الىلصص76،صلعمررا ص رر  زصفررريو ص  رراو  ،ص ررنصصصرسلرردصوألا ألررد،صرسلرردصتعلألمألرردصيف صص(10)

،ص  ذيصاظم ص عهاص  لغردص  فزاضرألدصو ش بهراصيفصدا عردصفرريو ،صتلرا عصصرألمي صفرري ،صصصصصصصصص0988

 .010ـ
 .78-77،ص ملؾارص ذويرص افا ،صـ  رتسا صيفص  لغاتصو  ش كص(11)
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 اص جٓبتر صيفصصص-وفلا ص لشا د– مليؽيف.صفألشورص  زٓسا ص ملتغزكص  بلَاص  غز بص نتلألا ص

،صو اص لاِّ  ص رنصسقرار صسا لردص للرألعص  ضرا ألد،صلوص راص ترألحص ر ص  رذوشصعرنصصصصصصصصصصص عتلاج

هذجص سبقار صذ تهاصباصعصلصطيرٔ ص جا ألدص  غرعيكص ملنعش ردصذ تص  طبألعردص  با ئألرد؛صصصصص

ص«.وذ كصهيصفما ص  لألعص  غخؾألدص سبّلد

لصرطيري،صص«صعرزقص»با بشرحصعرنصصصص-وهرعصوٓتراكصيفص  غا ربصصص–و لي ص  زٓسا ردصص

  زسألهصلوص» ص  ضع ص  ف ؛صفمماص لي ص م صفريداتصيفص لا  ص مي ص بتغاجص إو

  زسلدص ألضتصببضاطدصتيثأللرا صومصص ص»..ص(12)«عا ص  زسأله،صصفزص ملنشزفنيصو  ز ش ني

تؾررنألفا ص نٖضررلا ص  بتررد،صو رريصمحلررتص ظرراهزص مللشمرردص زبغز فألررد،صومرراص رراىصدرري صصص

فألهاص  تخألرهصلور قص  لعربصصصفري .ص مرذبا صهيصيفص  با  دصحبح،صو  زسلدصصع ص يسِّكص

ص«.مجألعها،صو زتمبصفألهاص  لَارصمجألعصلاي كص  غػ

تمريِّ ص عراشص رنصصصصص-  يتصد لصبهاص نصالفز لألدص  غرما ألدص–وإؾؿص  زسالتص

  مٓترراك،ص جررهص يباصررا صوفلرريبريصوغيتألرر ،ص ملضرراسَدص شبلفألرردص نؾيؽررهعص إشبألرردصصصصصص

ص. هيش ٌدصيفصإضنطألندص-  ؾا  ص زبمألهص-صال بي  السلد ص

غ تصرو  دص ملغا ز تصيفص  لز ص  جا نصعغزصا عصش األألرهصش فريصو ورز نإ.صثرعصصصصصوا

تزصختصيفص  لرز ص  تاصرعصعغرز،ص رعصدري صفرري صعلرىصودر ص شبؾريـ.صوَلشردرتصصصصصصصصصصص

ص غزوعهاص إ ا ي يدٓ صيفصالثزصهذجص  نشعدص  تيصعألد.

و  ي إعصهيصل ص  رتسا ،صالذصتت ؽهصوهصإار تص ملزلص مبتمار ردصو  عبلز رد،صصص

وهريصص–غشوص ملاف ،صوغشوص ملضتلبهصعلىص إوؿ.صو تألحص  علعصبزفلدص  متص رتٔدعص

 صتمغاَفصعا صغريص عزوفصوغريص تنإج.صفألضتناصغرشوصصص- اش ص  جلافدصو  تعظألع

؛صو ررنصااسألرردصص(13)الىلص  لررار ص  زإمألرردصوالىلص زبماعرردصص- ررنصااسألرردص–هررذ ص  فقررالصص

صلوزى،صالىلص  تفيقص  تل ص لغاسي.

                                                 
 .71،ص ملؾارص ذويرص افا ،صـرسلدصوألا ألد،صرسلدصتعلألمألدص(12)
الىلص  فزشصوساجص نعشم صعلىص زبش ز ص ملهذير ،ص جهصروبنضري صورزوسو.صصصليصالىلص زبماعد،صمصص(13)

 فههصتلٓمحص زبماعدصالىلصدبمعص ملضتيطنات؟
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لساص  يسر لصيفصلثنالصس ارتر صصص(14)وإاصر ف ص  ماتبص  فزاض صوش فأل ص ار أل 

إ.صثرعصعّلربصصص6481اصرصرائهصعرنص زبش ئرزصصص زبش ئرز،صفر وشكص السظاتر صيفصوتراك صصصصص

إانراصيفصعرا صصص ص»..ص(15)  أل صش لصعلىصبعض ص نصهذجص ملالسظاتصعنص  زسلرد،صإرائال صص

 ار أل صصو عصل صوش فأل صتي اظصبألذيصيفصوقعص سباخ،وناص عص ملارعا صص6481

وفىصافض صسصزش  صصبأ ال سص لميإف،صالمصلا ص صتفاضصيفص جملا التصعلرىصؽرعألاصصص

لٖ راصصألاصردص  عنرف،صوش فرعصمسلرا صعرنصصصصصصصص-افضر ص–عمهص ملارعا .صغريصل ص  ماتبص

ص«.بتسز قص غاورصبلا ص  ظهز  -وماصاعلع– ملتهعصصُبلألضأٓل 

 افؾرلتصإؾرؿص  رزسالتصعرألئا صصصصصو اطالإا ص نص نتؾفص  لز ص  تاصعصعغز،ص

إبررهصالصررباإصورردصمجا ألرردصعلررىصص–فغررألئا صعررنصوتابرردص  ضررري ص  ذ تألررد،ص  رريتصعررغلتصصص

 مي ص  ماتربصو  رز ويصو  زٓسرا صصصص»..ص ماادصلصاصألدصيفص  لؾدصسألحصص-  زسلد

  غرررخؿصذ تررر .صفرررالصتبرررالص غرررا زتهعصبررريمش ،صبرررهصوغررراشر ..صو نبغررر صل صتنلقررر صصص

ص.(16)«بعيشٕ 

نصعغز،ص ص ُعٔاص  ا ألهص ملزدع ص زورَشص  تخألرهصيفص  لؾرد.صصصصوبعاص  لز ص  جا 

وتز  صاظز ص  زٓسا ص  ز ويصالىلص  ت وألاصعلىص صتلال ألتهاصالس لص سبلأللر ص ملز َإربصصص

 زبريصاريكص رنص  ذ تألردص  ؾرشفألدصلوصصصصصص»..صلوص ملعألػ،صالذصُتضتجمزصيفصفعهصتعبرييصسألرحصص

ذ ص فارإرررراتصصتغررررتِّتصوررررهصسش والاألرررردسصتضررررتتبعصتالعررررألا ص  ماطباعألررررد،ص  رررريت

ص.(17)« لميفيك

و مررنص لؾرردص  ررزسالتصل صتتخررذصلعررمام صعررا ،ص ررنصحنرري صؽررشألفدصلوصصصصصصصصص

 ز صلدصلوصذوز اتص متيبدصلوصرو  د.صفلرا صغيصرتافصفري بريصبزسلردصالىلص زبش ئرزصصصصصص

 ملمزصردص م رري ص  لزطادألرد،صو  ريتصاغرزهاصصصصصصصصال بيصوتياطصإبهصوتابدصرو  ت  

                                                 
ترار  ص إشكصصواتبص نص  لز ص  تاصعصعغز،صعقيصيفص إواش ألدص  فزاضألد،صُعزفصبعمل  صص(14)

ص.0819،صيفص  ا منزكصو  ضي ا
ص.58،صـ0956،ص نغير تصدا عألد،صبار ط،ص  زصائهص ملمتيبدصبا فزاضألد زبش ئزصيفصيف صص(15)
ص.0995هذ ص اصلورشجصدا صروشوصيفص مليصيعدص  عاملألد،صص(16)
تيطئرردصإؾررؿص  ررزسالتصيفص  لررز ص  تاصررعصصصص»هررذ ص رراصلورشجصدررا صولرريشصبريعررأل صيفص لررا  صصصصص(17)

ص.01،ص ملؾارص  ضاب ،صـ«وتابدص  زسالت»ص ،صيفصباك«عغز
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شألفت ص شباؽررردصبا زسلررردصيفصتررراو نصصص.صويفصو إرررعص إ رررز،صتممرررنصؽرررصص6419عرررا ص

 السظات،ص نصع اهاصتلا عصالطدص صتناشص زو  دص ا؛صالذص مي صسذُزص  ش و دصفألهراصص

  اإرررَدصو ماغرررغاَ صبترصرررالص  لؾررردصيفصسألرررشص مررراا صو  رررنٖؿص ملقررراف؛ص سبلأللررر ص

صو ملتخأٖلهصيفص  ص عا .

اونصو ضررذهصفلرريبريصيفصلثنررالصرسلترر صالىلص ملغررزكص  عزبرر ص اطباعرراتصعررنص إ ررص

و إها  صولس ائهعصوممارصراتهعص  جلافألردصو ملنراازص  طبألعألردصو سبما راتص شبألا ألردصصصصصصص

 مليغلدصيفص  ٔلا ..صليصباملختؾز،صعنصوهصع لصإابهص الصتجمارصيفصرو  دصتار ألرد؛صص

صالذصتنطبعص  متابدصباإصا ألبص  ي إعألدصو  طبألعااألد.

ورال صص–  ماتربصصصو صُتضتجمزصبنشيصوا هصمجألعص ملالسظاتص  يتصشٓواهاصهذ 

يفص  متابدص  نهائألدص زو  ت .صو سبٗ صلا ص يداصعلىص  راو  صفرارقصصصص-رسلت ص ملغاربألد

بررنيص  زٓسررا صو  ماتررب؛صو نغرر صهررذ ص  فررارقصغا بررا صعررنص غرردص  متابرردصو  تنضررأل صصصصصصصصصص

 ضتنضررر صفلررريبريصوص ري رررطصوز صررراتهعصص»  غرررمل .صفأللررري صروش  صبهرررذ ص  غررر   صص

 نّلا ،صسنيصتنته ص  زسلرد.صوهمرذ ،صتنرشكص  لؾردصصصصص ملذوِّز صيفصسؽشألفدسص نل شدصو

الىلص نحصال لاكصو عنرىص لمغرا ز ،صوالىلصؽرنعصتفاؽرألهصصصصصص-علىصحنيص  ضري ص  ذ تألد–

 جري  صسبظدصرسألل صيفص سبلأللدص  يتصتمي ص– جملاسفدصيفصوهٍّصو سا..صو يِرشصفليبريص

تس،صوهريصصلا ص يداص ورتالفصسبرنيص  رذ تصولاراصتلرمص  رذ صصصصصصص- إتالعا ص نصل  صولرف 

ص.(18)«واوتالفص زبجدصعنص زبٓز خص  ذيص غزسها

فمٖعصتتمي صالذ  صإؾؿص  زسالت؟ص نصوهصع ل؛ص نص سبما ردصو زبغز فألراصصص

وعلعص مدتماكصو إصاطريصو سبما اتص شبألا ألردص ملتي رثردصو  جلافردصو  زصرع.صوبهرذ صصصصصص

  ؾرراش،صتؾررارصعررنصهررذ ص  نرريكص ررنص  لؾررؿصلؽرري تص تعرراش ؛صالذصتتررا وهصفألرر صصصصصصصص

 إعخاـص ملؾاَشفنيصيفصل اونصواؽدصبا ضفز،ص نصحنيص  ٗنرُش صوعزبراتصصصصلؽي ت

الررهص ملضررافز نصو  ضررفن.صفررألخطُّصفلرريبري،صيفص  عزبرردص  رريتصلوؽررلت صالىلصفأللألرربصفألررهصصصص

  عزبردصتلزإرعصوُتبلبر ص جرهصصصصص»ا  يتصُتضمىص  ألي  صصمألما إصيفصإضنطألند،ص  تر  صص

                                                 
  ملؾارص  ضاب .ص(18)
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عخؿص نصبزوفنطص يشصمماسسدصبطنص ٖتخع.صتلمص سبألي ااتصُتنٔتنصوتؾزخصولف ،صو

وأٓلا ص نص  ؾباَّألدص  ذيص لهل صبا عزبألد،صو ملا طألي ص ؾطزوي ؛صفمرهصذ رمصمصصص

َّمهصالمص قمياا صو سا  صوهيص إلفز ذصيفص ماتغال.صفألراص راص رنصرو ئرحاصو راص ر ص رنصصصصصصصص

ص.ص(19)«صبتمعا

 إدي لصذ تها،صيفصرصا دص يدهدصالىلصص-بنشيص جريص سبي ظ–و ؾفص  ماتبص

فألماص ؿص  ااال ،ص صلَرصعألئا ص ص»6484األضا صص98 ي طصبي لأل ،صبتار  صصؽا ل 

 قرراه صمجررا صثالثرردص ررا طألنيصوال طررا  صايفصصرراخصإضررنطألندص  ضررمشدإ؛صالذصوررااي صص

مثلنيص جهصبي ياألني،صواتننيص جهصدألفصسألي اات،صوؽارونيص جهصلمنز.صوا صه ملص

 صذ مصولر صالورز زصصص  زدا ص ضزسي صو زسي صو لي ي صحبزواتص غألند،صو ز ف

ر حصودبغ صوفؾيـصثي ص لزفرياهاصيفص  ظلمرات،صيفصبؾرألؿصغال ألرنهع.صفألراص راصصصصصصص

ص.(20)« نصرسلدصو اص  ص نصصبتمعا

فألُلاِّ صهذ ص ملغهاص ملت ٖ هصب صا ألبص تلفد،صعلىصحنيص لشيااتصبضألطد،صلوص

روالررا صعلررىصرو  رردصلوصص-يفصبعررضص إسألررا –رصررا د،صلوصإؾرردصوؽررفألد؛صإرراصُتقررف ص

إؾري .صوهمرذ ،صمصتمري صإؾرؿص  رزسالتصعلرىص  راو  صدبمألعرا صبضرألطا صصصصصصصصصإؾدص

 لمغاهاص ملعألغدصهنراصوهنراك،صبرهصهر صيفص  غا ربص ضريُِّإص صررت تألذألٕدصيفص  متابردصصصصصصصصص

 ملضبيودصو ملنتظمدصو سبضرندص  بنرال؛ص  ريتص رنحص سبألرا ص لزسلردصذ تهرا.صفلراصُاللرتصصصصصصصصصص

عراْ صيفص نطلردصصصتما رهصيف صصرسلدص ريدنيصفزو نترا صالىلص زبش ئرزصب صرليكصرو ئر ص صصصصص

؛صفألضتشألهص  بلاصلوص ملا ندص مَلرشور ص اطباعرا ،صالذ صصص6482،ص  ذيصؽارصعا ص  ضاسه

وجافد ص تاردد .صبألاصلٖ صهذجص ملا صص  لضطنطألنألدتنا ص نصدا اص  لاهز صوبريوتصو»

.صو ص ؾررفصل قررا ص(21)«مصتيؽررفصبلررِارص رراص عرراشص بتمارهرراصيفص صررتعذاكصلوصسررنني

                                                 
  غررزقصوالفز لألررد.صا زبررشلص  جرراا إ،صصصص-  ررزسالتص-غيصررتافصفلرريبري،ص إعمررا ص  ما لرردصصص(19)

،ص رررررريس  ،صش رص0861-0857-518،صـ0918  صضرررررردص  ش كص زبمأللررررررد،صبررررررار ط،صص

ص.750،صـ0965رواميارت،ص
،ص0965 رررريس  ،صش رصروامرررريارت،صص،ص-7581،ص7581- ز صررررالتصغيصررررتافصفلرررريبري،صص(20)

 .750ـ
 .055،ص ملؾارص ذويرص افا ص،صـرسلدصوألا ألد،صرسلدصتعلألمألدبي صرواار،صيفصص(21)
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دا ص ير نصؽخز صإضنطألند،صبهصعا غهاصلوم ،صو نصثعصلعاشصتغمأللها،صوالاغالهاص

ص.لوإاتص نصالفز لألديف ص

 الرحلة الوجودية

تميِّ ص  زغبدصيفص موتغافصو  تعلعصو  تعزفصعلىص  ورزصو  تيثألر ص إصراَظصصصص

 زبرريهزيص مررهصرسلرردصالىلص ملغرررَتك.ص مررنص  ررذهاكصالىلص وتغررافص جملهرري ،صهرريصصصص

صش وهص  يدا  .صل قا صصفزصالىل

  أليارا ،ص رريطنص ملافرر ص إصررطيري؛صصص- لمررز ص إوىل–و رشورص ي رريشصفزعرري صص

 ررنصارراسأليت،صوررا ص ررايص»فألتفادرر صلارر ص بشررحصفألرر صعررنصإبأللترر ص إؽررلألد،صو لرري  صص

هافص عنيصباإد،صالذصودبصعلر صالجيراشصإبرألليتص إؽرلألدصبر يصمثرن،صوالجيراشصإز هراصصصصصصصصص

اص  باصررلد،صؤ عاسهرراص ملش دألررد،صوتألنهرراص ملعل لرردصبررا لمع،صولوتاشهرراص  رريعز ،صومحريهرر

وس تياها.صوااتصهذجصتؾير ت صعنص ا ندصالبنرا ،صوونرتص تمضرما صبهراص ضرما صصصصصص

ص.(22)«عا ا  

برالصص–فعيش ص ملزلصالىلصونفص إهره،صوعرعيرجصبذ تر ص  رزل صدا را  ص غتنألرا ،صهريصصصصصصصص

بعرراصالإا رردصإقرراهاصيفصصصصلسرراصرهاارراتص  ضررفزص  زئألضررألد.صو لرري صصررتااا  صصصصص-عررم

تز دعتص  غألخيودص ملعني دصيفصافض صعغزصصرني ت؛صفغرعزتصبت مااألردصصصص» ملغرَتك ص

ص«. سبؾي صعلىصصعاش صدا ا 

ال صإؾرررؿص  رررزسالتص  ررريتصُتنضررربصيفص إؽرررهصالىلص ملالسرررنيصو ملضتمغرررفنيصص

و ملرر رونيصو زبغررز فألني،صهرر صل قررا صعررغهص  مٓترراكص  ررذ ئع ص  ؾررألت.صفهررهصذ ررمصصصصص

 رصعلراصتعربريي،صتتذراوسصفألر ص  متابردص راصُتضرناصال ألر ؟ص رألطصش ئمرا .صصصصصصصصصصص لِش هعصيفصالإرزص

ودبررارص إلعررار صبنشرريصورراـصالىلصفلرريبري؛صمنيذدررا صعررنص  مٓترراكص  ٗزسررهصيفص  لررز صصصص

  تاصرعصعغررز،ص  رذ نصوفرراو صالىلص زبش ئرز.صو سبررٗ صل صهرذ ص  ماترربص  مربريصاهررزصصصصصص

                                                 
،ص«رسلدصالىلص  ألياا »  فؾه ص-،ص0977بار ط،صش رصصِيي،ص  عألاص  ضنيي،ص ي يشصفزعي ،صص(22)

ص.71ـ
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 ررنصعألرري ص إشكصصصخبررألال صيفصوتابرردصرسلترر صيفصإضررنطألند؛صوهرريص  ررذيصوررط صلعمررام صصصص

ص  فزاض ،صلساثتصتلنألاتهاص إشبألدصوغناهاص  تخألل صثير  صيفص إشكص  عامل .

و مرنصلمص رزتبطص  ضرفزصبعالإردص تمألرش ص رعص إشكص  عرامل ؟صفألذمرعصبألنهمرا،صصصصصصصصصص

؛صالذص« تي رخصوعالإردص تذااضردصص»،ص ما صو ساص(23)وفلا ص لناإاصدا صوليشصبريعأل 

ص«.بعالإدص تناغمد زتبطص  ضفزصو  متابدصو  لز ل ص»

عرربص  تخألرهصو إرورا ص ملذهلردصصصصصص-براشوص إ رزصص–فا غاعزصلوص  زو ئ ص ضرافزصص

ص نص  مال ،صوذ مصإبهص  ضفزصعربص إ اونصو  بلا  ص  غز بد.ص

  زو ئ صو  غاعزصو  ناإاص إشبر صو  زسرا ص  مربريصصصصص ألغا صبيتير،لفلعص عط ص

ص؟عبلز دص ملما يفص  لز ص  عغز ن،ص لؾؿصلصفارجص  عني  ص  عا  ص

 ألطص ص»(24)فبيصعص  ضفزصو إشكصالذ  صتمي نصثنائ ص تذااط.صفأللي صدا صروشو

 إشكصالمصإؾرردصصررفز؛صالذص ممررنصيفص صتمغررافصال ماارراتص  ضررزش،صويفصتفعألررهصصصص

لعما ص  تؾير،صو صتألعاكص ملما ص  ذيصامري صفألر صو صرتألعاكصلإطابر ؛صوذ رمصصصصصص

 «.يفصاللدصو سا 
  

                                                 
ص.1،ص ملؾارص ذويرص افا ص،صـ«وتابدص  زسالت»يفصص(23)
 دا صروشو،ص ملؾارص ذويرص افا .ص(24)
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 النظر وجهة مفهوم أخضع من أول ىم الذين النقاد إن
 من تأثيراً  أقل سيكون أنو أيضاً  يفترضوا لم الجمهور، الىتمام

. التخييل عن يتحدث َمنْ  عنها تحدث التي األخرى المفهومات
 للوعي) جيمس ىنري باستخدام وبوك بيرسيل أشاد عندما

 المشكلة) بأن لنا وصرح ،(1)للتقديم كوسيلة( المركزي
 عالقة) عليها تهيمن( الروائية الصناعة في للمنهج المعقدة
 مثل النقاد من عدداً  بأن التنبؤ يستطيع كان فإنو( بالسرد السارد
 أو المؤلف إلى بالنسبة يتوقع، يكن لم ولكنو. سيعارضو فورستر

 تكفي تكن لم) الحد ىذا إلى ِقّلة أنصاره يكون أن الناقد، إلى
 ىؤالء على ألن ،(النظر وجهة حول البحث من عاماً  أربعون

 خاص عمل في التقنية ىذه مثل كانت إذا يقرروا أن األنصار
 ووصوفات تصنيفات لنا ُقدِّمت. األثر ىذا توليد على قادرة

 .بتقديمها االىتمام لماذا نتساءل
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إٕ امل٪يـ ايذٟ أحصى٢ كهىراا ايطىُل اييدصىٞ (أْىكل ر نىٌ اٚاٜى١ َىٔ         

ميهىىٔ إٔ ٜوىىكٚ أنبىىر موبٝىى١ َىىٔ اييًُىىك٤ اييكٜىىكٜٔ ايىىذٜٔ   اٚاٜىىكج نىىكٕ أٚ ىى كٕ

ك ويىىٛا أ م اي ؿصىى٬ٝج ر ايبىىر  ملطىىُل املىى هًِف ٚملطىىُل املؿىىر  ايػك٥ىى ف أٚ     

اذتٛاا ايكاخًٞ َٔ  ٜهرت إىل نٜٛسف أٚ َٔ نُٝس إىل اٚب غرٜٝ٘. ٚيهٓ٘ مل 

ٜككّ ٜيك غرٜوًك مٔ اذتهِ ا٭ ملٞ. ممك ٫ شو ؾٝ٘ إٔ ٚصـ ا٭حكاث ملكي ؿصٌٝ 

ؾك٥ك٠؛ ٚيهٔ ٖذا ميبىٌ َرحًى١ يٗٝكٜى١ ملكيكٝىك  إىل َىك ميهىٔ إٔ ٜبىكمكْك ر        

كؿبل صتكح أمُكٍ ؾر ١ٜ أٚ ؾيًٗك. َٚٔ ن١ٗ أخر٣ف إٕ ادتٗىٛ  ايىب ملىذيٓكٖك مل    

ك٪ِج مثكاٖك ملصٛا٠ نٝك٠ف ٭ٕ املوك ٨ ايب صػٓكٖك مل كهٔ صكذت١ ر اذتىك٫ج  

ك ضُل (أْكلف ٫ ٜيرب مٔ مىك  املىراج   نًٗك. إٕ حصر مك  املراج ايب ٜظٗر ؾٝٗ

ايب نكٕ ظتى  إٔ ٜظٗىر ؾٝٗىك ىىى صىٝكغ١ أٚاَىر زتىر ٠ يهىٞ ْظٗىر أنبىر ممىك            

ضتهىىٞف ٚيهىىٔ كهىىٕٛ كؿبىىلاج امل٪يىىـ قًًٝىى١ف ٜٚهىىٕٛ اييىىر  ٚا٫ْبىى كّ      

ايىىٛاقيٞ أنبىىرف َىىف اي دؿٝىىـ َىىٔ ا٫ْكسكمىىكج اي يبىىؿ١ٝ ايىىب كىىذنر ايكىىكا٨       

ا نً٘ ُٜٖٛٓك ملكن يكف َيكٜلف ر حني أْٓكف ر ملك  ُراا أْ٘ ٜكرأ ن كملًك ىى ٖذ

ايٛاقىىفف مل ْه يىىـ شىى٦ًٝك. ممىىك ٫ شىىو ؾٝىى٘ أْىى٘ صىىخٝب إٔ ا٫مل يىىك  مىىٔ مليىى      

أشىىهكٍ اذتهكٜىى١ ٜىى٪ ٟ إىل ْ ىىك٥و أؾطىىٌف َٚىىف كيىىو ْكىىّٛ ر أنبىىر ا٭ٚقىىكج     

ملإصكاا ا٭ٚاَر ايب كػسٞ ايرٚا١ٜ ملهكًَىٗك  إْٓىك صتٗىٌ َىك نىكٕ ٜيرؾى٘ نىُٝس        

ٓكى "مخبى١ ٬َٜىني يرٜكى١ يرٚاٜى١ قصى١ ٚاحىك٠"ف هبى  ا٭ٖىكاف         ْؿب٘  ٚإٔ ٖ

ايىىىب ْبىىىي٢ إيٝٗىىىك. يكىىىك حىىىكٍٚ نىىىبلٕٚ َبىىىٌ نىىىُٝس اي خكٜىىىك َبىىىوكًك يكانىىى١  

ايٛاقي١ٝف ٚايبدر١ٜف ٚاملٛضٛم١ٝف أٚ (ايويك ادتُكيٞل ايب ظت  إٔ كيٗك مًٝٗك 

ؾيى٦ًٝكف   أمُكهلِ. ٚيهٔ ٖٓكى ايّٝٛ ملي  ا٭صٛاج امليكاضى١ ٚايىب ك ياٜىك شى٦ٝكً    

ٚامبىىىك ٜهىىىٕٛ ايصىىىٛج ا٭ملىىىرل ٖىىىٛ صىىىٛج نىىىككًني ًْٝٛ ىىى ٕٛف ر ا كضىىىر٠         

ا٫ؾ  كح١ٝ ر نكَي١ يٓكٕ  اذتهك١ٜ ٚايراٟٚ. م٢ً ايرغِ َٔ نٌ ش٤ٞف ك٪نىك  

مليىى  ااشىىكااج ايهىىبل٠ مًىى٢ كؿىىٛم اييىىر  مًىى٢ ايبىىر  ايوبىىٝ  ٚصتىىك ٖىىذٙ        

خكؾ١ ا٭ ىىوٛم١ٝف ااشىىكااج ر االىىك٫ج اييًُٝىى١ف ٚر االىىك٫ج ا٭ ملٝىى١ف ٚايصىى     

 ٚآخر ن كب  ا  يرٜك١ قرا٠٤ ايرٚا١ٜف ٚم٢ً أغًؿ١ ايه   ارتكان١ٝ. 
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"امل٪يـ ٫ عتهٞ ملصٛا٠ َوكشر٠ف ٚايككا٨ ٖىٛ ايىذٟ ٜه يىـ نىٌ شى٤ٞ      

ملٓؿب٘ف ملك٫م ُك  م٢ً ايهًُىكجف ٚاذترنىكجف ٚأؾيىكٍ اييدصىٝكج"ف ٖىذا َىك       

يبكيٝٓ ر. صخٝب ٜكٛي٘ يٓك غ٬ف (امله و١ اذتكٜب١ل خبصٛص (ايكصص اي بفل 

إٔ ٖذا ككرٜظف ٚإٔ  كيٝٓ ر  ٝدس٧ إكا كرى ْؿب٘ ٜؿكن٦ٓك ٜٚرٟٚ ا٭حكاث يٓك 

َوكشر٠. إٕ خٝكااج ايرٚا٥ٞ غل ستكٚ ٠ مًُٝىًكف ٚاذتهىِ مًى٢ ؾكمًٝ ٗىك ٜٛقيٓىك      

ر ْٛع َىٔ ا كنُى١ اييكًٝى١ ايىب نىكٕ أا ىسٛ قىك ا ى دكَٗك ر ن كملى٘ (ؾىٔ           

كهىىٕٛ ٚنٗىى١ ْظىىر َىىك نٝىىك٠ف ٚكهىىٕٛ أخىىر٣ اييىىيرل  إكا أاٜىىكج ْ ٝ ىى١ َيٝٓىى١ف 

 ١٦ٝ. إْٓىك َ ؿكىٕٛ عٝيىًك مًى٢ إٔ ٚنٗى١ ايٓظىرف ٖىٞ مبيٓى٢ َىٔ امليىكْٞف قطى١ٝ            

كك١ٝٓف ٚٚ ١ًٝ يًٛصٍٛ إىل غكٜكج أنبر مسىًٛا أٚ ْ٪نىك إٔ اي كٓٝى١ ٖىٞ ايٛ ى١ًٝ      

ايب مي ًهٗك املوكع يًهيـ مٔ غكٜ ٘ ارتكص١ف أٚ أْٗك ايٛ ١ًٝ ايب مي ًهٗىك  

ر ادتُٗىىٛا  ٫ ميهىىٔ اذتهىىِ مًىى٢ اي كٓٝىى١ إ٫ ملكملككاْىى١ َىىف املؿَٗٛىىكج    يً ىىري ل 

ا٭نبر مَُٛٝى١ يًُيٓى٢ ٚيٮ ىر ايًىذٜٔ كبىي٢ إىل خىكَ ُٗك مًى٢ ايىرغِ َىٔ أْٓىك           

أحٝكًْك طتٕٛ قٓكم ٓكف ؾإٕ أنبرْك َك ٓيٕٛ ملريْٓك ٫ من ًو اذتىل ر ؾىر  َيىكٜل    

 زتر ٠ م٢ً املوكعف َب دًص١ َٔ أمُكٍ أخر٣. 

مٓكَك ْكرا إمسك٤ أحهكَٓك شه٬ً اؾرتاضًٝك (إك.. مٓكلف ؾإْٓك ْوك٢  ٚح ٢

ْٛانىى٘ كٓٛمىىًك َؿريىىًك ر ارتٝىىكااج. إٕ إحىىك٣ أٖىىِ ممٝىىياج ْكىىكْك اي٬َوىىك٠٫ ايىىب  

ٜبُب يٓؿب٘ َٔ خ٬هلك ملكخ ياٍ ٖذا اي ٓٛعف إىل أصىٓكف ملبىٝس١ف ٜظٗىر ؾكرٖىك     

 حكوىى١ َيٝٓىى١ ا ىى دكاّ مٓىىكَك ْٓظىىر إىل أٟ اٚاٜىى١. يكىىك نىىكٕ ملإَهىىكٕ ايٓكىىك  ر 

مىىىك  نىىىول َىىىٔ املصىىىسًخكج امل يًكىىى١ ملىىىك٭ ر  َصىىىسًخكج َبىىىٌ ايرتانٝىىىكٜكف       

ايهَٛٝىىىكٜكف ايرتانىىىٞ ىىىىى نَٛٝىىىكٜكف امل٬حىىىِف املبىىىرح١ٝ اهلٓكٜىىى١ف ايكصىىىٝك٠      

اهل ك١ٝ٥ف قصٝك٠ اير ك٤ف ٖٚهذا إىل آخرٙ. مًى٢ ايىرغِ َىٔ ا٫ ى دكاّ ايصىكاّ      

ٗك قكَت إيىكاًا َرنيٝىًك مسىب يًٓكقىك     نكًا يٮنٓك  ايه٬ ٝه١ٝ ادتكٜك٠ف ؾإْ

ٚاملوكع ر اي ٛاصٌ  "إكا نكٕ ا٭ ر ايذٟ كبي٢ إيٝ٘ ٖٛ َىك نىكٕ يىكٜٓك اذتىل ر     

 اْ ظكاٙ حتت َؿّٗٛ ايرتانٝكٜكف ؾإٕ ككٓٝ و يٝبت َٓك و١". 

ٜكٍٛ يٓىك  اٜىكٕ ر ن كملى٘ ( اا ى١ ر اييىير ايىكااَككٝهٞلف إكا نىكٕ َىك         

خكيص١ف ؾإْ٘ ٜٛنك ملي  ايكىٛاْني ايىب ميهىٔ    كي ػٌ مًٝ٘ ٖٛ زتر  نَٛٝكٜك 
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ا٫  ٓك  إيٝٗك. ميهٔ إٔ كهٕٛ ٖذٙ ايكٛاْني صيو١ اي سوٝلف ٚك سً  إٜطكحكج 

صيو١ف ٚهكن١ إىل موكر١ٜ دتيًٗك ؾّيكيى١ف ٚيهٓٗىك ميهىٔ إٔ كبىكمك ايؿٓىكٕ أٚ      

 ايٓكقك ٭ْٗك كركهي إىل اكؿكم مكّ حٍٛ أ ر أ ملٞ َيرٚف. 

ملك١ غكيوىىًك ملٓكىىك ٜكىىّٛ مًىى٢ َٛاصىىؿكج َسًٛملىى١ ر      ا ىى وكيت املُٝىىياج ايبىىك  

ا٭مُىىكٍ نًىىٗك. ٜكىىكٍ مىىٔ عٝىىف ايرٚاٜىىكج إْٗىىك كبىىي٢ إىل  انىى١ َيىىرتن١ َىىٔ       

ايهبكؾىى١ ايٛاقيٝىى١؛ ٜٚٓىىكقو ايػُىىٛ  ٚايبىىدر١ٜ ن ُىىكيٝ ني ٫ كٓ ٗٝىىكٕ. مًٝٓىىك      

 ا٥ُىىًك ا ىى دكاّ ٚنٗىى١ ْظىىر َٓبىى ١ُف يهىىٞ ٫ ٜؿبىىك ايىىِٖٛ ايىىٛاقيٞف ا . إكا   

 ٛ  ىىك٥ٌ اي كٓٝىى١ يػكٜىىكج ملبىىٝس١ إىل ٖىذا اذتىىكف ؾًىىٔ ٜهىىٕٛ َكٖيىىًك  ا ى دكَت اي

نبلًا إٔ كهٕٛ ٖذٙ ايٛ ك٥ٌ ْؿبٗك َوبس١. َف كيىو ْيىرف عٝيىًك إٔ اكصىكيٓك     

ملك٭مُىىكٍ امل ؿىىر ٠ أنبىىر كيكٝىىكًا ممىىك ٜىىٛحٞ ملىى٘ مًىىِ َصىىسًب ملبىىٝ . ٫ ميهىىٔ    

  ٛ ٤ ي٬مرتاضكج م٢ً ؾيٌ اذتهٞ إٔ ٜرضٞ أٟ قكا٨ ي ّٛ نْٛيف ٚادتيىفف ٚضى

آب أٟٚ ٚيٝس. (إٕ اام٬ٕ ايذٟ ٜكٍٛ إٕ امل٪يـ ٫ ٜ ٛن٘ َوكشىر٠ إيٝٓىكف ر آخىر    

 ن كب َٔ ن و٘ف ٖٛ أ سٛا٠ َٔ أنبر ا٭ كيل ا ٛخًك ر ايٓكك اذتكٜثل. 

كٓكق  ٖذٙ ا٫مرتاضكج ملٛضٛح اي  رملى١ ايىب خرنٓىك ملٗىك َىٔ أؾطىٌ ا ىٓب        

يىبف َبىٌ ايرٚاٜى١ ايىب     مير٠ اٚا١ٜ خ٬ٍ ٖذٙ ايبىٓٛاج ارتُىس ميىر٠ ا٭خىل٠ ا    

ْيرج مليك ٚؾك٠ نىٜٛس نىكاٟ (ا٭ ىل ٚاذتىرلف نيً ٓىك ْه يىـ نىِ ر ؾيىٌ         

اذتهىٞ َىٔ إ ىىكا٠. إْٓىك ْيىرف عٝيىىًك إٔ اذتطىٛا املهبىـ يًُ٪يىىـ ٖىٛ ْىٛع َىىٔ         

املطك  اذتٟٝٛ َبًُىك ٜكىٍٛ أا ىسٛ. ٚيهىٔ َىك  انى١ ٖىذا اذتطىٛاا ٖٚىٌ ٖٓىكى           

ٚكهىٕٛ غىل َٛنىٛ ٠ ر َ سًوىكج     قكمك٠ زتىر ٠ ميهىٔ كسوٝكٗىك مًى٢ ايرٚاٜى١ف      

 ا٭مُكٍ ٚا٭نٓك  ارتكص١ا إٕ اكصكيٓك ملرٚاٜكج مظ١ُٝ ظتيًٓك ْكٍٛ ٫. 

ايكبِ ا٭نرب َٔ ايرٚاٜكجف ٚايكبِ ا٭نىرب َىٔ املبىرحٝكج ٫ ميهٓى٘ إٔ     

ٜهٕٛ زتر  مر ف ٜصكؽ ملصٛا٠ نك١ًَ ٚنريْ٘ ظترٟ ر ذتظ١ ستك ٠. ٖٓكى 

ملبىىرٚ اج شت صىىر٠ يًخىىكث ايىىذٟ ٜ ُٛضىىف   ا٥ُىىًك َىىك ٜبىىُٝ٘  اٜىىكٕ (ايي٬قىىكجل  

 "خكاج امليٗك". 

ٖٓكى ستكٚي١ موب١ٝ ي  كٌٖ ٖذا ا٭َر امليمو  "ملي  مٓكصر اذتىكث كصىًب   

أنبر يًير ف ٚمليطٗك اٯخر ٜصًب أنبر يًخهٞ" ٚيهٔ َىٔ ايىذٟ عتهىٞا    
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َٚ ىى٢ا ٚر أٟ كؿصىى٬ٝجا مًىى٢ املبىىرحٞ إٔ ٜكىىراف ٜٚبىى ٓك قىىرااٙ نىىبلًا إىل        

كص١ يًيٌُ ر يٛا اي ٓؿٝذ. حكي١ ايرٚا٥ٞ شت ًؿ١ف ٭ْ٘ مي ًىو مىك ًا   امل سًوكج ارت

نىىولًا َىىٔ ارتٝىىكااجف إْىى٘ ٜبىى سٝف إٔ ٜٓسىىل عٝىىف ا٭صىىٛاج ايىىب مي ًهٗىىك         

املبرحٞف ٚميهٓ٘ أٜطًك إٔ غت كا ملي  أشهكٍ ايبر  ايب ٫ ك هٝـ ملبٗٛي١ 

 َف املبرحٞ. 

ٛاج امل يىىك ٠ َىىٔ  ىى٤ٛ اذتىىظ إٔ َصىىسًخٓك نٗىىر غىىل َٓك ىى  يٛصىىـ ا٭صىى

يًُ٪يىـ. إكا مسٝٓىىك  ٬ ى١ أٚ أامليىى١ اٚا٠ نوىىكا ْكىٍٛ  ىىٝك ٖكَٝىت ملٝٓٝٓ ًٝىىٞ مٓىىك     

 ىرؾكْ سف ٚكرٜبىى كٕ شىكككٟف َٚ٪يىىـ (َٝىىكٍ َىكا(ف ٚ ىىرتٜذال ر (ايبىىؿرا٤ل    

(َف امل٪يـ املد ؿٞ ايذٟ ظتيٌ َٔ ٚمٞ اييدص١ٝ َرآ٠ يٮحكاثلف ؾإْٓك  ٓؿِٗ 

مل يىىولاج ككًٝكٜىى١ يً ىىٓس "ملطىىُل   ا٭َىىٛا َىىٔ نكٜىىك  إٕ ٚصىىـ ٖىىذٙ ا٭صىىٛاج    

املى هًِ" ٚ"نًىٞ امليرؾى١" ٫ ٜسًيٓىك نىىبلًا مًى٢ يرٜكى١ اخى ٬ف ٖىذٙ ا٭صىىٛاج         

مليطٗك مٔ مليى .  ىِ إٕ ٖىذا ايٛصىـ ٫ ٜكىكّ يٓىك أ ىوكملًك نىبل٠ ي ري لاكٗىكف ٭ٕ          

 أصٛاكًك أخر٣ يٝس هلك أٟ كري ل م٢ً ايرغِ َٔ ٚصؿٗك ملكي يولاج ْؿبٗك. 

ك  ٜ خىىىك ٕٛ مىىىٔ َيىىىه١ً "ايبىىىًس١" ٜٚظٗىىىرٕٚ إٔ    صىىىخٝب إٔ مليىىى  ايٓكىىى  

اذتهكٜكج ملطُل امل هًِ ٖٞ ر ملي  ا٭حٝىكٕ َصىكا مليىه٬ج مكٜىك٠ ٭ْى٘      

َٔ املب خٌٝ م٢ً أٟ شدص إٔ ٜيرف نٌ َك عتصىٌ؛ ظتىك مليى  ٖى٪٤٫ ايٓكىك       

أْؿبىِٗ َطىىسرٜٔ يً هىراا ر مليىى  ايكصىص َبىىٌ (َىٛملٞ  ٜىىولف ٚايىب ٜيسىىٞ      

مىىٔ أحىىكاث خىىرٟ خىىكاج ايؿطىىك٤ املدصىىص يىى٘. ٫     امل٪يىىـ ؾٝٗىىك يبىىكا ٙ َيرؾىى١   

ميهٓٓك أملكًا إٔ ْ٪نك إٔ غ٢ٓ َي ُٓك املصسًخٞ عتبٔ مًُٓك ايٓككٟ. َف كيو 

ميهٓٓك ح ًُك إٔ ْ٪نك إٔ املصسًخكج ايب أنربْك ذتكو١ ي١ًٜٛ م٢ً اييُىٌ َىٔ   

١ خ٬هلك ٫ ميهٓٓك إٔ كبىكمكْك ر يٝٝىي اٯ ىكا ايكقٝكى١ (َبًُىك ٖىٞ اٯ ىكا ا٭ ملٝى        

نًٗكلف ٖٚٞ  قٝكى١ نىكًا ٫ ميهىٔ حصىرٖك ر شىوه١ َىٔ ايىيا  ايطىيٝؿ١. إٕ         

ا٭َر ٜب خل إٔ ٜبىي٢ ااْبىكٕ إىل كصىٓٝـ أنبىر غٓى٢ ي ٓٛمىكج صىٛج امل٪يىـ         

 ح ٢ ٚإٕ اكِٗ ملكذتذيك١. 

ىى ٜوكٚ إٔ ايصٓـ ايىذٟ ا ى دكّ مل يبىـ شىكٜك ٖىٛ صىٓـ اييدصى١ٝ. إٕ        1

أٚ ضىىُل املؿىىر  ايػك٥ىى ف  ىىِ عىىف ايكىىٍٛ مىىٔ قصىى١ ملريْٗىىك َرٜٚىى١ ملطىىُل املىى هًِ 
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ايرٚا١ٜ حتت ٖذا اييٓٛإ أٚ كيوف ٫ ٜككّ يٓىك شى٦ًٝك ٖكَىًك؛ إ٫ إكا أصىوخٓك أنبىر      

حتكٜكًاف ٚٚصؿٓك ايككااج ارتكص١ يًرٚا٠ف املىركوسني ملىوي  ايٓ ىك٥و املرغٛملى١. إٕ     

خٝكا ايكٝكّ ملكيبر  ملطُل املى هًِ ٜى٪ ٟ أحٝكْىًك إىل ككٝٝىك شىكٜك؛ مٓىكَك كصىٌ        

ًَٛىكج ضىىرٚا١ٜ ملسرٜكى١ ميىىٛا١ٝ٥ إىل ضىُل أْىىكف ؾىإٕ امل٪يىىـ ظتىرب مًىى٢ خًىىل      َي

أٚضكع مليٝك٠ مٔ ايٛاقف. ٚيهىٔ ٫ ميهىٔ إٔ ْريَىٌ نىبلًا ملإظتىك  َيىكٜل َؿٝىك٠        

مرب ااؾك ٠ َٔ اي ُٝٝي ايذٟ ٜبي٢ إىل ككبِٝ زتكٍ اي دٌٝٝ نً٘ إىل زتُٛم ني 

ك (ٖٓىىرٟ إمسْٛىىكف  أٚ  ىى٬ث زتُٛمىىكج مًىى٢ ا٭نبىىر ضىىُٔ ٖىىذٙ االُٛمىى١ صتىى    

ٚملرٌَٝ أَْٛ ٬ٝ ٚف ٚاح٬ج غٛيٝؿىكاف ٚكرٜبىرتاّ شىكْكٟل ٚر االُٛمى١ ايبكْٝى١      

صتك (َير  اييوثف ٚكىّٛ نىْٛيف ٚايبىؿرا٤ ٚأؾطىٌ اييىٛاملل ٚيهىٔ اييىرح ر        

(َير  اييوثف ٚكّٛ نْٛيل ملطُل امل هًِف ٜٚوكٚ غكيوًك أْ٘ ٜيو٘ ا٭ ر ايٓؿبٞ 

ر َىٔ شىوٗ٘ َىٔ أ ىر أمُىكٍ أخىر٣ ملطىُل املؿىر          ايكاخًٞ يرتٜبرتاّ شكْكٟ أنبى 

ايػك٥ ف ٚملكيسرٜك١ ْؿبٗكف ٜوكٚ ا٭ ر َٔ ايبىؿرا٤ أنبىر قرملىًك َىٔ أ ىر ايرٚاٜىكج       

ايهىىول٠ ملطىىُل املؿىىر  ايػك٥ىى  ٭ٕ  ىىرتَٝذا ٜىىرٟٚ ر َٓك ىىوكج مكٜىىك٠ قصىى ٘      

 ارتكص١ف ح ٢ ٚإٕ نكٕ ٜككّ ْؿب٘ ملطُل املؿر  ايػك٥ . 

ر اييىىر  اي دًٝٝىىٞف ٚاٚا٠ ٜعبىى ويكٕٚ مٓىى٘. إٕ    ىىىى ٖٓىىكى اٚا٠ ٜيىىكانٕٛ   2

ايكبىىِ ا٭ٍٚ َىىٔ ٖىى٪٤٫ ايىىرٚا٠ غت ًىىـ  ا٥ُىىًك مىىٔ امل٪يىىـ ارتؿىىٞ ايىىذٟ ٜ خُىىٌ          

 َب٪ٚي١ٝ ٚنٛ ِٖ. أَك ايكبِ ايبكْٞ ؾ٬ غت ًـ مٔ امل٪يـ ملصٛا٠ مك١َ. 

 آــ املؤلف اخلفي )األنا الثانية للمؤلف(: 

إٕ أٟ اٚاٜىى١ كىىٛحٞ مليىىهٌ خؿىىٞ مب٪يىىـ غت وىى٧ ر ايهىىٛايٝسف ح ىى٢ ٚإٕ   

نكٕ أٟ  كا  غل نكٖر ؾٝٗك ملٛصؿ٘ شترنًك إهلىًك أٚ سترنىًك يًىك٢َف أٚ َبًُىك     

ٜكٍٛ نٜٛس ملٛصؿ٘ ٫ َوكيًٝك ٜٓظـ ملصُت أنىكؾرٙ. ٖىذا امل٪يىـ املطىُر غت ًىـ      

ْبىد١ َ ؿٛقى١    ا٥ًُك مٔ ااْبكٕ اذتكٝكٞف َُٗك نكٕ كؿهلْىك ملى٘ف ٖٚىٛ غتًىل     

 َٔ كاك٘ف ٖٚٛ غتًل ر ايٛقت ْؿب٘ مًُ٘. 

نٌ اٚا١ٜ كٓ ب ر نيًٓك ْي كك ملٛنٛ  َ٪يـ ٜؿبر م٢ً أْ٘ شهٌ َٔ (أْىك  

 ك١ْٝل. يبٌ ٖذٙ (ا٭ْك ايبك١ْٝل غكيوًك إْبكًْك أنبر كٗذٜوًك ْٚكىك٤ ٜٚكظى١ ٚحبك ى١ٝ    

 َٚر١ْٚ ممك ٖٛ مًٝ٘ ر ايٛاقف. 
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ٛضٛح إىل ٖىذا امل٪يىـف ؾإْٓىك ٫ ْ ىوني أٟ ؾىرم      مٓكَك ٫ كب ٓك اٚا١ٜ َي١ٓٝ مل

ملٝٓ٘ ٚملني ايبكا  املطُر غل املُبىٌ؛ إٕ ايبىكا  ايٛحٝىك ر (ايك ًى١ل ُٖٓػىٛاٟ ٖىٛ       

 (ا٭ْك ايبك١ْٝل املطُر٠ ايب ٜيهًٗك ُٖٓػٛاٟ خ٬ٍ  ر ٙ. 

 ب ــ الرواة غري املمثلني: 

ايكصص نُك ٫ كصٓف ايكصصف ملصٛا٠ مك١َف ملكق١ ايك ١ًف كوكٚ يٓك أغً  

يٛ أْٗك َٓكخى١ ملٛ ىكي١ ٚمىٞ  ىكا   ىٛا٤ نىكٕ (أْىكل أٚ (ٖىٛل. ٚر املري ىك٠ أٜطىًك           

عتهٞ شدص ايكبِ ا٭نرب ممك عته٢ يٓك؛ ٚغكيوًك َىك ْعوىكٟ اٖ ُكَىًك نىولًا     

ملكيسرٜك١ ايب ؾهر ؾٝٗك ٚمٞ ايبكا  ملك٭حكاث ايٛاقي١ف ٚمبىك غتربْىك ملى٘ امل٪يىـ     

 ْؿب٘. 

كك٥ىىى٘ ا٭ٍٚ ملكييىىىوب ر ٖكًَىىىتف شدصىىىٝ ٘ مٓىىىكَك ٜ خىىىكث ٖٛاا ىىىٝٛ مىىىٔ ي

اذتكٝك١ٝف م٢ً ايرغِ َٔ أْ٘ مل ٜذنر ق  ملٛضٛح ن ي٤ أ ك ٞ َىٔ اييٓصىر   

ايبر ٟف ؾإْ٘ ٜككّ يٓك ش٦ًٝك ٖكًَك ذتظ١ ا  ُكمٓك إيٝ٘. ٚإكا ٚنكْك ضىُل أْىك ر   

اي دٌٝٝف ؾإْٓك ْيًِ إٔ اٚحًك ؾّيكي١ ككخًت ملٝٓٓك ضتٔ ايكرا٤ ٚملٝىت اذتىكث. مٓىكَك    

ٝ  ضُل أْك َبًُك ٖٞ اذتىكٍ ر (ايك ًى١لف ؾىإٕ ايكىكا٨ غىل ايىٝكظ ميهىٔ إٔ        ٜػ

ٜركهىى  خسىىري إكا ام كىىك إٔ ايكصىى١ كصىىٌ إيٝىى٘  ٕٚ ٚ ىىٝ . ٚيهىىٔ مًىى٢ أنبىىر   

ايكرا٤  ذان١ إٔ ٜيرف حطٛا ايك٠ٛ اي ٛ ٝس١ٝ ٚاي خ١ًٜٝٛ ر نٌ قص١ ملك٤ًا َٔ 

ح ى٢ ٚإٕ نىكٕ ٖىذا     ايًخظ١ ايب ٜصٓف ؾٝٗك امل٪يـ ملٛضٛح  كا ًا ر اذتهك١ٜف

ايبكا  ٫ عتٌُ أٟ صؿ١ شدصى١ٝ. إٕ إحىك٣ مٝىٛب ايكىرا٠٤ ايبىك٥ك٠ أْٗىك كسىكملل        

ملبذان١ ملني ايبكا ٜٔ َٔ ٖىذا ايٓىٛعف ٚملىني املى٪يؿني ايىذٜٔ خًكىِٖٛ. ر حىني أْى٘         

ٜٛنك  ا٥ًُك اخى ٬فف ح ى٢ ٚإٕ نىكٕ امل٪يىـ ْؿبى٘ غىل ٚاع  يىذيو مٓىكَك نىكٕ          

 ٜه  . 

٭ْك ايبك١ْٝل إىل ْكس١ كرنٝي يرٚحٓكٕ َصىٓٛم١ َىٔ   غت يٍ امل٪يـ املطُر (ا

مٓكصر ايكص١ املر١ٜٚ. إكا ا  ٓك أحك ٖذٙ اييٓكصر ملٛضىٛح إىل  ىكا  َيىرتى ر    

ايكص١ف ؾإٕ إ اانٓك يًبكا  ٜكّٛ ني٥ًٝك م٢ً يرٜكى١ َسكملكى١ ا٭ْىك اذتكضىر٠ َىف      

هٌ ملٛضٛح َك كئً إنٗكاٙ. ٚح ٢ مٓكَك ك سكملل (ا٭ْك أٚ ٖٛل املدًٛقكٕ ملٗذا ايي
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َف امل٪يـ شدصًٝكف َبىٌ ؾًٝىكٜٓؼف ٚنىكٕ أٚ ى كٕف ٚ ٜهٓىيف َٚلٜىكٜثف ؾإْٓىك        

ْب سٝف  ا٥ًُك اي ُٝٝي ملني ايبكا  ٚامل٪يـ املطُر ايذٟ ٜٓ  ٘. ٚيهٔ م٢ً ايىرغِ  

َٔ ٚنٛ  اخ ٬ف  ا٥ىِ ملُٝٓٗىكف إ٫ إٔ ايٓكىك  ٫ ٜيسْٛى٘ غكيوىًك ا٭ُٖٝى١ إ٫ مٓىكَك        

 ٜهٕٛ ايبكا  حكضرًا ملٛضٛح. 

 ج ــ الرواة احلاضرون )املمثلون(: 

ايىىراٟٚف ملصىىٛا٠ مكَىى١ف حكضىىر ر اييُىىٌ َُٗىىك حىىكٍٚ ا٫خ ؿىىك٤ف َٓىىذ إٔ         

ٜ هًِّ مٔ ْؿب٘ ملطُل امل هًِف أٚ َٓذ إٔ ٜكٍٛ يٓكف َبٌ ؾًٛمللف إْٓك نٓىك ر  

قكمىى١ ايصىىـ مٓىىكَك  خىىٌ إيٝٗىىك شىىكاٍ ملٛؾىىكاٟ. ٚيهىىٔ مىىك ًا َىىٔ ايرٚاٜىىكج ككىىكّ 

ُىىىك٫ً. ٜصىىىوب ايىىىراٟٚ ر مليىىى  ا٭مُىىىكٍف شدصىىى١ٝ     اٚاكٗىىىك ملسرٜكىىى١ أنبىىىر ن  

َرنيٜىى١ف ي ًىىو قىى٠ٛ نبىىك١ٜف ٚمكًٝىى١ف ٚأخ٬قٝىى١ نىىول٠ (كرٜبىى كٕ شىىكْكٟف   

ايوخث مٔ ايئَ املؿكٛ ف ايكن ٛا ؾكٚ تل. ايىراٟٚ ر أمُىكٍ َىٔ ٖىذا ايٓىٛعف      

ٖىىٛ ملصىىٛا٠ مكَىى١ شت ًؿىى١ يكَىىًك امل٪يىىـ املطىىُر ايىىذٟ غتًكىى٘؛ إْٓىىك ْىىو  ني٥ٝىىًك       

يىىـ ملك٫ ىى ٓك  إىل َىىك ميّٝىىي ايىىراٟٚ َٓىى٘. إٕ كٓىىٛع ايُٓىىككج ايويىىر١ٜ        شدصىى١ٝ امل٪

املكك١َ ملٛصؿِٗ اٚا٠ف غّٓٞ ككرٜوًك مبككاا غ٢ٓ شدصٝكج اي دٌٝٝ ا٭خر٣؛ ظت  

إٔ ْكىىٍٛ ككرٜوىىًك ٭ٕ مليىى  اييدصىىٝكج يٝبىىت َصىىٓٛم١ يهىىٞ كىىرٟٚ قصىى١ أٚ         

 كراقوٗك.  

َى٪٬ًٖ ملٛضىٛح    ظت  أ٫ ْٓبى٢ إٔ مىك ًا نىولًا َىٔ ايىرٚا٠ اذتكضىرٜٔ يىٝس       

يًكٝكّ ملكٚاٙ. نٌ خسكبف ٚنٌ حرن١ ُٖك  ر ٜكٕ مبي٢ٓ َٔ امليىكْٞف ْٛانى٘   

ر أغًىىى  ا٭مُىىىكٍ اٚا٠ َىىى دؿني ٜبىىى دكَٕٛف َبىىىٌ َىىىربٖ  َىىىٛيٝلف ي يرٜىىىـ      

ادتُٗٛا مبك ظت  إٔ ٜيرؾ٘ف ر حني أِْٗ ٜوكٕٚ ِٖٚ ٜكَٕٛٛ ملري ٚااِٖ ؾكى . إٕ  

املرنىىيٟ" ملطىىُل املؿىىر  ايػك٥ىى ف   ايىىرٚا٠ املىى دؿني ا٭نبىىر أُٖٝىى١ ٖىىِ "ايىىٛمٞ     

ٚايذٜٔ ٜكّٛ امل٪يـف َٔ خ٬هلِف مبراقو١ ستهٝىككِٗ. ٚ ىٛا٤ كيًىل ا٭َىر ملٗى٪٤٫      

(اييكنبنيل َبًُك ٜبُِٝٗ نُٝس أحٝكْىًكف أّ مبراٜىك َصىكٛي١ نىكًاف ٚٚاضىخ١ف      

كيهس خكاب اٚح١ٝ َيكك٠ف أّ ملكييهسف "مبٛضٛمكج آي١ كصىٜٛر"ف َيٛشى١   

ٍ ر أنبىىر أمُىىكٍ اي دٝٝىىٌ ملىىك٤ًا َىىٔ نىىُٝسف ؾىىإِْٗ ٚستبٛ ى١ َبًُىىك ٖىىٞ اذتىىك 

 ٜكَٕٛٛف م٢ً ا٭قٌف ملٛنٝؿ١ ايرٚا٠ ايظكٖرٜٔ حتكٜكًا. 
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(مل ٜىىذٖ  غكملرٜٝىىٌ إىل ايوىىكب َىىف اٯخىىرٜٔ. يكىىك ملكىىٞ ر قبىىِ َظًىىِ َىىٔ        

املكخٌ ٖٚٛ ٜٓظر ملكخكٙ ايب٬ّ. نكٕ ٜٛنك ر ايظٌ اَرأ٠ ر آخر ايسكملل ا٭ٍٚ. 

 ٚ يهٓى٘ ا ى سكع إٔ ٜىر٣ كٜىٌ كٓٛاكٗىك كاج ايًىٕٛ ايرتاملىٞ        مل ٜب سف ا١ٜ٩ ٚنٗٗىكف 

ا رٚم ٚايٛا ٟف ٚايب ظتيًىٗك ايظىٌ كوىكٚ  ىٛ ا٤ ٚملٝطىك٤. يكىك نكْىت اَرأكى٘.         

نكْت كب ٓك إىل ايكااملئٜف ٚكب ُف إىل ش٤ٞ َيني. اْكٖو غكملرٜٝىٌ يصىُ ٗكف   

ؾك  ػرم ايبُف يٝبُف ٖٛ أٜطًك. ٚيهٓ٘ مل ٜب سف مسىكع شى٤ٞ َىك مىكا ضى ٝو      

يطىىخهكج ٚا٭حك ٜىىث ايكك َىى١ َىىٔ املُىىراج ا٭َكَٝىى١ف ٚمليىى  املييٚؾىىكج مًىى٢    ا

ٕ  ملصٛج انٌ. كبك٤ٍ َك ايذٟ كرَيٙ اَرأ٠ ٖٚٞ كبى ُف   ايوٝكْٛف ملكاضكؾ١ إىل أغك

إىل َٛ ىىٝك٢ مليٝىىك٠ مًىى٢  انىىكج ايبىى٬مل ر ايظىىٌل. إٕ املُٝىىياج ايبكمل ىى١ ايىىب         

هًت ايبى١ُ املبىىٝسر٠  ٜكىكَٗك َبىٌ ٖىذا املىٓٗو يًٛصىٍٛ إىل مليى  ا٭ٖىكافف شى        

 م٢ً ايٓكك اذتكٜث. 

صىىىخٝب إٔ اٖ ُكَٓىىىك كرنىىىي يؿىىىرت٠ يًٜٛىىى١ مًىىى٢ ايٓٛمٝىىىكج َبىىىٌ (ايسوٝيىىىٞ   

ّٛ  ايوكٜٗٝكج ايبك٥ك٠ ايىب   ٚاذتٞلف يهٔ ٖذٙ املُٝياج كوكٚ حكمس١. مٓكَك ْك

ككٍٛ إٕ أٟ ختٌٝٝ نٝك ٜوخث مىٔ اي يىول ني٥ٝىًك مىٔ ٖىذٙ املُٝىياجف ؾإْٓىك صتىرب         

 ًوٝكج ٖذا ا٭َرف اييكنس ملطُل املؿر ايػك٥  يرٜك٘ َٔ ملني  م٢ً اي يرف إىل

يرم أخر٣ف قك ا٠ م٢ً نيٌ ملي  ايٓ ك٥و غل َٓك و١ف ٚح ى٢ َ٪كٜى١ ر حىني إٔ    

 ْ ك٥و أخر٣ َرغٛب ؾٝٗك. 

ىى ملني ايرٚا٠ اذتكضرٜٔ ىى  ٛا٤ نكْٛا مكنبني ملطُل امل هًِ أٚ مبطل 3

مبُٗى١ املراقوى١ ؾكى  (ا٭ْىك ر كىّٛ نىْٛيف       املؿر  ايػك٥  ىى ٜٛنك َراقوٕٛ ٜكَٛىٕٛ  

 ٚ ل ٖٚٓىكى شدصىٝكج  ىكا ٠ هلىك كىري ل نىول ر       Gressida , Troilus ٚا٭ْىكْٞف 

 زتر٣ ا٭حكاث. 

(ٖٚىىذا ٜ ُكشىىى٢ َىىىف امليىىىكان١ ايىىكْٝك يٓٝىىىو ر غككبىىى  ايرا٥ىىىف إىل ايىىىكٚا   

ف ٖٚىٛى يٝىولٟ ؾىنيف ٚملطىُل املؿىر       املرنيٟ يرتٜبرتاّ شكْكٟف ٍَٚٛ ؾ٬ْىكا 

ايػك٥ىى ف ملىىٍٛ َٛاٜىىٌ ر ا٭ملٓىىك٤ ٚايييىىكم ٍ. .ٖىىى.يٛاْسل َىىٔ ايٛاضىىب إٔ ايكىىٛاْني   

ايىب ْبىى سٝف ان يىىكؾٗك ؾُٝىىك غتىص املىىراقني ميهىىٔف أٚ ٫ ميهىىٔف إٔ كسوىىل   

م٢ً اييدصٝكج ايرا١ٜٚ؛ َف كيوف مل ٜير إىل ا٫خ ٬ف إ٫ ْك اًا مٓكَك ْ خكث 

 ر. مٔ ٚن١ٗ ايٓظ
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ىى إٕ ايرٚا٠ ٚاملراقوني (ملطُل املى هًِ أٚ ملطىُل املؿىر  ايػك٥ى ل عتهىٕٛ      4

قصصِٗ  ٛا٤ ملسرٜك١ امليٗك (ايك ١ً ٚ ٔ ايؿظكنى١ هلٓىرٟ نىُٝسلف أّ ملسرٜكى١     

املٛنيف أّ مبك نكٕ ٜبُٝ٘ يٛملٛى (ايًٛح١ل (َبٌ حهكٜكج أ ٜبٕٛ ر ىى امليكٖك 

رح١ٝ امليىىىٗك١ٜلف أٚ أْٗىىىِ ظتُيىىىٕٛ ىىىىى االىىىر ٠ يكَىىىًك ككرٜوىىىًك َىىىٔ اييٓكصىىىر املبىىى 

ايسرٜك ني. إٕ اي ُٝٝي ا٭ا سٞ ملني ا٭نٓك  ايكااَككٝه١ٝ ٚا٭نٓك  ايبىر ١ٜف  

ٚاي ُٝٝىي اذتىىكٜث املد ًىىـ قًىى٬ًٝ ملىىني (اذتهىىٞل ٚملىىني (اييىىر لف ٜػسٝىىكٕ أٜطىىًك  

االكٍ ا٭ ملٞ نً٘. ٚيهٔ املرملو ٖٛ إٔ ٖذا اي ُٝٝىي ٜؿكىك لٛيٝ ى٘ ملبىو  مىكّ      

كو مٔ اي ٛ ف. م٢ً ايرٚا٠ َٔ نٌ ا٭ْٛاع إٔ ٜٓكًٛا اذتٛاااج ؾكى ف  ايٛضٛح ايٓك

ٚ ٜىىىكمُٖٛك (ملكاشىىىكااج املبىىىرح١ٝلف أٚ ٜكىىىكَٛا ٚصىىىؿًك ي يىىىكا. ٚيهىىىٔ  ىىىٛا٤    

ؾهرْك ملٓ ٝ ١ شت ًؿ١ يكًَك مٔ امليٗكف إكا نكٕ ٜرٜٚ٘ ٖٛى ؾىني أٚ َىْٛرتٜيٚا   

 ْكٍٛ ش٦ًٝك ٖكًَك مٔ (مٓك ملٛلف ٫ٚحظٓك أْ٘ مٓكَك ْصـ حك  ١ ملكمليٗكف ؾإْٓك ٫

كري ل ٖذا ر ايصيٝك ا٭ ملٞف أّ قكاْك املٛني ايًسٝـ مٔ ا ىٓب ميىر٠  ى١ٓ ي ىك     

م٢ً صؿخ ني ر كّٛ نْٛيف ملىكيير  املُىٌ يييىر  قىك٥ل ؾكى  َىٔ اذتىكٜث غىل         

املد صر ايذٟ ن و٘  كاكر ايذٟ ٜرتى ًَٝى٘ يًٛاقيٝى١ اييَٓٝى١ ميًىٞ مًٝى٘ َيىٗكًا       

ٖٓىىكىف ؾإْٓىىك  ىىٓٓ ٗٞ َىىٔ ٖىىذا إىل إٔ اي يىىكا  ملىىني   ٖٓىىكف ٜٚؿىىر  مًٝىى٘ َىىٛنيًا

امليٗك ٚاملٛنيف ٚملني ايير  ٚاذتهٞ (ملني أٟ لٚج َىٔ اي يىولاج ادتكيٝى١ ايىب     

حتىىىكٍٚ كػسٝىىى١ ٖىىىذا االىىىكٍلف يىىىٝسف إكٕف َؿَٗٛٝىىىًكف ٫ٚ َيٝكاٜىىىًكف إْىىى٘ ٚصىىىؿٞ  

 ْك ملسرٜك١ غكَط١. ٚيهٔ ايٛصـ ٫ ٜككّ يٓك ايهبل ر ٖذا االكٍف إ٫ إكا حك

 ادتٓس ايذٟ ٜٓ ُٞ إيٝ٘ ايراٟٚ ايذٟ ٖٛ َب٪ٍٚ مٔ امليٗك أٚ املٛني. 

ىى إٕ ايرٚا٠ ايىذٜٔ ٜبىُخٕٛ ٭ْؿبىِٗ ملىكذتهٞ مبكىكاا اييىر ف غت ًؿىٕٛ        5

نىىبلًا ٚؾىىل مىىك  اي ؿبىىلاج ْٚٛمٗىىك ٖىىذٙ اي ؿبىىلاج ايىىب كطىىكف إىل ايي٬قىى١      

. َىٔ امل٪نىك   املوكشر٠ ملني ا٭حكاث  ٛا٤ نكْت ملصٛا٠ َيٗك أّ ملصىٛا٠ ًَدىص  

إٔ َبىىٌ ٖىىىذٙ اي ؿبىىىلاج ميهٓٗىىك إٔ كػسىىىٞ أٟ نكْىىى  َىىٔ اي  رملىىى١ ااْبىىىك١ْٝ؛    

ٚميهٓٗىىىك أٜطىىىًك إٔ كىىىركو  ملكملٛضىىىٛع املرنىىىيٟ مىىىرب نىىىٌ ايسىىىرمف ٚملىىىكانكج 

 شت ًؿ١. 
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إٕ َيكدتىى١ ٖىىذٙ املبىىريي١ نًىىٗك نُىىك يىىٛ أْٗىىك شت ييىى١ ر شىى٤ٞ ٚاحىىكف ؾٝٗىىك 

 ُٝٝي ملىىني اي ؿبىىل اي ىىيٜٝ   نٗىىٌ ٫خ ٬ؾىىكج ٖكَىى١  كبىىُب ٖىىذٙ ا٫خ ٬ؾىىكج ملىىكي  

ارتىىكيص يً ؿبىىل املبىى دكّ يػكٜىىكج مل٬غٝىى١ف ٚايىىب ٫ ٜيىىهٌ نىىي٤ًا َىىٔ ملٓٝىى١          

 ايير ف ٚملني اي ؿبل املٓكَو ر مل١ٝٓ ايير ف َبٌ كرٜبرتاّ شكْكٟ. 

ىىىىىى ٜ كىىىىكيف اي ُٝٝىىىىي ملىىىىني املىىىىراقوني ٚاييدصىىىىٝكج ايراٜٚىىىى١ ضىىىىُٔ نىىىىٌ    6

ني ٭ْؿبىِٗ مًى٢ أْٗىِ ن ىكب (كىّٛ      اخ ٬ؾككِٗف مل ُٝٝي آخىر ٜؿصىٌ ايىرٚا٠ ايىٛام    

نْٛيف كرٜبرتاّ شكْكٟف ملكاشٝبىرت كىٛالف ايكًى  املدىكٚعف ٚايوخىث مىٔ ايىئَ        

املؿكىىٛ ف ٚ ن ىىٛا ؾك ىىتلف مىىٔ ايىىرٚا٠ أٚ املىىراقوني ايىىذٜٔ ٫ ٜٓكقيىىٕٛ أملىىكًا أ٫ًٚ    

ٜٓكقيٕٛ إ٫ ْك اًا أمُكهلِ ايه كمل١ٝ ارتكص١ف أٚ ايذٜٔ ٜوكٕٚ ٚنريِْٗ ٫ ٜيرؾٕٛ 

ٕٛف أٚ ٜؿهرٕٚ مل٘ أٚ ٜ خك ٕٛ مٓ٘ف أٚ ٜراقوْٛ٘ ر مٌُ أ ملٞ (ايػرٜى   َك ٜه و

 يهكَٛف ٚايصد١ٝ يوًٝٛل. 

ىى إٕ ايبكا ٜٔ ٚاييكنبني ملطُل املؿر  ايػك٥ ف  ٛا٤ اطتريٛا ملكيؿيٌ أّ 7

٫ف غت ًؿىىىٕٛ ملسرٜكىىى١ ٚاضىىىخ١ف ر  انىىى١ املبىىىكؾ١ ْٚٛمٗىىىك ٚايىىىب كؿصىىىًِٗ مىىىٔ   

٣ يًكصىىىى١ ايىىىىذٜٔ عتهىىىىٕٛ مىىىىِٓٗ أٚ امل٪يىىىىـف ٚايكىىىىكا٨ف ٚاييدصىىىىٝكج ا٭خىىىىر

ٜراقوىىِْٛٗ. إْٓىىك ْٓىىكقو غكيوىىًك ٖىىذا ايويىىك ملك ىى دكاّ كيىىولاج َبىىٌ ( ىىدر١ٜل أٚ        

(ْىرب٠لف ٚيهىىٔ خرمل ٓىىكف ر ايٛاقىفف أنبىىر غٓىى٢ ممىك كٛحٝىى٘ ٖىىذٙ اي يىىولاج. إٕ    

َؿٗىىّٛ "ايويىىك ادتُىىكيٞ" ا ىى دكّ نىىبلًا ر ٖىىذٙ ايبىىٓٛاج ا٭خىىل٠ف نٓىىٛع َىىٔ   

٫ ك سكملل خرملى١ ايكىكا٨ َىف اي  رملى١ ايىب كؿرضىٗك قىٛاْني         غرؾ١ امل٬ُٗج مٓكَك

ايه كب. ٚيهٔ َٔ ايٛاضب أْ٘ نكٕ ظت  ختصٝص ٖذا املؿّٗٛ املؿٝىك يٛصىـ   

 انىى١ ادتٗىىك ايىىذٟ ٜوذيىى٘ ايكىىكا٨ أٚ امليىىكٖكف مٓىىكَك ٜرٜىىكإ ْبىىٝكٕ اصىىسٓكم١ٝ  

اييُىىٌف ٚايىىذٚملكٕ ؾٝىى٘. نىىٌ َىىك ٜيىىير أٟ ٚاحىىك َُٓٗىىك أْىى٘ أَىىكّ َٛضىىٛع عىىكيٞ   

يىىٝس أَىىكّ ٚاقىىفف ٜىىربل ايويىىك ادتُىىكيٞ. إٕ َىىك أمكدتىى٘ أنبىىر صىىيٛمل١ف ٚأنبىىر     ٚ

كيكٝىىكًا يًٛصىىـف ٫ٚ ٜيىىهٌ ايويىىك ادتُىىكيٞ إ٫ مٓصىىرًا َىىٔ مٓكصىىرٙ. كيىى ٌُ        

ايه ىىىى  ايىىىىب ْكر٩ٖىىىىك نًىىىىٗك مًىىىى٢ حىىىىٛاا َطىىىىُر ملىىىىني امل٪يىىىىـف ٚايىىىىراٟٚف     

ٚاييدصىىٝكجف ٚايكىىكا٨. نىىٌ ٚاحىىك َىىٔ ٖىى٪٤٫ ا٭امليىى١ ٜ سىىكملل َىىف انىىٔ َىىٔ        

نكٕ ا٭خر٣ أٚ ٜكخٌ َيِٗ ر كيكا  نكٌَف خبصٛص أٟ ْٛع َىٔ ايكُٝى١   ا٭ا
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أٚ اذتهىىِ  ا٭خ٬قىىٞف ٚاييكًىىٞف ٚادتُىىكيٞف ٚح ىى٢ ادتبىىكٟ (ٖىىٌ كهىىٕٛ ا ٠   

ؾيىىٌ ايكىىكا٨ ايىىذٟ ٜ ًيىىبِ َبىىٌ ا ٠ ؾيًىىٞ مًىى٢ كًيىىبِ ( .  . أٜرٜٚهىىٛا ادتىىٛاب   

يٞل كيهٌ ا٭نٝك ٖٛ ملكيٓؿٞل. إٕ اييٓكصر ايب ْٓكقيٗك خبصٛص (ايويك ادتُك

ني٤ًا َٔ ٖذٙ امليه١ً؛ َبٌ ايويك ر ايئَ ٚايؿطك٤ف ٚا٫خ ٬ؾكج ا٫ن ُكم١ٝف 

ٚقٛامك ارتسكملكج أٚ اييك اج  ٖىذٙ اييٓكصىر نًىٗك ملكاضىكؾ١ إىل مٓكصىر أخىر٣       

حتك  إحبك ٓك أَكّ َٛضٛع عكيٞ. يكَىًك َبىٌ أقُىكا ايىٛام ٚاي ىري لاج ا٭خىر٣       

كٜبىىى١ف ٚايىىىب هلىىىك كىىىري ل (ا ىىى ٬ملٞل ر  مليىىىٗك غىىىل ٚاقيىىىٞ ر مليىىى  امل  ىىىٞ اذت 

امليكٖك. ٚيهٔ ظت  أ٫ ختً  ٖذٙ اي ىري لاج َىف كىري لاجف ٖكَى١ أٜطىًك ملكيٓبىو١       

إيٝٓكف ٚكٓ و مٔ اي يكيـف ٚاملٛاصؿكج اييدص١ٝ يًُ٪يىـف ٚايىراٟٚف ٚايكىكا٨ف    

ٚأٟ شدص١ٝ أخر٣ ر اي ٛلٜىف. مًى٢ ايىرغِ َىٔ أْٓىك ٫ ْبى سٝف إٔ ْريَىٌ ملكاا ى١         

ٌ كػلاج (ايويكل ٚايب كب سٝف اي ك١ٝٓ اذتكٜب١ ايبٝسر٠ مًٝٗكف يهٓ٘ ٚاؾ١ٝ يه

ميهٔ م٢ً ا٭قٌ إٔ ضت ؿظ هكٝك١ أْٓك ْيهـ ٖٓك م٢ً َيه١ً َٛنٛ ٠ ؾُٝك 

ٚاا٤ ٖذٙ امليه١ً ا٭خر٣ف ٚايب كرني م٢ً اي بىك٩ٍ حىٍٛ ادتٗىك ايىذٟ ٜوذيى٘      

 امل٪يـ يٝخكؾظ م٢ً (ايِٖٛ ايٛاقيٞل أٚ يٝكَرٙ. 

سٝف ايبىىكا  إٔ ٜهىىٕٛ مًىى٢ مليىىك قًٝىىٌ أٚ نىىول َىىٔ امل٪يىىـ ارتؿىىٞ. آ ىىى ٜبىى  

ميهٔ يًويك إٔ ٜهٕٛ أخ٬قًٝكف ٚميهٓ٘ إٔ ٜهٕٛ ؾهرًٜك أٜطًك (كىٜٛٔ ٖٚىٛى   

ؾنيف   لٕ ٚكرٜبرتاّ شكْكٟ خبصٛص ا٫  ٝٗكّ حٍٛ كري ل ا٭ْىٛفف ٚاٜيىكا    

  ٕٛ ٚن٬اٜكل. 

يٝىىك مىىٔ ايىىراٟٚ ح ىى٢  ٚميهىىٔ إٔ ٜهىىٕٛ َك ٜىىًك أٚ لَٓٝىىًك  أنبىىر املىى٪يؿني مل 

 ا٭نبر َيرؾ١ف ٭ِْٗ ٜيرؾٕٛف م٢ً ا٭انبف نٝـ (كبل ا٭َٛال ر ايٓٗك١ٜ. 

ب ىى ٜب سٝف ايراٟٚ أٜطًك إٔ ٜهٕٛ م٢ً مليك قًٌٝ أٚ نول َٔ اييدصٝكج 

ر ايكصىىى١ ايىىىب ٜرٜٚٗىىىك. ميهٓىىى٘ إٔ ٜهىىىٕٛف َىىىب٬ًف شت ًؿىىىًك مىىىِٓٗ أخ٬قٝىىىًكف     

أْكٙ اييكمل١ ر ىى اٯَكٍ ايهرب٣ ىى يكٜهرتف أٚ ٚؾهرًٜكف ٚلًَٓٝك (ايراٟٚ ايوكيؼف ٚ

اٜك ملىٛإ ملًٝؿٝىٌلف أخ٬قٝىًك ٚؾهرٜىًك (ؾىٛيرف ايىراٟٚف ٚملٝىٌف ا٭َرٜهىٞف ر ىىى          

أَرٜهٞ َرككح نكًا ىى يػرٜٔف ا٫ ٓكٕ ٜكيكٕ خكاج قىٛاْني امل٪يىـف ٚيهىٔ ملسىرم     

هٞف هلٛ ى  Nuns Luncheonٚشت ًؿ١لف ٚأخ٬قٝىًك ٚمكيؿٝىًك (اذتًٝى١ ملٛملك ىكٕف     
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حٝث ٜظٗر ايرٚا٠ أقىٌ كىري لًا ٚاْؿيىك٫ً ممىك ٜٓ ظىرٙ َٛملك ىكٕ ٖٚٛنبىًٞ ملٛضىٛح         

 َٔ ايككا٨ل. 

ج ىى ميهٔ يًراٟٚ إٔ ٜهٕٛ م٢ً مليك قًٝىٌ أٚ نىول َىٔ امليىكٜل اييدصى١ٝ      

يًكىىكا٨  نبىىكًٜك ٚمكيؿٝىىًك (اي خىىٍٛ يهكؾهىىكلف أخ٬قٝىىًك ٚمكيؿٝىىًك (ملٝٓهىىٞ ر   

يػرٜٔف ايودٌٝ ر يػكج ا٭ؾكمٞ ملٛاٜكى؛ املٓخسٕٛ أخ٬قًٝك ايىذٜٔ   صدر٠ ملرٜ ٕٛ

 حٛهلِ اي دٌٝٝ اذتكٜث إىل نك٥ٓكج إْبك١ْٝ َكٓي١ل. 

إٕ اذتوه١ ا٭نبر شٝٛمًك ر اي دٌٝٝ اذتكٜثف ايذٟ ٜككّ غكيوىًك مًى٢ أْى٘    

ٜرؾ  اذتوه١ف كركهي م٢ً إمسك٤ صٛا٠ مٔ ايرٚا٠ ايذٜٔ ك ػل مسككِٗ خى٬ٍ  

يب ٜرْٚٚٗك. َٓذ إٔ مًِّ شهبول اييكمل اذتكٜث َك كرن٘ ايْٝٛكٕ مىرب  ايكص١ ا

خكٌٖ كسٛا اييدص١ٝ (َككاْى١ َكنوىث ٚيىل َىف أٚ ٜى لف ْكيىت ايكصىص ايىب         

حت ٟٛ شدصٝكج ٜ خبٔ ٚضيٗك أٚ ٜبى٤ٛف صتكحىًك َ ياٜىكًا. ٚيهىٔ نىكٕ ظتى        

اْ ظىىكا ان يىىكف نىىٌ ا ىى دكاَكج (اييىىكنسل ملطىىُل املؿىىر  ايػك٥ىى ف يهىىٞ   

ْيىىرف نٝىىـ ْكىىكّ ااٜٚىىًك ٜػىىل ملكي ىىكاٜو  ىىر ٙ. قىىكّ ملٝىى  ايي ىىٛلف ر اٯَىىكٍ          

ايهرب٣ف نيىدص نىرِٜ ٜكىف قًوى٘ ر املهىكٕ ايىذٟ نىكٕ ظتى  إٔ ٜكىف ؾٝى٘           

قًىى  ايكىىكا٨؛ إْىى٘ ٜٓظىىر إىل (أْىىكٙل ايىىكْٝك كو يىىك مىىٔ ايكىىكا٨  ىىِ كيىىٛ . ٚيهىىٔ            

         ٞ ف هبى   (اييكنسل ملطىُل املؿىر  ايػك٥ى  ميهىٔ إٔ ٜكىّكّ نُىك يىٛ أْى٘ ٜٓ ُى

ايك٥٫ٌ اييه١ًٝف إىل ايئَ املكضٞف ٖٚٛ ر ايٛاقىف ٖىذاف أَىكّ أمٝٓٓىكف ٜكىرتب      

أٚ ٜو يك مٔ ايكِٝ ا٭ ل٠ مٓك ايككا٨. كصرف ايكرٕ ايييرٕٚ نُك يٛ أْ٘ َصُِ 

مًىىى٢ ا ىىى ٓؿك  نىىىٌ ايوىىىكا٥ٌ ٚاي ٛيٝؿىىىكج يٝصىىىٌ إىل ٖىىىذٙ ايٓ ٝ ىىى١  ايوىىىك٤ مليٝىىىكًا  

ْ ٗىك٤ مليٝىكًا؛ ايوىك٤ قرٜوىًك َبىٌ ملٝى  ٚا٫مل يىك   ٕٚ        ٚا٫ْ ٗك٤ قرٜوًكف ايوك٤ قرٜوىًك ٚا٫ 

ايطىىٝكع ٚاييىىٛ ٠ إىل ايكىىرب ايوىىك٤ مليٝىىكًا ٚايىىذٖكب أمليىىك (ٖٓىىكى مىىك  َىىٔ امل  ىىٞ    

اذتكٜب١ غل َري ك١ٜٚ نبلًاف ٭ٕ ايوسٌ مليٝك نكًا مٓك َٓذ ايوكاٜى١ف يهىٞ ْكًىل    

٤ قرٜوىًك  ممىك ٜٛنىكف َبىٌ َهوىث ر ايٓٗكٜى١ مًى٢ مليىك أنبىر أُٖٝى١ أٜطىًكل؛ ايوىك           

نكًاف ٚا٫ْ ٗك٤ أٜطًك قرٜوًك  ٫ ميهىٓ  إٔ أختٝىٌ إَهكْٝىكج ْظرٜى١ مل خىربف      

 ٜب سٝف أٟ شدص قرأ نبلًا اي دٌٝٝ اذتكٜث إٔ ظتك أَب١ً مكٜك٠. 



 د. غسان السيدت: 

02  

 

  ىى ٜب سٝف امل٪يـ ارتؿٞ إٔ ٜهٕٛ م٢ً مليك قًٌٝ أٚ نول َٔ ايككا٨. 

رتاّ شكْكٟف ايذٟ ٚميهٔ يًويك إٔ ٜهٕٛ ؾهرًٜك (امل٪يـ ارتؿٞ ر كرٜب

ظتىى  أ٫ ْسكملكىى٘ َىىف كرٜبىىرتاّف ٚايىىذٟ ٜوىىكٟ اٖ ُكَىىًك ملإْبىىك١ْٝ صىىيو١ ايؿٗىىِف        

ٜٚيرؾٗك ملصٛا٠ أؾطٌ َٔ أٟ َٔ قرا٥ى٘ل نُىك ميهىٔ يًويىك إٔ ٜهىٕٛ أخ٬قٝىًك       

(أمُكٍ  ك لف إ . َٔ ٚن١ٗ ْظىر امل٪يىـ خت ىيٍ ايكىرا٠٤ املهًًى١ ملكيٓ ىكح ايويىك        

ن كمل٘ف ايكٛاْني املبٝسر٠ مل٪يؿ٘ ارتؿٞ مٔ  إىل ايكان١ صؿرف ٚايب كؿصٌف ر

قٛاْني ايككا٨ املٓ ظىر. ٖٓىكى غكيوىًك مليىكري صىػل نىكًا ر ايوكاٜى١؛ ٫ ٜيىٛ  إىل نىكٕ          

أٚ  كٕ إقٓكمًك إٔ ؾيٌ اَ ٬ى مي٠ ملكيٓؿس ٚأحهكّ. َبوك١ف يىٝس َرغٛملىًك ؾٝى٘.    

ككا٥ى٘ ايىذٟ   ملكاضكؾ١ إىل إٔ ن كملًك  ٦ًٝك ٖٛ غكيوًك ن ىكب ٜسًوى٘ امل٪يىـ ارتؿىٞ ي    

 غتطف مليكٜل ٫ ٜب سٝف امل٪يـ قوٛهلك. 

ٖى ىى ٜب سٝف امل٪يـ ارتؿىٞ (أٚ ايكىكا٨ل إٔ ٜهىٕٛ مًى٢ مليىك قًٝىٌ أٚ نىول        

مٔ اييدصٝكج ا٭خر٣ ىى ٖذا ٜ ُكش٢ َف ايكوٍٛ املسًل ايذٟ كوكٜ٘ نكٕ أٚ ى كٕ  

ٚال اا٥ٗىىىك يٜٛهٗىىىىكّ ر (ا٫م ىىىىيال ملىىىىكيٓؿس   Emmaضتىىىٛ نىىىىكٕ ؾلؾىىىىكنس ر  

هكّ املبوك١ل. إٕ امل ي١ املرنو١ ايب ْيىير ملٗىك أَىكّ أٟ مُىٌ نٝىكف كظٗىر       ٚا٭ح

يىٝس   Emmaملٛضٛح مٓكَك ْككملٌ ملني ْٛمني َٔ ايويك ر ٖذٙ ا٭َبًى١. ايىراٟٚ ر   

ًَ يًَك َف نكٕ مللؾكنسف م٢ً ايرغِ َٔ مكّ ٚنىٛ  أٟ  يٝىٌ مًى٢ اي ٓصىٌ َىٔ      

ف ٚيهىىٔ (اييىىكنسل ٖىىذا. ميهٓٓىىك إٔ طتىى ِ ملىىريٕ امل٪يىىـ ٜ٪ٜىىكٙ ملصىىٛا٠ نكًَىى١   

اير٥ٝبٞ إميك ايذٟ ٜب ري ر ملكيكبِ ا٭نىرب َىٔ ؾيىٌ ايبىر ف ٜيىكا  يكَىًك نىكٕ        

ؾلؾىىكنس ر أنبىىر ا٭ٚقىىكج. َىىٔ نٗىى١ أخىىر٣ف ٫ ًٜ ىىيّ ايىىراٟٚ ر (ا٫م ىىيال       

ملكيٓؿس ٚا٭حهكّ املبوك١ل َف ٜٚهٗكّ ٭يىٍٛ ٚقىت ممهىٔف ٚملٗىكف خىكامٓك؛      

ٝياملٝىت ٜ٪ٜىكٙ يكَىًك ر ايكبىِ ا٭ٍٚ     امل٪يـ ٜيكاض٘  رًاف ٚاييكنس اير٥ٝبىٞ إي 

 َٔ ايه كب. 

َٔ ايٛاضب إٔ أَبًب ٫ كػسىٞ نىٌ ا٫ح ُىك٫ج؛ إٕ َىك ْبىُٝ٘ (اي ياَىًكل أٚ       

(كيكيؿًكل أٚ (كيرؾًكل ٖٛ ملصٛا٠ مك١َ َصٓٛع َٔ زتُٛمى١ َىٔ ا ٚ  ا٭ؾيىكٍ خىكٙ     

املىىى٪يؿنيف ٚايىىىرٚا٠ف ٚاملىىىراقني ٚشدصىىىٝكج أخىىىر٣ف ٚميهىىىٔ إٔ ٜهىىىٕٛ ايىىىرٚا٠   

ًؿني مٔ َ٪يؿِٝٗ أٚ مٔ قرا٥ِٗ يهِْٛٗ ًَ يَني أ٫ًٚ َوكينيف ملرييـ يرٜكى١ف  شت 
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٬ٜحظ أٜطًك كيًل شدصٞ مُٝىل (ْٝىو ر غككبى  ايرا٥ىفف َىك نى٬ٝا ر  ىٝك        

ٌ  ملؿ ىىٛاف أٚ       ملىىكي٬ْرتاف ٚلٜو ًىىّٛ ر  . ؾكٚ ىىتل ٬ٜٚحىىظ اْؿصىىكٍ  ىىكخر أٚ َبىى

 ملوبكي١ غرٜ  (ايرتانف ٚايبكٛط يٛٚؽل. 

ٔ ٚنٗىى١ ايٓظىىر ر اي دٝٝىىٌف ؾىىإٕ ايويىىك ايىىذٟ ر إُٖكيىى٘    مٓىىكَك ْ خىىكث مىى 

ارتسر ا٭نرب ٜكف ملني ايراٟٚ ايككملٌ يًدسريف أٚ غل ادتكٜر ملكيبك١ف ٚملني امل٪يـ 

ارتؿٞ ايذٟ ٜبخ  َي٘ ايككا٨ف ضك ايراٟٚ. إكا نكٕ َك ٜىكؾيٓك ملٓكقيى١ ٚنٗى١    

ؿكج ا٭خ٬قٝى١  ايٓظر اييبٛا م٢ً نٝؿ١ٝ ااكوكيٗك ملوي  اٯ كا ا٭ ملٝى١ف ؾىإٕ ايصى   

ٚايؿهر١ٜ يًراٟٚ كُٗٓك أنبر َٔ اذتكث ايذٟ ضتك ٙ ملطُل امل هًِ أٚ ملطُل 

املؿر  ايػك٥ ف أٚ ايىذٟ ْؿطىٌ ا٩ٜ ى٘ أٚ ٫ ْؿطىًٗك. إكا ان يىؿٓك أْى٘ غىل نىكٜر         

ملكيبك١ف ؾإْ٘ صك١َ اييُىٌ ايىذٟ ٜرٜٚى٘ يٓىك نًىٗك  ى يكٍ. إٕ َصىسًخٓك ي خكٜىك         

 ا٠ غل َٓك   ككرٜوًك. ٖذٙ ا٭ْٛاع َٔ ايويك إلا٤ ايرٚ

ٚ  إْى٘ نىكٜر ملكيبكى١ (قكملىٌ          ٚملبو  مكّ ٚنٛ  كيىولاج أؾطىٌف  ىريقٍٛ مىٔ اا

يًكىىرا٠٤ل مٓىىكَك ٜ خىىىكث أٚ ٜ صىىرف ٚؾىىىل قٛامىىك اييُىىٌ (ٖٚىىىذا ٜيىى  ايكٛامىىىك       

املطىىُر٠ يًُ٪يىىـلف ٚ ىىريقٍٛ مٓىى٘ إْىى٘ غىىل نىىكٜر ملكيبكىى١ (غىىل قكملىىٌ يًكىىرا٠٤ل ر      

ٔ ملىىىني أغًىىى  ايىىىرٚا٠ ادتىىىكٜرٜٔ ملكيبكىىى١ اذتكيىى١ امليكنبىىى١. صىىىخٝب إٔ ا٭شىىىٗر َىىى 

ٜرتنٕٛ أْؿبِٗ يٝ يرضٛا ٭ٚقكج ي١ًٜٛ َىٔ ايبىدر١ٜ  ٜٚصىوخٕٛ ملكيٓ ٝ ى١ غىل      

نىىكٜرٜٔ ملكيبكىى١ ملبىىو  أْٗىىِ قىىكملًٕٛ يًدىىكاع. ٚيهىىٔ  ىىدر١ٜ كبىىو  صىىيٛملكج ٫      

 كهؿٞ دتيٌ ايراٟٚ غل نكٜر ملكيبك١. 

 ٛ أْٗىِ ٜ خىك ٕٛ    ظت  ا٫ح ؿكن ملٗذا املصسًب يًرٚا٠ف ايذٜٔ ٜككَٕٛ نُك يى

ايٛقت نً٘ ملكي ٛاؾل َف قٛامك ايه كبف ِٖٚ ر ايٛاقف ٫ ٜكَٕٛٛ ملٗىذا. ٫ ٜيى    

مىىكّ ادتىىكاا٠ ملكيبكىى١ ايهىىذب مًىى٢ ايىىرغِ َىىٔ إٔ أحىىك املصىىك ا اير٥ٝبىى١ يىىوي     

ايرٚا٥ٝني ا ك ني ٖٛ ا  دكاّ اٚا٠ نذاملني (ايبكٛط يهكَٛف ايسؿٌ ايسوٝيٞ 

ذا املٛقىىىـ مَُٛىىىًك مبىىىك ٜبىىىُٝ٘ نىىىُٝس     يهكيىىىكٜر ًٜٚٝٓػٗىىىكّف ا ل ٜىىىركو  ٖىىى   

اي٬شيٛاف غت ً  ا٭َر م٢ً ايراٟٚ ٜئًف َبًُك ٖٞ اذتكٍ ر نًٝربٟ ؾنيف أْ٘ 

شتٝـ ؾكى ف ٚإٔ امل٪يىـف ٚاا٤ٙف ٜيىٝك ملؿطىك٥ً٘ ر صىُت. غت ًىـ ايىرٚا٠ غىل         

ادتكٜرٜٔ ملكيبك١ مليطِٗ مٔ ملي  ملسرٜك١ ٚاضخ١ف ٚهب  ايويك ٚا٫خكٙ ايىذٟ  
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قص َىف َيىكٜل امل٪يىـ. إٕ املصىسًب ايوىكيٞ (ْىرب٠ل َبىٌ املصىسًب         ٜريخذْٚ٘ف ملكي ٓىك 

امليىىرٚف اٯٕ ٖٚىىٛ (ايويىىكل ٜػسٝىىكٕ مىىك ًا َىىٔ ايٓ ىىك٥و ايىىب مًٝٓىىك يٝٝيٖىىك. مليىى    

ايرٚا٠ف َبٌ ملكاٟ يٝٓكٕٚف مليٝك أٜطىًك مىٔ امل٪يىـ ٚايكىكا٨ إىل حىك نىولف ؾُٝىك        

ملىى١ ارتكصىى١ ملٗىىِ.   ٜ يًىىل ملصىىؿككِٗف إكا مل ٜهىىٔ ملٗىىذا ايٓىىٛع َىىٔ اذتٜٝٛىى١ ادتذا      

ٚمليطِٗ َبٌ ؾًٝكاؾٝ وف (اييكنسل ر شتًؿىكج ملٜٛٓ ىٕٛ دتىُٝسف قرٜى  نىكًا      

َىىٔ ككىىكِٜ َبىىكٍ ايىىذٚمف ٚاذتهىىِف ٚاذتبىىٔ ا٭خ٬قىىٞ يًُ٪يىىـ. نًىىِٗ ٜ سًىى   

 ؾس١ٓ أنرب َٔ قوٌ ايككا٨ف ٚايب ٫ ٜسًوٗك ايبر  ايذٟ ْي ُك ؾٝ٘ م٢ً ايراٟٚ. 

يرٚا٠ غل ادتىكٜرٜٔ ملكيبكى١ إٔ ٜي ُىكٚا    ىى ٜب سٝف ايرٚا٠ ادتكٜرٕٚ ملكيبك١ ٚا8

مًىى٢ أْؿبىىِٗ  ٕٚ املبىىكْك٠ ٚاي صىىٜٛ  ايًىىذٜٔ ٜكىىكَُٗك ايىىرٚا٠ اٯخىىرٕٚ (غىىٛيٞ      

نُٝبٕٛ ر ىى ؾِ اذتصكٕ ىى يهىكاٟف ٖٚٓكا ىٕٛ ر ىىى ٖٓكا ىٕٛ صىكْف املسىر ىىى        

يوًٝٛل أٚ ميهىٔ إٔ ٜ ًكىٛا املبىكْك٠ ٚاي صىٜٛ  (ايصىد  ٚاييٓىـل َىٔ املبى خٌٝ         

حٝكًْكف ااقراا ؾُٝك إكا نكٕ ايراٟٚ غتىكع ْؿبى٘ف ٚإىل أٟ  انى١ ٜكىٍٛ     ككرٜوًكف أ

ملذيوف َٚٔ ايبٌٗ أحٝكًْك أخر٣ حتكٜك ٖذا ا٭َر  مٓىكَك ٜهىٕٛ ٖٓىكى كرينٝىك     

ٚاضىىبف أٚ مٓىىكَك ٜٓىىكق  شىىكٖك َيىىني ا٭حىىكاث. ظتىى  ااشىىكا٠ إىل إٔ َبىىكْك٠    

كيى١  َىٔ   ايبكا  أٚ كصىٜٛو٘ ميهىٔ إٔ ٜهىٕٛ شت ًؿىًك ملصىٛا٠ نذاٜى١ هبى  اذت       

 اخٌ ايؿيٌ ملسرٜك١ كب سٝف ؾٝٗك اييدص١ٝ ايرا١ٜٚ إٔ كؿٝك َىٔ ٖىذا (ؾىٛيهٓرف    

امل سؿىىٌل أٚ َىىٔ ارتىىكاج ملسرٜكىى١ كبىىكمك ايكىىكا٨ مًىى٢ كصىىخٝب ا٩اٙ ارتكصىى١ أٚ      

كبكمك م٢ً كري ٝبٗك ملكق١ف ٚقك كذٖ  ٖذٙ اير٣٩ مليهس ا٣٩ ايىراٟٚ (ايكىكا٠   

يذاكىى٘  ىىٝٓ و كىىري لاج أخىىر٣ ر  ٚاالىىكف يػىىرٜٔل َىىٔ ايٛاضىىب إٔ ااٜٚىىًك َرتٚنىىًك   

 ٖككني اذتكي ني. 

ىى ٜب سٝف املراقوٕٛ ٚاييدصٝكج ايرا١ٜٚف  ٛا٤ نكْٛا ٚامىني ٭ْؿبىِٗ أّ   9

٫ف نكٜرٜٔ ملكيبك١ أّ غل نكٜرٜٔف  ر ىكأٜ أّ صىكَ نيف ٜي ُىكٕٚ مًى٢ أْؿبىِٗ      

أّ م٢ً غلِٖف إٔ ٜيرؾٛا َك ٫ كبى سٝف ايٛ ىك٥ٌ ايسوٝيٝى١ حصىرًا إٔ كبىكمكِٖ      

 ؾُٗى٘ف أٚ ميهىٔ إٔ ٜهْٛىٛا ستصىٛأٜ ضىُٔ كصىٛا أٚ ا ى ٓ كنكج ٚاقيٝى١.         ر

ك سىىكملل املٝىىي٠ ايكصىى٣ٛ َىىف َىىك ْبىىُٝ٘ مىىك ٠ اييًىىِ ايهًىىٞ. ٚيهىىٔ ٖٓىىكى كٓٛمىىًك     

نولًا ر املُٝياجف ٚق١ً َٔ ايرٚا٠ (ايذٜٔ ٜ ُٝيٕٚ ملكمليرؾ١ ايه١ًٝل َبُٛح هلىِ  
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ا ىى١ نىىك ٠ ك ٓىىكٍٚ كٓٛمىىكج  ٕ ٜيرؾىىٛا أٚ ٜيرضىىٛا َىىك ٜيرؾىى٘ َوىىكمِٖٛ. ٫ كٛنىىك  ا 

 اي خكٜكف ٚٚنك٥ؿٗك ارتكص١. 

ملي  اي خكٜكاج َ٪ق ١ أٚ ييو١ٝ ىىى َبىٌ ادتٗىٌ ايىذٟ ٜؿرضى٘ ؾًٝىكٜٓؼ أحٝكْىًك        

م٢ً (أْكٙل (مٓكَك ٜيىهو َىب٬ً ملكىٛاٙ ارتكصى١ف ملٛصىؿ٘ ااٜٚىًك ؾٝسًى  َبىكمك٠         

املىىكج ايؿىىٔل. كبىىي٢ مليىى  اي خكٜىىكاج ٭ٕ كهىىٕٛ  ا٥ُىى١ف مًىى٢ ايىىرغِ َىىٔ أْٗىىك       

ض١ يً دًٞ امل٪قتف َبٌ اييدصى١ٝ ا ىكٚ ٠ مكَى١ف ٜٚهىٕٛ إْبىكًْٝك ٚاقيٝىًك       َير

َبٌ إمسكمٌٝ ر (َٛملٞ  ٜول ايذٟ ٜب سٝف َف كيو خكٚل حكٚ ٙ ارتكص١ مٓكَك 

ك سً  ايكص١ كيو. "نكٕ َؿيُىًك ملكييى كم١ف ٚيهٓى٘ ا ى ُر ر ارتطىٛع؛ يى ِ       

  كٌ ٖذا إىل ايراٟٚ. أٖكبف إْٗك أنبر ايي كمكج حذاًا"  ٚ ٕٚ ٚنٛ  شكٖك يٝٓ

ٜه ؿٞ ملي  ايرٚا٠ مبك كبُب هلىِ ملى٘ نىرٚؾِٗ ر َيرؾ ى٘ف ملىكملي٢ٓ ايطىٝل       

(ملطىىُل املىى هًِ  ٖىىٛى ؾىىنيف ٚملطىىُل املؿىىر  ايػك٥ىى ف َبىىٌ َلاْىىكا ٚيىىٛاا ر         

 قصص نككرٜٔ إٓ ملٛاكٝ٘ل. 

كٗىىكف املٝىىي٠ امل ؿىىر ٠ ا٭نبىىر أُٖٝىى١ إىل َىىٓب ايىىراٟٚ ا٩ٜىىك  اخًٝىى١ ملبىىو         

غٝىى١ ايىىب ٜب دًصىىٗك َىىٔ ٖىىذٙ اير٩ٜىىك. ٜرنىىي ايػُىىٛ  املؿٝىىك مًىى٢    ايكىىكا٠ ايو٬

َؿَٗٛككٓىىك مىىٔ امليرؾىى١ ايهًٝىى١ف ٚيهٓىى٘ غت ؿىىٞ غكيوىىًك حتىىت َصىىسًخككٓك. ْطىىف   

حتت صٓـ (املبىرحٞل مىك ًا َىٔ ا٭مُىكٍ اذتكٜبى١ ايىب ٜٓكىٌ إيٝٓىك نىٌ مٓصىر           

 ؾٝٗك مرب اير٣٩ ا كٚ ٠ يًيدصٝكجف ٚيهىٔ ٖىذٙ ا٭مُىكٍ ك سًى  قىكاًا أنىرب      

َٔ امليرؾ١ ايه١ًٝ َٔ قوٌ امل٪يـ ا هّٛ ملكيصُت َبًُىك ٜٛنىك مٓىك ؾًٝىكٜٓؼف     

هبىىى  ا مك٤اكىىى٘ ارتكصىىى١. إٕ  ىىىربْك ايىىىكقٝل مليىىىكمر  ىىىت ميىىىر٠ شدصىىى١ٝ ر 

(مٓىىكَك أح طىىرعف يؿىىٛيهٓرلف ٚايىىذٟ مل ْىىرد خ٬يىى٘ حتكٜىىكًا َىىك ك طىىُٓ٘ ٖىىذٙ          

  ٚ مىىكاف نًىىٞ.  امليىىكمرف ميهىىٔ إٔ ٜوىىكٚف مبيٓىى٢ َىىٔ امليىىكْٞف غىىل َىىركو  ملىىرا

ٚيهٔ ٖذا املٓٗو ٖٛ ر ايٛاقفف َٔ امليرؾ١ ايه١ًٝف ٚيى٘ ؾيكيٝى١ نىول٠  ٜ سًى      

امل٪يىىـ ارتؿىىٞ إميكْٓىىك املسًىىل ملككااكىى٘ اي ٓو٪ٜىى١. ٖٚىىٛ ٫ ٜبىىُب يٓىىك ر أٟ ذتظىى١       

ملكييو مبيرؾ ى٘ ايهىول٠ ملكمليىكمر ايبى ١ ميىرف ٫ٚ هكٝكى١ أْى٘ اخ ىكا ملكقى١ إٔ          

ملكخ صكا إٕ اخ ٝكا ٚنٗى١ ايٓظىر ا ىكٚ ٠ مليىك٠     ٜهيـ يٓك ٖذا ايكبِف اٯخر. 

٫ ٜبىىُب مل  ٓىى  امليرؾىى١ ايهًٝىى١؛ إٕ ايىىراٟٚ اذتكٝكىىٞ ٖىىٛب صىىٛا٠ يوٝيٝىى١ أقىىٌ    
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َيرؾىى١ نًٝىى١ ممىىك نىىكٕ مًٝىى٘  ا٥ُىىًك. إكا نىىكٕ ا ىى دكاّ اييىى٤ٞ ا٫صىىسٓكمٞ        

مل يبـ ٜيهٌ خسري ىى ٖٚذٙ يٝبىت ٖىٞ اذتكيى١ ىىى ؾىإٕ ايبىر  اذتىكٜث  ىٝهٕٛ         

 ل... 2ٚيٛب(خكي٦ًك َبٌ  ر  كر

إٕ امل٪يىىىـ ايىىىذٟ ٜ  ٓىىى  شىىىهًٞ ا٫صىىىسٓكعف امليرؾىىى١ ايهًٝىىى١ اي كًٝكٜىىى١     

ٚاي ٬مىى  ملٛنٗىىكج ايٓظىىر ايكاخًٝىى١ف َبًُىىك ميىىكا  ايٝىىّٛف يىىٝس ملكيطىىرٚا٠ إٔ         

ٜهىىٕٛ َ سكملكىىًك َىىف امل٪يىىـ مٓىىك اذتكضىىر ايىىذٟ كنىىر  ىىكملكًك. ر (َسًىىف ايؿ ىى٠ٛل  

٫ ٜكّٛ إ٫ ملكي هٗٔ حىٍٛ  َب٬ًف ٜبُب نُٝس يٓؿب٘ مل ؿبلاج َ ٛاي١ٝف ٚيهٓ٘ 

 َي٢ٓ ارتس  املٛضٛم١ٝف امل٪يـ حكضر ملٛصؿ٘ نك٬ًٖ ملك ظترٟ ني٥ًٝك. 

ىىىى أخىىلًا غت ًىىـ ايىىرٚا٠ ايىىذٜٔ ٜكىىكَٕٛ (ايىىر٣٩ ايكاخًٝىى١ل ييدصىىٝككِٗف    11

هب  مُل ككخًِٗ ٚاخكٖ٘. ٜب سٝف ملٛنك  إٔ ٜيسىٞ ٚنٗىكج ْظىر  اخًٝى١ف     

خبصىىىٛص املبىىى ٣ٛ ا٭خ٬قىىىٞف ٚيهٓٗىىىك  ىىىسخ١ٝ. كٖوىىىت نىىىكٕ أٚ ىىى كٕ مليٝىىىكًا  

ٚيهٓٗىىك ملكٝىىت مًىى٢ ايبىىسب خبصىىٛص املبىى ٣ٛ ايٓؿبىىٞ. عتىىكٍٚ امل٪يؿىىٕٛ ايىىذٜٔ   

ٜب دكَٕٛ (اذتٛاا ايكاخًٞل نًِٗ ايذٖكب إىل اييُلف مًى٢ املبى ٣ٛ ايٓؿبىٞف    

ٚيهٔ مليطِٗ ٜوك٢ م٢ً ايبسب م٢ً املب ٣ٛ ا٭خ٬قٞ. ظت  إٔ ْذنر إٔ نٌ 

مُكٗىىكف حتىىٍٛ َ٪ق ىىًك اييدصىى١ٝ ايىىب  ٚنٗىى١ ْظىىر  اخًٝىى١ َكمَٛىى١ف َُٗىىك نىىكٕ

ٚ . ختطف ٚنٗكج ايٓظر ايكاخ١ًٝ إكٕ إىل كػلاجف ٚؾىل نىٌ    نيـ ٚمٝٗك إىل اا

ا٭صٓكف املٛصٛؾ١  كملكًكف ٖٚذٙ اي ػلاج ٖٞ أٜطًك أنبر أ١ُٖٝف هب   انى١  

ايبك١ ايب منٓخٗك يًراٟٚ. ملصٛا٠ مك١َف نًُك نكٕ اي كخٌ مُٝكًكف نًُك قوًٓك 

ٕٛ شتكٚمنيف َٔ  ٕٚ إٔ ٜطىيـ َىف كيىو كيكيؿٓىك. ٖىذٙ املبىريي١       أنبر ملريٕ ْه

ُأًُٖىت نىبلًاف ٖٚىٞ ايىب ك يًىل مبيرؾىى١ اذتىك ايىذٟ كىركو  ؾٝى٘ ٚنٗىكج ايٓظىىر           

 ايكاخ١ًٝ ملكي يكيـ ا٭خ٬قٞ. 

ايبر  ؾٔف َىٔ خى٬ٍ مًىِف ٚيهىٔ ٖىذا ٫ ٜيى  أْٓىك  ٓؿيىٌ ح ُىًك مٓىكَك           

 ضتكٍٚ صٝكغ١ ملي  املوك ٨ خبصٛص٘. 

نىىٛ  مٓكصىىر ْظكَٝىى١ ر نىىٌ ؾىىٔف ٫ٚ ٜبىى سٝف ايٓكىىكف ر زتىىكٍ   ٬ٜحىىظ ٚ

اي دٌٝٝف إٔ ٜٗرب ح ًُك َٔ َب٪ٚيٝ ٘ف مًٝ٘ إٔ عتكٍٚ كؿبل ايٓ كحكج ٚايؿيىٌ  
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اي كٓٝنيف ملك٫م ُك  م٢ً َوك ٨ مك١َ. ٚيهٔ امليه١ً نًٗك كهُىٔ ر املهىكٕ   

 ايذٟ ظت  إٔ كٛنك ؾٝ٘ ٖذٙ املوك ٨ اييك١َ. 

ٚن١ٗ ايٓظر  ٫ كككّ ٖىذٙ اي يىولاج نًىٗك َؿ ىكح ٖىذا      اي دٌٝٝف ٚايرٚا١ٜف ٚ

ايٓٛع َىٔ اي يرٜىـ ايىذٟ ٚحىكٙ ظتيىٌ اي يُُٝىكج ايٓككٜى١ ٚايكٛامىك كاج  ٫يى١. ٫          

ميهىىٔ إٔ عتهىىِ مًىى٢ ككٓٝىى١ َيٝٓىى١ ملكيٓبىىو١ إىل ؾك٥ىىككٗك يًرٚاٜىى١ أٚ يً دٝٝىىٌف       

ٝىىٌف ٚيهىىٔ إٔ عتهىىِ مًىى٢ ككٓٝىى١ َيٝٓىى١ ملكيٓبىىو١ إىل ؾك٥ىىككٗك يًرٚاٜىى١ أٚ يً دٝ      

ٚيهٔ عتهِ مًٝٗك ؾك  كويىًك يؿكمًٝ ٗىك ضىُٔ ٖىذٙ ا٭مُىكٍ ارتكصى١ف أٚ ٖىذٙ        

ا٭ْٛاع َٔ ا٭مُكٍ. يٝس َكٖيًك إٔ ْبُف املى٪يؿني ٜ٪نىكٕٚ أْٗىِ مل ٜ ًكىٛا قى       

أٟ َبىىكمك٠ َىىٔ قوىىٌ ايٓكىىك  ايىىذٜٔ ٜوخبىىٕٛ ر (ٚنٗىىكج ايٓظىىرل. مٓىىكَك ٜٛانىى٘         

      ٟ   أٟ شدصى١ٝ ستىك ٠ حتهىٞ    ايرٚا٥ٞ ٖىذٙ امليىه١ً ٜٗى ِ  ا٥ُىًك ملكييُىٌ ايؿىر 

ٖذٙ ايكص١ ا ك ٠ (أٚ ٖذا ايكبِ َٔ ايكص١لا َك ٖٞ ايكان١ ايب ٜب خكٗك َٔ 

ايبكىى١ف ٚاي ُٝىىيف ٚاذترٜىى١ ر اي ؿبىىلا ٖىىٌ يىىت املٛاؾكىى١ مًٝىى٘ يٝهىىٕٛ حكضىىرًا     

ملك٠ٛا ٚح ٢ إكا اخ كا ايرٚا٥ٞ ااًٜٚك ٜ سكملل َف كصٓٝؿكج ايٓكك  ٛا٤ نكٕ (مكاؾًك 

 املىىى هًِل أّ (مكاؾىىىًك ستىىىكٚ ًال (َٛضىىىٛمًٝكف أّ َ يىىىر ًاف أّ نًٝىىىًكل أّ (ملطىىىُل

َٓيًٜٚكلف ؾإٕ َيه٬ك٘ كهٕٛ قك ملكأج. ٫ ميهٓ٘ ر أٟ حىكٍ َىٔ اذتىك٫ج إٔ    

ظتك أنٛمل١ م٢ً َيه٬ك٘ اٯ١ْٝف ٚا ىك ٠ف ٚاييًُٝى١ف ملك٫م ُىك  مًى٢ ْظرٜىكج      

لف أٚ َبىىٌ (ٚنٗىى١ ْظىىر امليرؾىى١ ايهًٝىى١ ٖىىٞ يرٜكىى١ ككىىكّ أنىىرب َرْٚىى١ ممهٓىى١    

أٜطًكف (إٕ ٚن١ٗ ايٓظر املٛضٛم١ٝ ٖٞ ا٭نبر  رم١ ٚح١ٜٛٝل إ . ٚح ٢ اي يُِٝ 

ا٭نبىىر مك٬ْٝىى١ ٫ ٜبىى سٝف إٔ ٜبىىيؿ٘ نىىبلًا مًىى٢ ٖىىذا املبىى ٣ٛ ر حىىني أْىى٘       

ٜب سٝف إٔ ٜ  وف صؿخ١ ؾصؿخ١ إصتكل اٚاٜ ٘. َٚبًُك أٚضب نىُٝس ر حت٬ًٝكى٘   

١ٝ ايبر ١ٜ إ٫ مٓكَك عتكٍٚ اي كىكط  ايكقٝك١ف ٫ ٜب سٝف ايرٚا٥ٞ إٔ ٜه يـ ككٓ

ااَهكْٝكج ايهك١َٓ ر ايؿهر٠ ايب عتىكٍٚ كسٜٛرٖىكف َىٔ أنىٌ قرا٥ى٘. ْ ٝ ى١       

يذيوف إٕ أنبر ارتٝكااج ٖٞ ر ايكان١ ٚيٝس ر ايٓىٛع إٕ ايكىراا ظتيىٌ ااٜٚىو     

مكاؾًك نًًٝك ٫ ٜكرا ش٦ًٝك مًًُٝك إٕ ايب٪اٍ ايصي  ٖٛ َك ٖٞ ايكان١ ا ك ٠ َىٔ  

يٛا ايب مي ًهٗكا إٕ ؾرضٓك إٔ ٜب دكّ ضُل امل هًِ ر  ر ف ٫ ٜككّ اي٬ش

ٚ ف   ش٦ًٝك نكٜكًا ككرٜوًك. أٟ ْٛع َٔ امل هًِا َك ٖٞ  ان١ يٝيٙا ٜيرف  ٚاٙ نىرا
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ٚيهٔ إىل أٟ  ان١ا نكٜر ملكيبك١ف ٚيهٔ ملريٟ يرٜك١ا إىل أٟ حىك ٖىٛ ستهىّٛ    

 لا 3 كٚل ايٛاقي١ٝ(ملك٫  ٓ كنكج ايٛاقي١ٝا ٚإىل أٟ حك َبُٛح ي٘ إٔ ٜ 

ممك ٫ شو ؾٝ٘ إٔ مليى  ا٭ْىٛاع َىٔ اي ىري لاج كبىُب يًُ٪يىـ ملكختىكك ٚنٗى١         

َيٝٓىى١  إكا أاا  َىىب٬ً ككىىكِٜ َيىىٗك أنبىىر كبىى١ًٝ ٚكىىري لًا ٚحٜٝٛىى١ أٚ غُٛضىىًكف أٚ    

كككِٜ شدص١ٝ أنبر يسؿًك أٚ إقٓكمًكف ؾإْى٘ ميهىٔ إٔ كهىٕٛ ٖىذٙ ا٭ ىكيٝ  أٚ      

أْى٘ ر ايٛقىت ايىذٟ ٜوخىث ؾٝى٘ مىٔ َبىكمك٠         كًو َسًٛملى١. ٚيهٓى٘ يىٝس َكٖيىكً    

يٝ دذ قراااك٘ف ظتك كك١ٝٓ ْظرا٥٘ أنبر ؾيكي١ٝ َٔ ايكٛامىك االىر ٠ يًه ى . إٕ    

امل٪يىىىـ اذتبىىىك ف ايكىىىكا٨ يًرٚاٜىىىكج اييظُٝىىى١ف ظتىىىك ؾٝٗىىىك َٓ ُىىىًك َىىىٔ ا٭َبًىىى١  

ا ك ٠ف أَب١ً حٍٛ ايسرٜكى١ ايىب ٜبى دكّ ؾٝٗىك ٖىذا ا٭ ىرف املد ًىـ مىٔ اٯ ىكا          

 ٣ املُه١ٓف مرب خٝكاٙ يًٛ ك٥ٌ ايبر ١ٜ ارتكص١. ا٭خر

مًىى٢ ايٓكقىىك ٖٚىىٛ ٜىىكا  منىىككج ايبىىر ف إٔ ٜوكىى٢ َ ىىريخرًا   ا٥ُىىًكف ٜٚي ُىىك       

ملك ىى ُراا مًىى٢ ا٭َبًىى١ املك ٜىى١ ايىىب كبىى سٝف ٚحىىكٖك إٔ ختؿىىـ َىىٔ َٝٛيىى٘ ضتىىٛ        

 اي يُُٝكج اي يبؿ١ٝ. 

 

 اهلوامش: 

ايٓكىكلف ادتىي٤ اذتىك ٟ ميىرف     ىى نٗر ٖذا ايوخثف ر ا٭صٌف ر ( اا كج ر 1

 . 1971/ف 4لف نٗرج ايٓبد١ ايؿرْب١ٝ ر زت١ًف شير١ٜف اييك  /1961(

ىى كرعٓك ن١ًُ  ااَككٝو ٚايهًُكج ا٭خر٣ َٔ اييك١ً٥ ْؿبىٗك مىرب (اييىر  ىىى     2

 . (NDT)اي ُبٌٝلف ا  

ىى اخرتْك ٖٓك أاملي١ َككيف كرنىي مًى٢ غُىٛ  نًُى١  ااَككٝىو ر ااْهًٝيٜى١       3

(N.D.T)  

ر  1961ىى حكٚيت  اا ١ مليى  ٖىذٙ املبىك٥ٌ ر (ْظرٜى١ اي دٝٝىٌل ايصىك ا٠ مىكّ        4

نكَيىى١ شىىٝهكغٛف ٖىىذٙ املككيىى١ ْبىىد١ َسىىٛا٠ َىىٔ ايؿصىىٌ ايبىىك   َىىٔ ٖىىذا    

 ايه كب. 

 



 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مقدمة
كتب الشاعر الروسي ألكسندر بلوك 

Alexandre Blok  قائاًل: "كل شعر
شراع مبسوط على غيض بعض الكلمات. 
وىذه الكلمات تتألأل مثل النجوم. فهي سبب 

واضحًا أنو ينبغي أن (. ويبدو 4وجود الشعر")
نأخذ بالحسبان في أثناء ترجمة قصيدة من لغة 

أخرى ىذه الكلمات المفتاحية التي تحيل  إلى
 إلى مكونات ثقافية رئيسة.
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ٓتؽمممنً نمممإ ىمممغىل اؼمممات٘ اف احيةنممماد ا، تامٔممم٘ اح   ٓممم٘ىل نةنممماد     

م تامٔ٘ "قْمٔم٘" عكيما الاحم٘ اح ي ٓم٘ ممم٘ مماج ّعذم ال ٍماِ احيةنماد            

شكْر احقمار.ج ّعقم و حةقم اٛ ا،يمتن  اف ةقاتم٘ احصماه  ى ذمَا  إكما ا  اؼماتٔ٘            

اف ةقاتم٘ تتة م٘   ا راك احكنإ احصمك ٖج ّإا،قاإمإىل زماامل ا، امه احماٖ ٓيتنمٕ       

إإٍنال ٍاِ احيةناد ا، تامٔ٘ىل ّمتمٙ عكمإ رّا احميغ امظمإ هقٔنم٘ج ّ م ر       

اإلشممارٗ اف ظممكْإ٘  ٔٔممم احيةنمماد ا، تامٔمم٘ احقْمٔمم٘ مممً احيةنمماد ا، تامٔمم٘   

اح   ٓ٘   احةه٘ احصك ٓ٘ اذ ٓكرب نإ شاه  ؼنئا ىل إكٔ ا  هً ا،كيمٙ احعم ٓيف     

 حقْمٔ٘ج هنةُ احصك ٖىل هً ةقاتتُ ا

 Marina( حةصماه ٗ مارٓيما عذم ٔتآ ا    4ّىمْر  مامال قعمٔ ٗ "لاّحم٘ نم ٗ"      

Tsvétaeva     ًٓاحمممممج ع  تَمممما آةٔيمممما تآيصممممتاElaine Feinstein   ٘اف احةهمممم

اإلىيةٔمٓمم٘ىل حةربٍيمم٘ هةممٙ  ٌ ع  مم٘ ىممغ مممً حهمم٘ اف  ًمم ٚ ععمم يف عئ مما  مممل  

ج ّاحقعٔ ٗ ىغ مل ٓته اًتٔارِ ممً  احكقةٔ٘ احقْمٔ٘ احمج عيقةَا حه٘ ا، اه ّةقاتتُ

 ٌّ ع عمم ىل تا،  مم٘ ٍممٕ   احْاقممل احصمماه ٗ احمممج ٓكمم يٍا احيقمما  احربٓ مماىٌْٔ      

  تؽإ م  ٘ حيعْػ مارٓيا عذ ٔتآ ا اف احةه٘ اإلىيةٔمٓ٘ج 

 "حماولة غرية" باللغة الروسية-1

ً عتخٔممإ اح  ةمم٘ ا،ت نذمم٘   احقعممٔ ٗ لا ةمم٘ مممل م ٔ َمما احمماٖ ٍ  ٍمما ممم 

 اإ ام  ٗ  ً ٚج ّحتماّل ئمإ مٔاعمُ ممل ٍماِ امًم ٗج ْٓؼميف هيمْاٌ احقعمٔ ٗ          

 ىَمما   عصممك  إمماحه ٗ إمما،كيٙ المم   حةيةنمم٘ج تاحصممكْر احمماٖ حتمما إممُ  نامم       

عكقٔ ا ىل ّا ٍتناو مبع  م ٔ َما ٓصمْإُ مممٓن ممً اممل ّاحصم ق٘ج ّٓنممغ ميما        

ا  ّ نام  قمْٗ ممً هنقم٘ الم       امإٔاد امّف ة اد ظة٘ إ  اح  ت   نا  هنق

 هةٙ اح نه مً اى عاهلناج ٍّٕ ظة٘ اح مه إ  رّم  شقٔقت :

" ٓتَمما اح ّممماٌىل  ٓتَمما اح ّممماٌو اممْمل عيْىمماٌ إممامم ٚ شممقٔقت و ّحممً      

 عيْىا قط هاشقت و"

ٓي ممْٖ ٍمماا احصمماٍ  هةممٙ عكممارا نمم  ىل ّ اااممٕ   ح َممه احصممك  ّهنممإ    

اجلذمم ىل -حاقاتمم٘ اح ّاممٔ٘ مب نةممَا: احمم ّااحصمماه  ت ذمم  ّايمما  ٓؽمما  ح َممه ا

(  ٌ احمم ّا Anna Wierzbicka  5اجلذمم ٖج عمم ٚ فىمما ت اإٔيمما   -ّاح ّمممٕ
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doucha    ٍممٕ  ممم  ا، ممأٍه اماااممٔ٘   احاقاتمم٘ اح ّاممٔ٘ج ّرمم ٍا إااممتن ار

اخل اب احْٔمٕىل ّعهاٖ ام ب اح ّإ احصكيب ّاآل اب اجلنٔة٘ هةمٙ مم  امْاٛج    

ا"   احاقاتمم٘ اح ّاممٔ٘ اف "ىممْاٗ رّمٔمم٘ىل ّ ًنقٔمم٘ىل ّها  ٔمم٘ حئممإ م َممْو "احمم ّ

حصممممخغىل ّإ  ٓقمممم٘ مكٔيمممم٘ اف مذمممم ا  اًةممممٕ " اممممإ تٔممممُ مٔاعممممُ امًنقٔمممم٘   

 (ج6ّاحكا  ٔ٘" 

ّحي   مؽْر اح ك  امًنقمٕ ، َمْو احم ّا ميما إ آم٘ احقعمٔ ٗ مْؼمْهَا        

"ىل ّ"اح ّمممٕ" احم ٜٔاج ّقم  إئمل احقعمٔ ٗ هةمٙ احتقاإمإ إم  "احذمامٕ" ّ"احْؼمٔل         

 pochliiّ"ا، تال"ج عنمغ ت اإٔيا   مك ا عذاؤهلا مْحٕ م َْمٕ "ا، تمال"  

  احاقاتمممم٘ اح ّاممممٔ٘  ىممممُ ٓذممممت ٔإ ع  تَنمممماج ّعقمممم ا   pochlostّ" ا إتمممماال" 

 pochliiاإلىيةٔمٓمممم٘ ةنْهمممم٘ مممممً اح  مممماد حةعمممم ٘ -احقممممْامٔا اح ّاممممٔ٘

 عاتمُ(ج  banal م تمال(ىل  trivial  مأحْمل(ىل common م تال(ىل  vulgar م تال(: 

 polchostّحألافىل ع تك   ٔمل اح  ماد همً ا،كيمٙ ا،يذمْب عقةٔم ٓا حيةنم٘        

احمج حتٔإ   رّأا إ آ٘ احق ٌ احكص ًٓ اف تذا  اح ّمٔ٘ ّا،ْقمف امًنقمٕىل   

 Vladimirّاف ًارااىٔ٘ ا ٍتناماد ّا، احم ج ّقم   ّف تن ريمٔ  ىماإْنْمل     

Nabokov 7 ٓؽممممماىل   عكةٔقمممممُ هةمممممٙ ع  ممممم٘ نْنمممممْل  )Gogol  ٘اإلىيةٔمٓممممم

حةقعممٔ ٗىل  ٍنٔمم٘ ًاظمم٘ ،عمم ةيف "ا إتمماال"ىل ّهمم فِ م َْممما  م عممةٔا    احاقاتمم٘  

اح ّاممٔ٘: "ميمما احة عمم٘ امّف ح مم ٛ رّاممٔا احممت ي   ججج( شممك  ت ممأٗ ا،اق ممٌْىل     

 fripon ّ poisseuxّم ٍ ممْ المماىل ّنممإ امممم ارىل إمما،ةنا اخلصممً ّاحمم إ    

 حنإتاال"ج

اٌ ظنل ا،كاىٕ ام إٔاعٔ٘ اخلاظم٘ مب َمْو "احم ّا" حتمْل مْؼمْم الم          

قعممٔ ٗ عذمم ٔتآ ا اف مْؼممْم "الٔمماٗ ّاحْاممْ "ىل ٍّممْ مْؼممْم ٍمماو   ةنممإ      

هنةَاج ّع ع ط اح يم ٗ اح ٜٔذم٘   احقعمٔ ٗ ارع ا ما هنٔقما إَماا احتقاإمإ احماٖ         

اٗ تي ٓ٘ ميا ٘   مقاإإ اا راٛ حة ٔماٗ  ٓ َنُ ا، ي ٌّ اح ّس تَنا عاما: مٔ

 ج ordinaireاحمج  اإ ّاْ  احرباْاآ٘ ا، تاح٘ repue ا،تخن٘-

حقمم  ئةممل احصمماه ٗ ٍمماِ احعممْر حتصمم   هةممٙ احه ٓمم٘ ّامظمماح٘ ّاح   اىٔمم٘   

ّاىتناٛ اح  ة٘ احْا اىٔ٘ اف همامل "تتةمف" همً همامل امشمخاػ ا، تماح ج اىَما        
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ات  "تْق ا،اٛ ّايا   احذناٛ"ىل ّ ْر أياٛ ا،ق سىل ّ امال  امٓ ٗ هاٜن٘   عذ

اإلٓ احٔمم٘ىل ّا،ةيمم٘ احمممج ًةكممل هممً   Carrareاآلهلمم٘ ا،ي ْعمم٘ مممً رًمماو نممارارا  

ه شممَاج ّ مم٘ همم   نمم   مممً اخلعممال احؽممنئ٘ احمممج عيذمم  حة  ةمم٘ىل   اممٔنا      

      ٌ ماامم٘  هيمم ما عقممارٌ مبياتذممتَاىل احمممج ّظمم ل إأىَمما "اممم  ٗ ها ٓمم٘"ىل ّمممً  ّ

 اا ا٘"ىل ّ"ن ٓ ٘"ىل ّ"لةٔ٘"ىل ّ"امٛ مً مٝ٘  حف"ىل ّ" ٓا عيً"ج

  ً ٓممما  -ّع ةممم  اح  ةممم٘ ممممً م ٔ َممما "نٔمممف ماحمممن إممماحق ب ممممً  ٓممما عيممم

  احاقاتمم٘ اح ّاممٔ٘ م تامٔم٘  ٓؽمما ج ّع قمم ٌ    isbraniiتتمارٖ""ج تيةنمم٘ "تتمار"  

   احيةنتمماٌ "تتممار" ّ"معمم  ٙ" ميمما احكعمم  احمماٍيب حةصممك  اح ّاممٕ إمما، ح      

ّاحصممك اٛ ّا، مم ه  إمما،كيٙ احْااممل حةيةنمم٘ج ٓيممتن هممً ذحممن  ٌ ال ٔمم  احقمم ٓه     

ٓؽإٍ رّمٔا اح  ةم٘ احْا اىٔم٘  ٍّماا ٍمْ ام   إقاَٜنما رّمم  شمقٔقت  هةمٙ          

 اح نه مً اى عاهلنا(ج

ع  َه نةن٘ "تتار"   ٍاِ احقعمٔ ٗ إ م ٓقت : اىمُ "تتمار"ىل  ٖ  ىَما ٍمٕ       

 ًٓج ّحٔا ٍاا ٍمْ ا،كيمٙ احم ٜٔا ننما ام   اإلٓؽماا       احمج اًتارعُ مً إ  اآلً

م اد ه ٗج اىمُ ى ذمُ "ا،ختمار" إما،كيٙ امنام  نمْا ّىم ن حةيةنم٘ج ٍّماا حمٔا           

معمما ت٘ اٌ ناىممل ظمم اد احيكممل احمممج ااممتخ مل   ّظممف ا،مم  ٗىل احمممج عمم ك    

ال ٔ  مً  اةَا اح  ة٘ احْا اىٔ٘ىل عتؽنً احع ٘ "ن ٓ ٘"ىل احممج عؽمن  "ن ٓ م٘    

رّمُ": "نٔف ماحن ممل امم  ٗ ممً ٍماِ احم ىٔا"" ّممً امامٝة٘ احممج ع  مَما           هً

 اح  ة٘ مْل الٔاٗ اجل ٓ ٗ ل ٔ َا ر  ٍاا احذ ال: "نٔف ٓهين""

ّتؽن  هً ذحنىل حق  ااتْمل عذ ٔتآ اىل ممً  امإ احتصم ٓ  هةمٙ ا،ذماّاٗ      

اعٔمم٘ج تمم  و  امظممةٔ٘ إمم  اح  ةمم٘ احْا اىٔمم٘ ّم ٔ َمما احقمم ٓهىل مممً امامما   احتْر     

ّحٔةٔمم)  اّاتممُ امّف ق ممإ مممْاٛ(  ظممةٔاٌج ّ ممما مممْاٛ تَممٕ ةاىْٓمم٘: "ٍممإ عك  ممن  

مماتا نةٔما   اح  م٘     احكَ  احق ٓهًاظ عَا""ج ّق  مت مامل ٍاا احتةنٔيف اف 

ِّ ه ارٗ عتٔيف امياىٔ٘ ازا   ٓ٘ ظة٘ مً  اف اإلىيةٔمٓ٘ىل اذ   عتؽنً اح  ٘  

 حياىل ٍإ إْاكن  ٌ حت َا"": "نً ظ احتْراٗاحعند مل 

حق   ظ يف ال ٔم  احماٖ يةمٙ همً ّؼمل "ا،ختمار" ه ؼم٘ حةتمْإٔ : "نٔمف          

ماحن مل ام  ٗ ها ٓ٘" ّممً  ٌّ اآلهلم٘"ج ّمل عذمتخ و ظمٔه٘ اجلنمل ٍيما ممً  ٌّ        
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قع : اىَا عْؼيف اح ي  احْةين  امتيار احْةئ٘ ا،ت اهٔ٘ مؽماه ٘ ٍيما إ ؽمإ    

ٍاا اح ٔل: "اةٔ ٖ مل احذ  "(ىل ّ كإ ظإ اخل ٔٝ٘ ّاح  ٗ حيْو مْحُج ّٓكمٔض  

ا، مم م   هممامل عذمم ٔتآ ا احصممك ٖ ّتمم  قْاىٔيممُ اخلاظمم٘ىل ّٓتؽمم م ح هلمم٘ احمممج    

ٓم  احماٖ ٓذمةيُ احيماس     مينل هةُٔ  ٌ ٓذم      ٓم  فًم  فتةمف همً اح       

 احكا ٌْٓج 

ّٓ انه   قعاٜ  عذ ٔتآ ا ه   ن   مً احت اظمٔإ احممج عتكةم  إالٔماٗ     

الاحٔممم٘ ل ٔممم   قممم ري ج تَممماِ احكياظممم  مق ىممم٘ عقةٔممم ٓا   اح يممم  اح ّامممٕ 

احهمممااٛ""ىل "حقممم  عهمممآل هةمممٙ امممةك٘ احذمممْق    -إممماحْاْ : "إا ىتنممماٛىل ّإاح كممماو 

 حق ب مً ميتن أٍ  احقٔن٘""جا،ذت  ة٘"ىل "نٔف ماحن إا

ّحٔذممل م نمم٘ اح  ممإ احمماٖ ٍ مم  اح  ةمم٘ م نمم٘  تقٔمم٘ىل ّايمما م نٔمم٘     

هنْ ٓ٘ج اىُ ٓت مُ ومْ امام إج ّٓهما ر  مْر امٔياٛ حٔيممل إا ماِ احكم طج ّٓي همٕ           

هةُٔ إك   ٌ ه مل رًاو نارارا  ٌ ٓيت ٕ إه ار اجلغىل ّإاحيذخ٘ ا،قة ٗ إم    

نه اح ّمٔ٘ج اٌ "احةن" ّ"احكةْ" ا،ناة  ٍيا إاامتكاراد  " إك  احقاحةن" بمً امظإىل ّ

" ْر امٔياٛ"ىل "احكم ط"ىل ّاحذمناٛ" نةنماد م تامٔم٘ مق ىم٘ مب َمْو اح ّمٔم٘           

 (ج8احاقات٘ اح ّأ٘ 

اٌ ممما ٓ اممف حممُ اف  إكمم  ممم  ٍممْ  ٌ ا،  مم    ٓأًمماٌّ ٍمماِ ا، ممأٍه       

حعمممْرٗىل اح احممم٘   حهممم٘  إالذممم اٌج ّاٌ ا،  ممم٘ مل عْظمممف   ع  تَممما ٍممماِ ا  

اإلرةٔمٓ٘ احمج عكين "م  ٗ قةٔةم٘ احكنم "      shallo pitعذ ٔتآ ا احصك ٓ٘ج تك ارٗ 

عكيا ظنل ا،كاىٕ اح ّمٔ٘ ّامًنقٔ٘ ّام إٔاعٔ٘ حةيغ اح ّإج ّٓ ع ط ٍماا  

اجملممال احمم  حٕ   احةهمم٘ اح ّاممٔ٘ إذةذممة٘ مممً احتمم اهٔاد ا،ْؼممْهاعٔ٘ حةعمم ام       

( ّتق ٍمما philistinisme 01احصمماه  ّاحْاممط ا اتنمماهٕ: اح ةذممتٔ٘ امإمم ٖ إمم  

 احص ٓ  ّا،نٔلج 

اىُ ،ً اح  ٔكٕىل إياٛ هةٙ ما ا  ىل  ٌ ىعما مل   ىمغ عذم ٔتآ ا م َمْمٕ     

تاح  إ ٓ تك  همً هةمْ معم ِ احماٖ ٓ تكمُ اف       sovest .احؽن " "ىل stidّ"احكار" 

م ع ٘ "ا،ختار"ىل ّٓيمل إُ مً ًنل امقْ ُ اف مذمتْٚ احكما ٖىل ّاحٔمْمٕج ٍّماا      

  م  مً ا،  ّا  ٌ زكةُ ٓصك  إاحكار ّاحكاابج 
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ا،  تمماٌ ع  مم٘ shame ّ conscienceّع تقمم  احيةنتمماٌ اإلىيةٔمٓتمماٌ 

ح ك  امًنقمٕ ا، ةم  احماٖ رئمٍنما   احةهم٘      م تٔ٘ احا اٛ احكا  ٕ احيااه هً ا

اح ّامممٔ٘ج ّتؽمممن  همممً ذحمممنىل   عقممم ٌ احيةنتممماٌ   احةهممم٘ اح ّامممٔ٘ إا،ْؼمممْم   

ِّ اماح٘ رييً احتص ) إَاج  اح ٜٔاىل ّ  عي ْٓاٌ هةٙ  

  حتٔإ تقط اف "ميماٌ ممً    proval  ر اإلشارٗ اف  ٌ احيةن٘ اح ّأ٘

نْػ   احكن "ىل ّ"تصإ ناممإ"ج ّا،كئماٌ امًم اٌ     ٌّ قك "ىل ّايا  ٓؽا  اف "

رٜٔذمماٌ   قعممٔ ٗ عذممٔ تآ اج عكتممرب مهمما رٗ ال ٔمم  مممل اممم  ٗ  ًمم ٚ تصممن ىل     

 تصإ اح  ة٘ احْا اىٔ٘ ّايا تصإ ال ٔ  احق ٓهج

عَمم مل  ٔممل اماممٝة٘ احمممج ع  مَمما اح  ةمم٘ مممْل ممم  اح  ممإ اف اإمم اا ٍمماا 

  شخعممممٔ٘ىل ٍّممممٕ عكمممماإ  عكيمممما  ذمممم   امممممم ج عذممممتخ و اح  ةمممم٘ عكمممماإ   

( احذة ٔ٘ ّ احقم ر احةمااٌ رئمماٌ احكقةٔم٘ اح ّامٔ٘ج ّرييمً حةتكم          00ت اإٔيا 

هً ذحن   احةه٘ اح ّأ٘ ااتخ او ا،م ين حةنكةمْو  ّ ا،م ين حةن َمْلج ّاٌ اًتٔمار      

    ً  عذٔ تآ ا ا، ين حةن َْل إ   مً ا، ين حةنكةْو حٔا إه  قعم ج اىَما عْؼميف مم

ًنل ٍاا ا اتخ او احؽهْط اخلارأ٘ احمج  ارس هةمٙ احصخعمٔادىل ّحتٔمإ    

 إاحن هةٙ م َْو احق رىل ّا،ع ىل ّاحك مج

ّٓ  ّ  ٌ ا،  ٘  ظ  ل رٍٔي٘ احةه٘ اإلىيةٔمٓ٘ىل مٔم) ٓيمٌْ احصمخغ    

تمماهن  اٜنمماىل ّاممٔ  معمم ِ  اٜنمماج ّىتٔ مم٘ حمماحنىل ٓ مم ّ  ٌ اح  ةمم٘ ّم ٔ َمما       

٘ ٓتنتكاٌ إقم ر  نمرب ممً ا نت ماٛ احمااعٕىل ّ ىَنما مذمتقنٌ        اح  ٘ اإلرةٔمٓ

هً إكؽَنا إكًضىل هةٙ اح نه مً ّظ َنا إ ّم  شقٔقت    إ آ٘ احقعمٔ ٗج  

ّق  مت احتص ٓ  هةٙ ناد اح  ل ٍاِ إااتخ او ىمربٗ اماً ٗ ّااتم٘ج ّ  عكاعم      

ّؼممك ُج اح  ةمم٘ اح  ممإ امظممةٕ مىممُ يةممٙ هيَمما تقممطىل ّايمما  ٓؽمما  اتذممنمُ  

ّهلاا ٓعك  حْمُ هةمٙ ذحمنج تاامتخ او احك ماراد احنشخعمٔ٘ زكمإ ممً اح  مإ         

 حكْإمم٘ إمم  ٓمم ٖ احقمم رج ّاٌ ظممإ ا،كيممٙ اإلؼمما  ٍمماا فت ممٕ   اح  مم٘ إذمم      

 ىقغ ام ّاد احةهْٓ٘ احمج عكرب هيُج
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 حماولة غرية اإلنكليزية -2

 spiritis, spiritis, You will be sisters andاٌ اح  م٘ ال تٔم٘ حة نةم٘ "   

never lovers      ٚ ٓتَممما اح ّمممماٌىل  ٓتَممما اح ّمممماٌو امممْمل عيْىممماٌ إمممامم   "

شممممقٔقت و ّحممممً عيْىمممما قممممط م ٔ ممممت (ىل عْحمممم  ًذممممارٗ   ا،كيممممٙج تاحيةنمممم٘  

ج ّ   ةمن  doucha  عكيما إ قم٘ مكيمٙ ىع عَما اح ّامٔ٘       spiritisاإلىيةٔمٓ٘ 

حيةنمم٘ اح ّاممٔ٘ احمممج إئممل هةممٙ اجلممار  ظممن   مممً ا،كمماىٕ ام إٔاعٔمم٘ اخلاظمم٘ إا 

 رّمٔممممم٘(ج ٍّيمممممااىل عصممممميإ  spiritualité رّا( ّ  espritى ذمممممُ حةيةنمممممت  

احيةنمماد احممانا نٔاىمما  ّاممم ا  مت اإقمما ج ّإا،قاإممإىل مبمما  ٌ اممارٍا تتةممف    

احةه٘ اإلىيةٔمٓ٘ىل تإٌ ٍاِ احْم ٗ ا،ك نٔم٘ نم  مْامْ ٗج ّإاحيتٔ م٘ىل   عتؽمنً      

 ِّ اشمممارٗ اف احتقاإمممإ احممم ٜٔا إممم  الٔممماٗ اح ّمٔممم٘ ّالٔممماٗ ا،ا ٓممم٘      اح  ممم٘  

 (01 احكا ٓ٘(ىل إ  الٔاٗ احْٔمٔ٘ ّالٔاٗ احكا ٓ٘ 

 ٘ ا،  مم٘ اف اىممم ق   حممٕ م اممفج   pochlostحقمم  قمما د احيةنمم٘ ا، تامٔمم

 احممممج اممم    ٌ  شممم د اف ظمممكْإ٘ ازممما  مقاإمممإ   vulgarityت  تَممما إيةنممم٘ 

احمممج  vulgarity ممل حةصممك  إكمم ا  فًمم ج اٌ احيةنمم٘ اإلىيةٔمٓمم٘  ارةٔمممٖ هلمما(  ه

ىل عتؽمنً  simpleاحاٖ ٓص  اف ا هتٔا ٖ  ّ ا،مأحْمل   vulgarعيْىل مً اجلار

 اٜنا  عق ٓ ا  ااى ا  ااتناهٔا ج ٓيمتن همً ذحمن ظَمْر عقاإمإ ا ٓم ىل ناٜم    احميغ         

    ْ رٍا احقممْٖ امظممإىل ّحييممُ ٓكيمما  اممما  احكقةٔمم٘ اإلىيةٔمٓمم٘ مممً ًممنل شممك

 إاح ؼا ا اتناهٕج

ٓيع  اف اح  إ   اح  ٘ هةٙ  ىمُ حيتمإ مياىم٘  قمإ رتكم٘ ممً اح  ةم٘          

اح اعممم  ا اتنممماهٕج تاح اعممم  ا اتنممماهٕ اح تٔمممل احممماٖ ٓصممم   هةٔمممُ "ا،يعمممْر    

اهلي إ" حةه٘ اإلىيةٔمٓ٘ىل فة  إك ا  ّا اىٔا  م ااٝا  إ  اح  ة٘ ّم ٔ َاج نماٌ  

(ىل ٍّمْ اآلٌ   م م ٗ ؼمٔق٘ج ّٓ نم  ىذم       02 هاحٕ  مْر امٔياٛ   اح  إ مكَا   

(ىل ّاىمُ  03احعْر ّؼمكُ ا اتنماهٕج اىَما "اإلمربا مْرٗ احممج ًةكمل همً احكم ط"         

عاإكَا احاٖ ٍ  ٍاج تاحع اد احااىْٓ٘ احممج اامتخ مل   ّظمف اح  ةم٘ىل ّاحممج      

عربا احتقاإإ إ  اح  ة٘ ّمياتذتَا احممج ّظم ل إأىَما "امم  ٗ ها ٓم٘"ىل ّ"امم  ٗ ممً        

  ٌّ ماا٘ اا ا٘"ىل عذاٍه   ًة  احتأة  ى ذُج 
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٘ مبياتذمتَا  عذَه ااتكارٗ رًاو نارارا  ٓؽا    ا هماٛ ع مْق اح  ةم٘ مقارىم    

ىل إمم    مممً dust of plasterاحمممج عصمم ُ "ن ممار اجلممغ"   اح  مم٘ اإلىيةٔمٓمم٘   

troukha  ٘احممميغ امظمممإج تيةنممم  troukha  مق ىممم٘ إكنةٔممم٘ احمممتك ً ّاحت ةمممإىل

ّحتٔإ إاحن هةمٙ "رنمْ  احرباْاآم٘"ج ّقم  نماٌ ٍماا ا،كيمٙ ناٜ ما    اح  م٘ج          

إقآمما اممممْاد(ىل  les cendres تمماد"  ّععممْر احيةنمم٘ اإلىيةٔمٓمم٘ إممامم ٚ "اح 

ٍّٕ مق ى٘ إصٕٛ ه ٓه اح  ح٘ج تَاِ احعْرٗ ا،تكةق٘ إا،ياتذ٘ عص   هةَٔا  ٓؽا  

 ه ارٗ "اةك٘ إذك  ن  مكقْل"ج

عتْاتم  ٍمماِ اخلعماٜغ مممل احتقاإمإ إمم  احْؼمل ا اتنمماهٕ حة  ةم٘ ّاحْؼممل      

  ةمم٘ىل ماممإ "م مم "ىل   ا اتنمماهٕ حة  ٔمم  احذمماإ ج تامّظممامل احمممج عصمم  اف اح     

ّرًمماو"ىل ّ"امممٔياٛ" ععمممف "احقذممماّٗ"ىل ّ"احمممربّ ٗ" ّ"ا،ياهممم٘"     شمممكْر احقمممار.  

ىل ٍّمٕ  stip upper lipةٔممٖىل ّحتٔمإ هةمٙ م َمْو "احصم ٘ احكةٔما احقاامٔ٘"        ياإلى

 ه ارٗ اىيةٔمٓ٘ ي ٔ٘ حتٔإ هةٙ ّاُ اخلعْػ اف احيخ ٘ج

 .C ٔتآ اج حئمإ سج نٔةمٕ   ٓ اإ  ٍاا احتأّٓإ  اما ىع ٗ احربٓ اىٔ  حتذ

Kelly     ىل ٍّممْ تممتغ   اح راامماد احذممنتٔ٘ مممً اامكمم٘  نذمم ْر ىل    ممم

(ج 04مقا عممُ هةممٙ احصمماه ٗ إْظمم َا "شمماإ٘ عي مم ر مممً اح  قمم٘ ا،تْامم ٘ احكةٔمما"    

ّعةتقٕ  ٔل ٍاِ احتك ٓ اد مل ا رانٕ حتذ ٔتآ ا إْظم َا مْا يم٘ ممً احيخ م٘     

 ا،اق ٘ اح ّأ٘ج

  اح  مم٘ حٔذممل ذاعَمما   احمميغ امظممإج ت ممٕ ممم   ٌ نممإ ممما     اٌ احيممربٗ

ٓتكة    ٔ َما   احميغ امظمإ ٓعمف شمكْرا  إاحصم ق٘ حئمإ هةمٙ م َمْو رّامٕ           

(ىل عممأعٕ احيممربٗ   احمميغ اح ّاممٕ امماً ٗىل   إممإ متكاحٔمم٘ج   05احصمم ق٘" -"المم 

ج اىَمما ّعقمْو احذممخ ٓ٘ إمم ّر ٍماو   اح  ٓقمم٘ احمممج ٓتعممْر إَما احربٓ مماىٌْٔ احكممامل   

عتٔيف هله ال اظ هةٙ مذات٘ ماىل ّي ٔف احتك   هً ا،صاه  احمج مل ٓمته عقم ٓ    

 تقَا   اح  ٘ اإلىيةٔمٓ٘ج ّامم  احنتل حةيع    اح  ٘  ٌ اح اظمة٘ مةمل   

لممإ  ٔممل هنممماد احتك مم  عق ٓ مما    احمميغ امظممإ  إااممتاياٛ اممم اٍا احمممج       

 ماااحل مْاْ ٗ(ج
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م قعمممٔ ٗ عذممم تٔآ ا اى نقممما  ممممً  نئممم٘ مل ٓ ًممما إكممم   ّ ًممم ا ىل اٌ اإممم ا

ا هت مممار   اح  ممم٘ىل هةمممٙ احممم نه ممممً  ٌ ذحمممن ريامممإ امممم ٚ  ٔمممماد شمممك ٍا  

اح ٜٔذ٘ج ّٓ  ّ  ٌ احكياظ  احممج حتٔمإ هةمٙ امنئم٘ مل عم رنَا "امذٌ احصمك ٓ٘"       

حةربٓ مماىٔ  ا رانمما  نةٔمما ىل ّذحممن هةممٙ احكيمما مممً احمم ّس ّاإلامميْعةي ٓ    

ًٓ ح َٓه امذاس نم   إَماج ّإيماٛ هةٔمُىل عكم  ع  ماد اإلاميْعةي ٖ مماك         احا

 امنا   ماى٘ حيعْػ عذ ٔتآ اج Mc Duff ْٓمل 

 خامتة

ٍّيممااىل  مم٘ اًممتنمل   احتقاإممإ إمم  احمميغ اإلىيةٔمممٖ ّاحمميغ امظممإ       

     ٕ  -اح ّاممٕج تاحتقاإممإ احمم ٜٔا   شممك  عذمم ٔتآ ا ٓقممْو هةممٙ م َممْمٕ "اح ّممم

ٕ ا،ممما ٖ"ىل ّٓت ممم م ه احْ ٓممماٌ"ىل  -يمممُ عقممماإند  ًممم ٚىل مامممإ "ا، ع كاد امهممماح

امممممياٌ امرا"ىل  -احذمممممةل رًٔعممممم٘ احمممممانً"ىل ّاآلهلممممم٘ -ّ"احت مممممف اح ئممممم٘

احه ار"ج ّق  إئمل احقعمٔ ٗ   احةهم٘ اإلىيةٔمٓم٘ هةمٙ عقاإمإ عم اعيبىل        -ّ"اح ًاو

ٓيمتن   ٖ هةٙ ا،ياى٘ احكةٔا  ّ اح ىٔا احمج حيتةَا امإ مال   اح اعم  ا اتنماهٕج    

ال م ٗىل ّاحت مف   -هً ذحن عك ٓإ حيإ احتقاإند امً ٚ:  ْر أياٛ احكعمٔه 

احه مار  ّ  -احذةل إذك  نم  مكقمْلىل ّاح ًماو احمان     -اح ئ٘ احمج   عق ر إانً

امرؼممٕىل ّاحعممٔا ج ّعت ممْل ا،قارىمم٘ اف اممخ ٓ٘ عةهممٕ نةٔمما     -احْمممإىل ّا،ئممل 

 اح  حٕ حصك  عذ ٔتآ اج احص ق٘" اح ّإ احاٖ ٓصيإ احملْر-م َْو "ال 

ّاٌ احت ةٔإ ا،قارٌ حةصك  ّع  تُ ٓ ل مقٔق٘ هةٙ  ٌ احيغ اْمل ٓكيا 

احكقةٔمم٘ احقْمٔمم٘ حةن اممهىل ّاممْمل ٓصممنإ ًعْظممٔاد ةقاتٔمم٘ عت اٍممإ اح يمم ٗ     

اح ٜٔذ٘ حةقعٔ ٗىل اٌ مل ع ًا احيةناد ا، تامٔ٘ إالذم اٌ   اح  م٘ج ٍّماِ    

تآ ا احممج عتنٔمم  هناهلما إاحيااتم٘ احتك  ٓم٘ج      احعاٍ ٗ ًاظ٘ إاحصك اٛ ماإ عذم ٔ 

ّاٌ ا، اه ليْو هةُٔ إاحتأّٓإىل ّمك ا إاحيتٔ م٘ خل م  عهمٔ  نةمٕ حاقاتم٘      

حٔذل ةقاتتُج ّ اهه مل ذحنىل  ٌ ا،قعْ  المْار إم    ممً اخلذمارٗج ّ  رييمً      

        ْ مٕ مً اَ٘  ً ٚ هّ  ع  م٘ تآيصمتآً تصمن ىل اذ اىَما متْاتقم٘ ممل احم اا احقم

(ج ّاىَا ق إ نمإ شمٕٛ ع  م٘ اماٍنل   ىصم       06احربٓ اىٕىل ّعكّ  شك ا  أ ا  

  هنال عذ ٔتآ ا   إ ٓ اىٔاج    رياإ ذحن رااح٘ ا، اه اح ٜٔذ٘"
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 اهلوامش 

عكنإ ماحٔا  اتاذٗ ام ب ّاح راااد احاقاتٔ٘   قذه احكةْو مم مارٓيا عذ ٔتآ ا: 0

ىْتهممْرّ   Нижний Новгородجاليْمٔمم٘  اإلىذمماىٔ٘   اامكمم٘ ىممٔ ين 

ٍّمممٕ ماظمممة٘ هةمممٙ مااذمممت    احةهممم٘ ّام ب اإلرةٔممممٓ ىل ّ نتمممْراِ   

ّامّرّإممٕىل ّ نتممْراِ هةٔمما   ام ب امّرّإممٕ مممً اامكمم٘     ام ب اح ّاممٕج

 حْمْىْاْملىل ّمً نت َا ا،يصْرٗ: 

فٗ اح  مم٘(ىل احك ق ٓمم٘ اح ّاممٔ٘ اح كٔمم ٗ هممً ا، نم مارٓيمما د عذمم ٔتآ ا   ممم    

 ىل إاح ّأ٘ج1112

 ىل إاح ّأ٘ج 1100عةقٕ شك  مارٓيا عذ ٔتآ ا   إ ٓ اىٔا احكعنٙىل 

   إمم٘ تكممإ اح  مم٘مممً نتمماب إكيممْاٌ  110-082ٍمماِ ع  مم٘ حةعمم  اد مممم 1

L'expérience de Traduire   هممممً  ار احيصمممم    1104احعمممما ر   همممماو

CHAMPION  HONORÉ   ُمممم ال ىل حتمممل اشممم امل اممماٌ رّىٔممم  Jean-

René Ladmiral ج 

  اتاذ اامكٕ ّم اه اْرٖىل اامك٘ ا،ةن اكْ جمم لن   مح    ْ: 2

 Zapisnyjeج ةةمم  اؼمما  7ىل اجملةمم  امهنممال احيامةمم٘احيذممي ر إةممْكىل مممم 3

knijki 0810-0811   ىل مْامممميْىل0810-0811  تمممم  مممممان اد) 

Gosudarstvennoje Khudogestvennoj litterature 0854 ىل ػ 0854ىل

 ج 73

ىل Teppa-Terraج مْامميْىل 6مارٓيمما عذمم ٔتآ اىل امهنممال احيامةمم٘ىل اجملةمم   مممم 4

 ج131ىل ػ 0886

 Yazykyىل مْامميْىل هةممه اح  حمم٘ احكمماو ّاحْظمم ٕ حةهمماد   ىمما ت اإٔيمماىل  فمممم 5

Russkoj Kulturi ج22ىل ػ 0888ىل 

 ج155ا، ال ى ذُىل ػ مم 6

 ج53ىل ػ 0850ىل  N. New Directionsىٔيْ ٖ نْنْلىل مم 7

ٌ ماممإ ٍماِ ال نمم٘ احكنْ ٓم٘ مي قٔمم٘  امما اذا  ًمما     ممم عكم ي  8 ااممت  ل  إالذم ا

عذ ٔتآ ا ى ذَا مْل مياى٘ اح مً   احيمٌْ: "اح مً اٌ اماا احقمْلىل تٔنما       
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ٓتكة  إاحكامل اح ّمٕىل ٍْ احكامل ا،ا ٖ حةكامل اح ّممٕ  ججج(نما رد امراىل   

ناٌ اهلْاٛ  ّل مةٔن  تْق ر امَا   احذمناٛججج"  اح مً هةمٙ ؼمْٛ احؽمن (       

ىل  Teppa-Terraىل مْامممميْىل 1ىل احيتمممماب 6  ل ممممإ متخٔممممإىل اجملةمممم  

 ج28ىل ػ 0886

 ج23هةه اح  ح٘ احكاو ّاحْظ ٕىل م ال ااإ ىل ػ مم 01

ىل إم   ممً احتقاإمإ    Sveltana Ter-Minassovaعم ٚ ام ٔةتاىا عم  مٔيما امْتا      مم 00

ةٔممممٖ ٓقمممْو هةمممٙ  يرّا اذممم  اخلممماػ إاحةهممم٘ اح ّامممٔ٘ىل  ٌ احتقاإمممإ اإلى  

ىل مٌ ىعماو قمٔنَه احقْمٔم٘ مم ين هةمٙ      body/mindم َْمٕ اجلذم   احكقمإ   

ّ    -l'âmeاحكقإ احذةٔه   م   ٌ "اح ّا"   –امٔ٘  لمْر مكعمه ا، مأٍه اح 

عت مممْق هةمممٙ اح يممم  ّاحكقمممإ احذمممةٔه  احةهممم٘ ّاحتْاظمممإ إممم  احاقاتممماد(ىل         

 ج055ىل ػ Slovoمْايْىل 

ىل إممم   ممممً  Sveltana Ter-Minassovaمٔياامممْتا -عممم ٚ اممم ٔةتاىا عممم  ممممم 01

 احم ّا  اجلذم ( اخلماػ إاحةهم٘ اح ّامٔ٘ىل  ٌ احتقاإمإ         âme/ corpsاحتقاإمإ 

ىل مٌ ىعمماو قٔنَنمما احْ ئمم٘   body/mindةٔمممٖ ٓقممْو هةممٙ ا، َممْم    ياإلى

لمممْر ةنمممإ ا، مممأٍه  -مممم ين هةمممٙ احكقمممإ احذمممةٔهىل   مممم   ٌ "احممم ّا"

 Yazyk I mejkulturanïa (ٓت مْق هةمٙ احكقمإ ّاحكقمإ احذمةٔه       -اح ّامٔ٘  

kommunikatzija ىل مْاممميْىل)احةهممم٘ ّاحتْاظمممإ إممم  احاقاتمممادCДBO/ 

Slovo 1111 ج 055ىل ػ 

عذ ٔتآ ا اإلإ اهٕ مياى٘ ًاظ٘ج ّننا ٓنمغ اٌْ حيتإ اجل إ   هامل مم 02

  حتةٔةمممُ "قعمممٔ ٗ اجل مممإ"ىل تمممإٌ ال نممم٘ ممممً       John Smithنٔممم) 

ا، ع كاد  امهاحٕ وْ اما إ مق ى٘ إال ن٘ مً ا، ع كماد ومْ احْممإ    

ّاحممم ىاٛٗ  ىعممم ٗ ممممً اخلمممار ج مقممما د ممممْل احصمممك  ّاحصمممك ٓ٘ اح ّامممٔ٘(ىل    

 ج070ىل ػ 1111ىل vzglyad Russkoj Kulturiمْايْىل 

ةٔمٓمم٘ مكيممٙ  ىْٔٓمماج ت ممٕ احمميغ امظممإىل عتؽممنً      ياإلى throneٌ حيةنمم٘امممم 03

"ا،ةي٘ احممج ًةكمل همً ه شمَا" ظمن  ممً ا،كماىٕ اح ٓئم٘ج  ّتقما حقمامْس           

ىل   عكممين نةنمم٘  Sergei Ojégovاحةهمم٘ اح ّاممٔ٘ إقةممه امم إ  ّأهممْمل    
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presto     هاحٔم٘ىل عْام    ّامط    ا،ةن تقط ّحييَا حتٔمإ  ٓؽما هةمٙ  اّحم ٘

ىل 0867ىل Rousski Yazikىل مْاميْىل  Slovar rousskogo yazikaا،ماإيف   

(ج ٓمم هه ٍمماِ احمم   د  ماةمم٘  ًمم ٚ   احقعممٔ ٗ: اممٔياٛىل حٔةٔامم)ىل  418ػ 

اهللىل    اممال مممً ال مم ىل االج ّتؽممن هممً ذحممنىل َٓ مم  اح  ممإ اح  ةمم٘       

ى ذُ مً احكم ط احماٖ   احْا اىٔ٘   مً  اإ ًةكَا هً احك طىل ّايا حٔيمل 

 ناىل ق  ّؼكتُ هةُٔج

 ج8ىل ػ 0884مآْىل  08ىل TSLهنم٘ احك ق ٓ٘ الن اٛىل مم 04

ىل ةٔمممٖىل    ةيمماٛ عأّٓةممُ شممك  عذمم ٔتآ ايرييممً ا تمم اا  ٌ ا، حممف اإلىمممم 05

ٓ َنُ مل اما عُ احاقاتٔ٘ اخلاظم٘ىل ّٓصم   إماحن هةمٙ احتقاإمإ إم  احْؼمل        

ا اتناهٕ حة  ة٘ ّم ٔ َا احذاإ  إم   ممً احذمقْط اح ّممٕ حة  ٔم  احماٖ       

"   "لاّحمم٘ نممم ٗ ٍ مم  اح  ةمم٘ج ّقممم  مت عْؼممٔيف ٍمماِ اح يممم ٗ   حتةٔممإ      

  ٗ ننمال مم ٍضج ا،م   ا،ْامْو إكيمْاٌ    Bardara Heldنتماب إمار ارا ٍٔةم     

ّام ب اح ّإىل مٔ) عتيةه احياع ٘ هةٙ هيع  ظ ٓف   شمكْر اح  ةم٘   

عمم ٚ ٍٔةمم   ٌ عذمم ٔتآ ا حتتمما   إا،اؼممٕىل ٍّممْ ممما حيمماتغ هةممٙ رّا اح ٔمملج 

حتذخ  مً ا،اؼٕىل ّمً احص ق٘ احمج عصك  إَا اح  ةم٘ج   hyperboleحةن احه٘ 

ةٔمٓمم٘ اٌ ميعممْر تيمم ٗ اح ياٍمم٘ حممٔا ظمماٜ ٘ نةٔمماىل مٌ اح ياٍمم٘ اإلر  

يتةممف هممً ىع عَمما اح ّاممٔ٘ىل ّعتةممٌْ إةممٌْ احذممخ ٓ٘ج اىعمم  إَمماا احعمم  :     

 Angelijskoe, Nadezhda Lobkova")مارٓيما عذم ٔتآ ا ىما ٓما حْإيْتما     

(Tchouvstvo Youmora"), in Mejkkoultournkatica, Nijni-

Novgorod, Dekom, 2001, p. 172-175)ج 

 0888ام تنرب   08احعما رٗ إتمارٓ     Independentامى إيم د  ىصم د ظم ٔ ٘   مم 06

مقممما  إكيمممْاٌ "جلمممْٛ احصممماه اد اف احتمممارٓ "ج قممم و ا،قمممال احٔيممما عذممم ٔتآ ا 

إْظ َا م ح ٘ مً ًنل مقت ف مً قعٔ ٗ "لاّح٘ ن ٗ"ج ّاٌ ظَْر  إٔاد 

مً قعٔ ٗ عذ ٔتآ ا   ٍاا ا،قال إ   مً  م  اإ اهاعَا ٓصَ  إاحتأنٔم   

 احصك   ظ يف مأحْتا حةربٓ اىٔ ج هةٙ  ٌ ٍاا



 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حول والمقاالت الكتب من العديد في فكرة   ُطرحت
, استثنائي كاتب أنو األحيان بعض في دوستويفسكي إبداع
 لتطوير العامة بالقوانين متقيد غير, اإلطالق على أو قّلما

 متعددون أشخاص الفكرة ىذه عن عّبر. الروسي األدب
 التحفظات بعض ومع, الحماس من متفاوتة بدرجة

 .وتكرارا   مرارا   الفكرة ىذه وُكررت المتفاوتة,
مثلو مثل  يُعد  الناقد كونستانتين ليونتيف, الذي 

دوستويفسكي محاربا  ضد "العدمية" أكد, ولكن, 
بالحقيقة, مع تحفظ, بأنّو عندما يكتب األديب العظيم 

 صورا  فنية , فإنّو يعّبر عن ذاتو بوصفو "إنسانا  روسيا . 
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ٌ     هههه  ـ َٚهههٔ  هههك نهههٌ   ٚيهٓههه٘ـ ههههه ٜطهههٝ  َٓوكهههني ك ههههه َٚهههٔ  هههك نههه

 يظرٚفـ  ييت تبنيٚ  هر٠ك  ٚسه١ٝك ا يسه١كـ تهبك هْ ٗه   ههر٠و هٚ ٚ ٝه١و َهٔ  ٝه          

 ملطُٕٛـ ٚ و ٢ َٔ  ٝ   ملسني ." ٖذٙ  يفهر٠ "ٚ د١ٜ" هٟ حتُهٌ ْفاه ك سْاه ْٝ ك    

ٜٛمههني  ٝهه٘ خهه٤ٞ اهه ص  "ال َث يٝهه ك  موُ اٝهه ك.  دههرٙ دٚسوٜٛفاهههٞ ة  ملاههٝ ١ٝ

ٌّٞـ ٚال خ٤ٞ ا ص منيٜني   يٓاب١ يًفهر   ٚ ٚ ٞ  ملٓودر ة  يكرْك  يث َٔ   ٚس

 .( 1ادر ٚ يو سع ادر")

َههٔ  يسهه ٛ ١  ههه ٕ  ههر "  يسههٛ   يفٓٝهه١ " ة   اُهه ٍ   د ٝهه١ اههٔ  دت ْهه   

 يفهرٟ ة   اُه ٍ ا تٗه . هاهذ نْٛاهو ْوك يْٝٛوٝه    يوهني ٜا ادهر" دت ْ         

ضههُٔ تسههٓٝف٘ "يً  ْهه   يفهههرٟ". نوهه  يْٝٛوٝهه  اههٔ  ٚ ٜهه١ "  اهه٠ٛ           يفهه "

ٌا ضههه ٝ  اهههٔ َدههه ار  يسهههٛ ١ٝ     ن   َههه  ٚف"ي "ٜ بدهههر دٚسوٜٛفاههههٞ  دهههه

ٌا َهو ُسا َٚٛسهعـ         ٚ يػٝب١ٝـ ة  ك ٜ بدر اهٔ َده ارٙ  ملث يٝه١  اْاه ١ْٝ  دهه

ِٕ ابدههر آٗهه   يٓاهه ى") ٟ ٜٚ ههني يْٝٛوٝهه  َثههٌ ٖههذٙ  ملدهه ارـ َههٔ دٕٚ   .(2 وهه٢د ٚس  ه

 (. 3َٛ   ١ـ ٚ ٓو٢ٗ  يسر  ١ "َد ار ن١ْٝٛ")

ـ اًه٢  1881ٜٗوِ نْٛاهو ْوك يْٝٛوٝه ـ  يهذٟ نوه   ياهآلٛ   عْفه١ اه ّ        

  غً    دت ْ   اٜنيٜٛيٛمٞ ا ني ع دٚسوٜٛفاهٞ.   ني َهرٚ  الثالهك ا َه ك اًه٢     

ايوـ هيك٢  ٝوداثف سٜف ْٛف ست ضر٠ أ اسٛز١ٝ  دتٓس   د هٞ يرٚ ٜه     

ٞ. َوب  ك هسًٛ  ك ا ز ك  ٘ يًٛزٍٛ سىل هٖني  ٘ـ انر  يٓ قهني هاه ٤   دٚسوٜٛفاه

َ ٝٓههه١ـ خههههًر َسههه د  هٚيٝههه١ هيكهههر  االر تٗههه  اًههه٢ س هههني ع دٚسوٜٛفاههههٞ      

ٚابكرٜوهه٘ـ َههٔ  ههك ٖههذٙ   اهه ٤ي مهه ٕ مهه ى  ٚسههٛـ خههًًٝرـ مههٛ   سهه ْرـ           

  غٛ ُ ٕـ ٚهاري ك م ٕ  ٛيٝ . ٚال ٜذنر  ٝودٝاثف سٜف ْٛف تأالري "  دب  يٛط

 يرٚسهههٞ" ة س هههني ع دٚسوٜٛفاههههٞ. ٜٚكهههٍٛي "اثقههه١ دٚسوٜٛفاههههٞ  أسهههث ٘   

 يههرٚا  ي ظُهه ٤ـ تبههنيٚ يههٞـ اثقهه١ ت  غتٝهه١  كههن ٚيٝاههر اثقهه١  ٓٝهه١ تكٓٝهه١           

ا زهه١ـ" ) هٟ اثقهه١ هد ٝهه١ ت يٝهه١ تدههه١ًٝٝ هههه ٜدههرا َايهه   يب  (. صتههذب       

ة ٚطٓه٘ـ   دٚسوٜٛفاهٞـ  سهفو٘ ن تبه ك  ٚسهٝ كـ سىل  ملاهري٠  يو  غتٝه١  ي  َه١      

ٕ   يكههٛ ْك  ي  َهه١ " ي طهه١ٜٛ" ة هدب   َٚهع ايههوـ  ههرهٟـ  ٝودٝاههثف سٜفهه ْٛفـ س

دٚسوٜٛفاهٞ  كٝر ا    اوب١ س١ٓ  يوآلهٛ   رت زه١  ه  دب  يرٚسهٞ ٚتأالري ته٘.      
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ٜو  ع  ٝوٝدٝاهثف سٜفه ْٛفي " ٜكهٍٛ دٚسوٜٛفاههٞ اهٔ  ٛخههك  كه٠ٛ س  ْه٘         

 ٛخههك اهٔ سد  نه٘ يً ٝه ٠  يرٚسه١ٝ        ملًِٗـ  أْ ٓه  ا مه١ سىل تآلهٜٛر سعته ٤      

ٌا ْٗ ٥ٞ اٚ تٓ   يد ب١ٝ.   ٚيًرٚا  يرٚس١ٝـ يهٞ ْني ى قنيَ ْ ـ ْٚني ى  ده

ٕ  دٚسوٜٛفاههههٞ ٚغٛغهههٍٛ قآلبههه ٕ       َ ههه    يٓاهههب١ يػٛغهههٍٛـ  هههَّْ   ه ٣ـ ه ه

َوط د ٕ. يني٣ ه نيُٖ  ٚمٛٙ َٔ دٕٚ ه ٚ اـ ٚيهني٣  عاهر ٚمهٛٙ ٚه ٚ ا. ..... يهني٣     

اهر هخه ١ ضه١ًٝ٦    عُس ا  مٝه١ َٚوٓهٛع ٚتٝهٌـ ٚيهني٣      ه نيُٖ  اه   َدهع  ده   

ضهب  ١ٝـ َوكًبه١ تهده   اهب  تههأالري   ٚضه ع  ملًوٗبه١ اهة ٥ٔ  ذتٝه ٠  يرٚ ٝهه١ .         

 سوآل ع غٛغٍٛ  يوأالري ة دٚسوٜٛفاهٞ  كهن ة هالٓه ٤ نو  وه٘  ٚ ٜه١ " يفكهر ٤"      

 ( 4....... ٚنذيو ة هالٓ ٤  يٓفٞ".)

وٜٛفاههههٞ اهههٔ  ذترنههه١   د ٝههه١  قههه ّ نْٛاهههو ْوك يْٝٛوٝههه   َّ  ههه د دٚس 

ٕ  يْٝٛوٝ  ن ٕ ٜهرٙ  الجت ٙ  اْا ْٞـ  ْ ٘ ن ٕ ٜهرٙ  ٚ يثك  ١ٝ  يرٚس١ٝـ  

 دتُهه ٖريـ  يههيت تههوفِٗ َسهه ذتٗ  ٚ يههيت تو هه٘ ضتههٛ  يني كر طٝهه١  ٓدهه   ٚ كهه٠ٛ     

هنثههر  ههأنثر. ٚ اههب  نر ٖٝوهه٘ يث ههه    يثٛ ٜهه١ ٚ الخههت ن١ٝ  َّْ هه٘ َاههو ني   

 ٜٛفاهٞ   ا ـ ال  ٌ هٜط ك أ دٜ ْو٘. يًوخًٞ يٝس أ دٚسو

    ِٕ ٖو  نْٛاو ْوك يْٝٛوٝ ي "يٛ   هنٔ ه الٛاناهٝ ـ يوُٓٝهرـ طب ه كـ ه

ٕ  ايهو َكهرف       ِٕ هنهٕٛ يٝبري يٝه ك د كر طٝه كـ   هنٕٛ َآَ ك ن الٛيٝهٝ كـ َٔ ه

 ( 5مني ك!!")

 ًاههف١ٝ ٚت يٝهه١ـ   يٓاههب١   كقهه د  سٜفهه ٕ  ٝودٝاههثف اًهه٢   غًهه  ه ههه  

 سههفو٘ ْ قههني ك  ثههٌ  الجتهه ٙ  يرَههةٟ ٚتٝهه    الضتآلهه   ة  يٓكههنيـ َثًهه٘ َثههٌ      سيٝهه٘

خٝاوٛةـ غري َكبٛي١ هاُ ٍ  ًٝٝٓاهٞ ٚتدريْٝدفاههٞ  َٚريٜدهٛ اهٞ 

ّاـ  ييت محًهر  سهِ  جته ٙ غٛغهٍٛ ة   دب  يرٚسهٞ.       ٍ٘ ا  " ملني س١  يآلبٝ ١ٝ"  ٛم

ِٕ ٜ هت  اًه٢ اثقه١ هاُه ٍ دٚسوٜٛفاههٞ  يه       يت نوبٗه  قبهٌ   ال ٜاوآلٝع ه ني ه

  اُ ٍ  يد ق١ "  ملني س١  يآلبٝ ١ٝ "ـ ٚ و ٢ نو ب "َذنر   َهٔ  ٝهر  ملهٛت٢"ـ    

 قوآل ههٛ  َههٔ َايفهه   دٚسوٜٛفاهههٞ نوهه ب " َههذنر   َههٔ  يكبههٛ" ٚ يرٚ ٜهه     

 رتُههس   اههري٠  ي ظُٝهه١  يههيت ن ْههر  ٚ ٜهه١ "  دتر هه١ ٚ ي كهه ب "ـ هٚ هه .  ههنيهٖ  
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ٌا وهه ٖرٟ ٚاهه طف   ٞـ َههٔ اوبهه    يوآلههٛ   يػر ههٞ  دٚسوٜٛفاهههٞ  ي ظههِٝ  دههه

  ٚ ٚ ههٞـ َٚههٔ اًفٗهه  ْطهه ر  يههرٚا  يفردٜهه١  مل  دٜهه١ يًههرٚا  الموُ اٝهه١ـ ٚ يههيت  

 خهًر َكني١َ يًرَة١ٜ ٚ جت ٙ ْٝود٘. 

و  غت١ٝ يفٗهِ تهر      ي  ض  يٓكني  ياٛ ٝٝيت َٓذ  َٔ   ٝني ٖذٙ  يٓظر٠ غري  

ٛدي٘ سىل "َذْد  ا  ر  ك  يهٛ ن   يه ثري٠ " يٝسهب   دٚسوٜٛفاهٞـ  يذٟ عت

   ي١ك غرٜب١ك  ك ساٛ ْ٘  يرٚا. 

ٕ  دٚسوٜٛفاههٞ زهٗر ة  ٛتكه١ س ني اه٘       ّاـ س ٌ   ة طب  كـ ٚظت   يكٍٛ  ه

ِٕ ْطههع           تآلههٛ   رتههأل٠   د ٝهه١  ملت نُهه١ يههني٣ خهه ٛب هٚ ٚ هه   يػر ٝهه١.  هههٔ ه

 ٚ صتذ  ه٘ ْٚفهٛ ٙ    دٚسوٜٛفاهٞ سىل م ْ   ٛخهك   ر و٘  يٛ س ١ ٚ   ْ ته٘ 

ا ت٘ َٔ  عد ب   ٚ ٚ ١ٝ  يػر ١ٝـ َع هْ ٘ ت ه ط  َ ٗه . َه  نه ٕ ملايفه          يٛقر 

ِٕ حتسٌ ا٢ً  يدٗر٠  ي  مل١ٝ ٚ يوأالري  ي  ملٞ يٛ هْ ٗه    تاهو      دٚسوٜٛفاهٞ ه

 يكط ٜ   يوآلٛ   يو  غتٞ  ي  ملٞ. 

ِٕ ٜبكهه٢ ة     ِٕ ٜٓ سههر ة   ًٝهه١ـ ٚه ِا يدهه ٍ  اظههِٝ ه ال  هههٔ  دٍب اظههٝ

ٝهه١  يٛ  ههني٠ .  اوُههني   دب  يرٚسههٞ اًهه٢ َب د٥هه٘   س سهه١ٝـ ٚاُههِ       ههنيٚد  يكَٛ

 ذترن١   د ١ٝ  ي  مل١ٝـ ٚطر ر  يكط ٜ   ييت هقًكر  ي ه    ه ًَه٘ـ ٚقهنيَر    

  ًٛالك  ذٙ  يكط ٜ ـ  ييت  ْودر زني ٖ  ة  ي    نِّ٘. 

 ْودههر   ملني سهه١  يٛ ق ٝهه١ ة   دب  يرٚسههٞ ة  يكههرٕ  يو سههع ادههرـ قبههٌ     

ٖ  ة  عد ب  يػر ٝهه١ـ ٚ ْودههر   يٛ ق ٝهه١ ة   دب  يرٚسههٞ اًهه٢ خهههٌ    ْودهه  

هنثر نُ الك ٚتكنيَ ك.  اوًآلر  يٛ ق ٝه١ ة  ه ال  نهثري٠ٍ ة  يػهربـ ة  رْاه       

ٚهمل ْٝهه ـ َههع  ملني سهه١  يآلبٝ ٝهه١ـ هٚ نُهه  قهه يٛ  ة ٚقههٍر َهه ـ  اوًآلههر  ملني سهه١      

٠  يظهه  ر٠ الجتهه ٙ   دٜهه     يٛ ق ٝهه١ َههع  جتهه ٙ   دٜهه  سَٝههٌ  ٚال.   يٓاههب١ يًُاههري    

 يفرْاٞ سٌَٝ  ٚال ة  عد ب   ٚ ٚ ١ٝ  يػر ١ٝـ ق ٍ  ٗذ   رتسٛص س يوٝهٛف 

ههههه خهههٝني ٜٔـ ٖٚهههٛ َر قههه  ٚ عا َٚوٛ ضهههع ٚال ٜ هههرف  يوػآلهههرا  يكهههَٛٞي نًُههه١   

ِٕ ت ر ٗه   رْاه ـ ٚنه ٕ       يٛ ق ١ٝ َ رٚ ١ ينيٜٓ  سىل  نيٍّ َ ـ َٚ رٚ ١ ينيٜٓ  قبهٌ ه

ٝ     .(6سآلً )ينيٜٓ  تأٌٜٚ  ذ   مل اهٔ سَه ْٝه١    ١ٚختوًه  سَه ْٝه١  يٛ ق ٝه١  يرٚسه
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ٌ  هيٛ ْه٘ـ    ملني س١  يٛ ق ١ٝ  يفرْا١ٝ  مل  زر٠ . آنيْ   يٛ ق ١ٝ تدٌُ  اْا ٕ  ه

َ    يفرْاهٕٝٛ  ٝٗوُهٕٛ داهني  اْاه ٕ   يني مه١   ٚىلـ ٚيهذيو       ٝٚ يٛ قع  مل  ذ. ه

ٜٚرنهههةٕٚ اًههه٢ سَه ْٝ تههه٘  ٗهههِ ٜ هههريٕٚ  ٖوُ َههه ك ا زههه ك ملػ َر تههه٘  يػر َٝههه١ـ 

 ملني س١  يٛ ق ١ٝ  يفرْا١ٝ توآل  ل َع  ملني س١  يآلبٝ ١ٝ ة  سوخني ّ  .(7 دتاني١ٜ)

ٖذ   ملسآلً  ة  يٛقر  ذت يٞـ ٚا  ضر  ملفّٗٛ  جملرد يإلْاه ٕـ ٚٚقفهر ضهني    

 ملني س١  يهثسٝه١ٝ ٚ ملني س١  يرَٚ ْا١ٝـ ٚيههٔ  يٛ ق ٝه١  يفرْاه١ٝ   ٚيهر     

ٞ َههٔ اههثٍ اًههِ  يفٝةٜٛيٛمٝهه  يًفههردـ  يههذٟ تدهههٌ َههٔ   سالبهه    يٛمههٛد  اْاهه ْ

اثٍ  يٛمٛد  يو  غتٞ ٚ الموُ اٞ ٚ يفهرٟ. اثر  ملني سه١  يآلبٝ ٝه١ اهٔ  ٗهِ     

 اْاهه ٕ ة نوهه  اًُهه ٤ َثههٌ  ي هه   نًههٛد  رْهه   ) ًٓوههذنر نًُهه١ د ههتٟ         

ٝه ـ  " رْ  " ٚهَث ي٘( .  ٚال   يذ     ِٜٓ  هُٖٝه١  ملثثهٌ  ي ً   ن   َ  ٚف  يذٟ خوِ

ّاـ  سفوٗ  َني س١ك هد ١ٝكـ هاذ  تكٝدِ  اْا ٕـ  ٍ٘ ا  ٔ   ملني س١  يآلبٝ ١ٝ  ٛم ٚيه

َو هه ٚ ٠ك  دتٛ ْهه    اثقٝهه١ ٚ الموُ اٝهه١ ٚ يفهرٜهه١ـ  سههفو٘ ن ٥ٓهه ك َٓ آلهه كـ    

غتطع  كن يًدٗٛ    دتاني١ٜ.  ملني س١  يآلبٝ ١ٝـ  أ طٌ  ذته ال ـ   تاهوآلع   

اهه ٕ َههع  يٛسههن   ههٝنـ   تاههوآلع     ال تفهه ع هاًهه٢ َههٔ  يوٓ سهه   يكههني ٟ يإلْ   

 ال تفههه ع هاًههه٢ َهههٔ  ملك يههه١ " يفٝةٜٛيٛمٝههه١ "ـ ٚهاًههه٢ َهههٔ  يرٚ ٜههه١ اهههٔ  يٛسهههن       

 مل ٝدٞــ ٚها٢ً َٔ  ملار ١ٝ  يوكًٝني١ٜ . يٛ ق ١ٝ "  يفٝةٜٛيٛم١ٝ " ق د   اْاه ٕ  

ِٕ جتههني ة  اْاهه ٕ َثَهه   ذترٜهه١ـ ٚيههذيو          كههن سىل  يب هه ـ ٚ  تاههوآلع ه

ٝهههِٝ  يسهههر ع  هههك  يفهههرد ٚ جملوُهههعـ َٚك َٚههه١  يفهههرد جملوُ ههه٘ـ  تاهههوآلع  ٗهههِ ٚتك

   َ ٕ  دتنيٜني٠.  ٧ٚتآلً     يفرد سىل خٛ ط

منههر  يٛ ق ٝهه١  ذتكٝكٝهه١ اًهه٢ ه ضهه١ٝ ْٗههٛ  نههٌٍّ َههٔ  يفههرد ٚ دتُهه ٖريـ       

ٌا  ٝةٜٛيهٛمٞ تفادهري        ٚ زني  ة  اْاه ٕ   اضه  ١ سىل " يفٝةٜٛيٛمٝه  "ـ ٚ دهه

الموُ اٝهه١ـ ٚ يٛ مبهه     اثقٝهه١ـ ٚ يً ظهه١   يدههٗٛ  ـ ٚتب هه  اههٔ  ي ثقهه     

 رت ز١  ملخو  ٠ َٔ همٌ  يوآلً    ٚ يرغب  ـ ٚ   ه   ٚ ملثٌ  ي ًٝ ـ هَه ّ ٖهذ    

ٕ    سهه ا  يف   ةٜٛيههٛمٞ يًفردٜهه١  اْاهه ١ْٝ ٜفكههني  ذتههل ة  يوآلًههع سىل      ٝنِّهه٘  ههَّ

ٌ   السوثٓ ١ٝ٥. ال تاوب ني  ملني س١  يٛ ق ١ٝ  يآلبٝ ١  مل د١ٜ ٚ يبٝٛيٛم١ٝ  يإلْا ٕ  ه
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اسٛزههٝوٗ  ٚزهه ٛ  تٗ ـ نُهه  سْ ٗهه  ال تاههوب ني هُٖٝهه١  يٛسههن هههه ـ سْ ٗهه  َٛمٗهه١    

ٌ   اْاه ٕـ يهٝس  كهن سىل  دت ْه   يبٝٛيهٛمٞ           دتاهنيٟ "  دت ْه     هيإلْاه ٕ نه

ٚ ي  طفٞ " دت ْ    ا٢ً"ـ  – يو يت" ٚيهٔ هٜط ك َٛم١ٗ سىل  دت ْ   يفهرٟ 

ٌا  ٚهٜط ك َٛم١ٗ سىل  دت ْ   الموُ  ٌا ٚ سعا" . ٖٓ  ٜسآلنيّ  يفٔ  دهه اٞ " ده

نبرياـ ال ُٜك اـ  كط ٜ  هزه  ـ َهٔ  يٛزه   يفٝةٜٛيهٛمٞ ٚ مل ٝدهٞـ هزه         

َهههٔ  يوٓ سههه   يكهههني ٟ يًُكهههنيَ   ٚ يٓوههه ٥ا. ٚيههههٔ   ملك  هههٌـ ٖٓههه  ظتهههني  يفهههٔ      

 ندٛ  ت٘  ي ظ١ُٝـ ٜٚس ني سىل قُُ٘  يد شت١. 

  ٟ ٌا اطههٛ َههٔ اههثٍ َاههري٠  منهه   يفههٔ  يرٚ ٥ههٞ آههني دٚسوٜٛفاهههٞ  دههه

 يفٔ  يرٚسٞ  يٛ ق ٞ نِّ٘ـ ٚتٛزٌ سىل هاًه٢  يكُهِ ة  ٚ ٜ ته٘ َهٔ اهثٍ تآلهٛ        

َاههريت٘  ا ني اٝهه١. ال ٜٛمهههني  سههٌ تهه ّ  هههك هدب دٚسوٜٛفاهههٞ قبههٌ   اُههه ٍ       

 يد ق١ ٚ ك هاُ يه٘   هني  ْوٗه ٤   اُه ٍ  يده ق١ . ٜٛمهني زه ٛد َوٓه قض ه ٝ ْه كـ          

ز ٛدٙ َ  ٖٞ سال ْوٝ ١  و١ُٝ يًني م   َٚأ ّٚ ٚا ز ـ نٌ د م١ َٔ د م   

 ز نيٖ  س  ك ك ة "سًُّ٘  ا ني اٞ". 

ٌ  َٝة تٗه    ت ٛد  رتسٛز١ٝ  ينيالي١ٝ ٚ يده١ًٝ يرٚ ٜ   دٚسوٜٛفاهٞ  ه

ٛديوههه٘ سىل وههه ٖر٠  ٓٝههه١ منيٜهههني٠ـ سىل  ٚ ٜههه   ا   طههه  ع َأسههه ٟٚـ ٜ هههٛد     يهههيت  

ٌ  خ٤ٍ٢ سىل تف اٌ   دب  يرٚسٞ  يكٟٛ ة    يكرٕ  يو سع ادر. َسني ٖ  قبٌ ن

تأالر دٚسوٜٛفاهٞ ة خب  ٘ تأالر ك نبري ك  هه تبك سه  كك يه٘ ٚا زهرِٖ     

  ٍ . ْ ههرف اههٔ ايههو َههٔ نًُ تهه٘ ٚ سهه ٥ً٘ـ َٚههٔ    تكرٜبهه ك ُٖٚهه   ٛخهههك ٚغٛغههٛ

َث ظ ت٘  ييت ترنٗ  ٖٓ  ٖٚٓ ى ة زتًو٘  ييت ن ٕ ٜسني ٖ    ٓٛ ٕ " َٜٛٝ   

ن تهه "ـ َٚههٔ اههثٍ هاُ يهه٘  ا ني اٝهه١ . تبههنيه َاههري٠ دٚسوٜٛفاهههٞ  ا ني اٝهه١   

 ههنيَا قسهه١ "ْهه ور   آلهه١ "يبٛخهههك َههع  ٚ ٜهه١ دٚسوٜٛفاهههٞ   ٚىل   ٓههٛ ٕ "  

ٗٞ  هًُو٘ أ  ٛخهك .   سِ  ٛخههك  ْآلًهل دٚسوٜٛفاههٞ     يفكر ٤ " ٚتٓو

 سىل  يا  ١  ا ني ا١ٝـ ٚ  سِ  ٛخهك ه٢ْٗ دٚسوٜٛفاهٞ َاريت٘  ذتٝ ت١ٝ. 

َٚع ايو  ًكني طرم دٚسوٜٛفاههٞ  ه ب   دب اًه٢ هْ ه٘ َبهنيعـ ٚ نواه        

َب خههر٠ك  ات  هه ك ا َهه كـ ة ٚقههٍر هاههذ  َه ْهه١  ٛخهههك تت مههع هَهه ّ َه ْهه١   
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ي " سْٓه  ْهر٣ ة   1842 دهٌ ًَ ٍٛو. نوه  اهٔ ايهو  ًٝٝٓاههٞ اه ّ      غٛغٍٛـ 

ٕ  هدب غٛغهٍٛ هدب  موُه اٞـ       غٛغٍٛ ه١ُٖٝ هنأل ة  جملوُهع َهٔ  ٛخههكي  

َٚههٔ الههِ هدب هقههرب سىل  ٚا  ي سههرـ ٖٚههٛ هٜطهه ك ال ٜوههٛٙ ة  ملٛضههٛا    يهههثري٠  

ـ      ٕ   ٚ ه٘  يذ تٝه١ هنثهر  طهٛ  ك ِٕ    ٚ ملوٓٛا١  ييت ه نياٗ ـ َٚٔ الِ  هَّ  يهيت ظته  ه

تاآلع ن يدُس ا٢ً اسرْ  . هنهر ي  كهني  َه  تههأل َه ْه١ غٛغهٍٛ  سهفو٘        

 ( 8هدٜب ك  كني  َ  تةد د هُٖٝو٘   يٓاب١ يًُ وُع  يرٚسٞ....")

غٛغٍٛ ْفا٘  يذٟ ن ٕ َني ْ ك نهثري ك يبٛخههكـ هاهذ ٜانهني هْ ه٘  عٕي "      

ِٕ ٜسههب  ال ظتههٛ  يٓهه   عٕ تهههر    ٛخهههك . الـ يههٝس  ٛخهههك.....  ع ٕ ظتهه  ه

 ( 9 ملث ٍ   يٓاب١ سيٝٓ  . تكو ِ  ٝ تٓ  قط ٜ  هار٣." )

َب يػ١كـ هزب  سىل  َٔ وٗٛ   ٚ ٜه١"   1842  َر  يذٟ ن ٕ    ُ ـ ُٜ ني ا ّ  

 يفكهههر ٤ـ ٚ نواهههبر طههه  ع  ذتكٝكههه١ك  مل هههتف  ٗههه  َهههٔ قبهههٌ  دتُٝهههع. نوههه          

ٜكِٝ " يريَٓوٛف هاًه٢  تدريْٝدٝفاهٞ ة خب  ٘ ة َٜٛٝ ت٘ هنثر َٔ َر٠ٍـ هْ ٘ 

ٌ  نو ب  ي   .....")  ( 11َٔ  ٛخهكـ ٜٚكِٝ غٛغٍٛ ها٢ً َٔ ن

  َ ُّ  و ٢ ه ٛيٕٛ غرٜػٛ ٜ ـ ة  يآٛ    ي در  يو ي١ٝـ  سوُر ٜاننيي "ن

ٖههٛ  كٝكههٞ ٚ ههٞ ة وههٛ ٖر هد ٓهه   ير ٥ههع  مل  زههرـ مهه ٤ سيٝٓهه  َههٔ آههني غٛغههٍٛـ  

ُّ َ  ٖٛ  ك ٝكٞ ٚ ٞ ة وٛ ٖر هد ٓ   ير ٥هع  مل  زهرـ   ٜفادرٙ هٚ ٜفادر  ٘" .ي " ن

ٕ  ه ٛيٕٛ غرٜػٛ ٜ ـ ا٢ً . (11ٜٓبع َٔ  يني  ١  ييت هطًكٗ  ْد   غٛغٍٛ") ) َع ه

اههههس نهههٌٍّ َهههٔ  ًٝٝٓاههههٞ ٚتدريْٝدفاههههٞـ ٜ هههني غٛغهههٍٛ َهههٔ خههه ر ٤       

  ملس ذت١(. 

ٕ  نو  ه ك نهثرئٜـ ٚ  هني ك        ٜكنيدّ َا اٛ   دب هَث١ًك نثري٠كـ  يهيت تانهني ه

 عارـ   و نيٚ  أ  ٛخهكـ ٚه بدٛ  َني   " " جت ٙ غٛغٍٛ". تًٛ  

زني    ٚ ١ٜ " يفكر ٤"   ني َرٚ  ه  ع سٓٛ   ا٢ً سزهني   قسه١ " مل آله "ـ     

ٌا   1842ـ ٚ يث ١ْٝ زني   1846  ٚىل زني   ا ّ  ـ ٖٚذ ـ ا٢ً َ  ٜبهنيٚـ  دهه

ْٗ ٥ٞـ ٜثبهر  الْكهثب َهٔ  ٛخههك سىل غٛغهٍٛـ ٖٚهذ  ٜانهني زه ١  يوأنهني          

ّ ا٢ً  ْوس    جت ٙ غٛغٍٛ. ٜس   يٓ قهني دٚ رٚيٛ هٛف  ٚ ٜه١ " يفكهر ٤ "  أْ ٗه        ي  
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َهوٛ ههه١ ة  ع ههه م  يو  غتٝههه١ـ ٚحتهههر  يوهههأالري  ملب خهههر   طهههٌ مٛ ْههه  س هههني ع     

 َاهههني ( يٓ قههني هناهه ف   12غٛغههٍٛـ ٚ نثههر    ههه    ذتٝ تٝهه١ يبًٝٝٓاهههٞ ")     

ٌا َآلًلـ َٚ  ٖٛ سال ْاخ١     .(13س يٝ  غٛغٍٛ") دٚسوٜٛفاهٞي "َكًّني ك  ده

َٚع ايو ُٜذنر ة  ٚ ١ٜ " يفكهر ٤ " َثهٌ اهة ٤ـ َٚثهٌ هَهٌ  سهِ  ٛخههك .        

ٌ   يٓه اـ  ػهض  يٓظهر اهٔ ٚضه ِٗـ ٚ هذيو          سِ  ٛخهك اًِّ  ال ت ّ سىل نه

ٌ   ملظًههَٛكـ ٚاًّههِ   ههت ّ  يههذ  . تكههّٛ    ْههه   وكههنيِٜ شتوهه      د  ههع اههٔ نهه

ٕ َرٜط ك ٚ  ٥ا ك ٚن ٕ  ملر    ْوظ  ٙـ  ٛخهك ٖني١ٜك يآل ي   كريـ  يذٟ ن 

ٌ  َ ٢ٓ  يه١ًُـ ٚن ٕ  ٛخهك خ ارٙ  ملفطٌ.   ٚيهٓ٘ ن ٕ سْا ْ ك  ه

ٝدههٝي ههٌ دٚسوٜٛفاهههٞ  يٛ ٝههني ة َٓوسهه          ٌا  ٓ   ـ  يههذٟ  ٗههِ  دههه

ٝدِ هُٖٝهه١ سَه ْٝهه   ٚ ق ٝهه١      كٝكههٞـ قهه٠ٛ سْاهه ١ْٝ  ٛخهههك  يني كر طٝهه١ـ ٚقهه

 هودف١ نْذ ى.  مل ٛخهك غري 

ِٕ د  ع دٚسوٜٛفاهٞ اهٔ  ملهذيك ٚ ملٗه ْك ة  ٚ ٜوه٘   ٚىلــ ٜٓطهِ         ني ه

ٌ  اًه٢ ٚ  ته٘ـ ٚسىل  يهت       ٌا اً  سىل  ٛخهكـ  يذٟ    ِض ٚقر  طٜٛ  ده

ٕ   يٓكني   ٚ ١ٜ " يفكهر ٤" َهٔ  ٚ ٜه   اهن      َاني  يذٟ ترن٘ يٓ   ٛخهك . ة  ك ه

ٕ  قسههه١ "ْههه ور   آلههه١ " غٛغهههٍٛ . هخههه   دٚسوٜٛفاههههٞ ْفاههه٘ ة  ٚ ٜوههه٘ س  ىل ه

يبٛخههههك سهههبكو٘ سىل َ  دتههه١  ملٛضهههٛع ا تههه٘ـ ٚيهههٝس  كهههن قسههه١ "  مل آلههه  "   

 يػٛغٍٛ. 

نُههه  ٖهههٛ َ هههرٚفـ   ٜ هههِن  ًٝٝٓاههههٞ ْثهههر  ٛخههههك  كههه٘ـ يكهههني  ه٣  

 ًٝٝٓاهٞ ة قس١ " ٓر  يباوْٛٞ " يبٛخهك طر ١كـ هيكٝر  ٗه  ٠ٍ   ٥كه١ٍـ ي "   

 يباهوْٛٞ" غرٜه  ٚ سهوثٓ ٥ٞ "ـ ٚ ه٣  ًٝٝٓاههٞ      .....   يٓاب١ ملطُٕٛ قس١ " ٓر

ٕ  قسههش  ههًٝهك ال تًٝههل "  ٖٛبهه١  ٛخهههك ٚ اهه٘ـ سْ ٗهه  خههب١ٗٝ  كسههش          ه

ٕ  قسههش نهه   َةٜٔ ن ْههر ا   هُٖٝهه١ اظُٝهه١   نهه   َةٜٔـ َههع  ههرم ٚ  ههنيـ ه

َ هه  قسههش  ههًٝهك  ه ْههر هقههٌ َههٔ  َٓٗهه  ") ( .   ٜههذنر 14  يٓاههب١ يةَٓهه٘ـ ه

ٚ  ههني٠ٍـ قسههيت" زهه ْع  يوٛ  ٝههر "ـ ٚ" ْهه ور   آلهه١" ة       ًٝٝٓاهههٞـ ٚيههٛ ملههر٠ٍ  

َك التهه٘ اههٔ  ٛخهههك ٚة َك التهه٘   اههر٣ـ ٚاًُهه ك سا  َهه  حتههنيدالٓ  اههٔ ٖهه تك        
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ِٕ ْ تفـ هق٣ٛ َٔ  َُٓٗ  ٚيٝس هض   َٔ  َُٓٗ .   يكسوكـ  َّْ ُٗ ـ ظت  ه

 تدٗني قسو  " ز ْع  يوٛ  ٝر"ـ ٚ"ْ ور   آل١" ا٢ً  ٖ  ه١  ذتهس  ي ظُٝه١    

آههني  ٛخهههك سىل َهه  ظتههرٟ ة  ي هه   نًِّهه٘ـ ٚيههٝس  كههن ة  ٚسههٝ ـ هٚ ة         

  يٛقر ا ت٘ سىل  يوػٝري    ييت مر  ة   دب. ة هٚ ٚ  ـ ٚ

ة َك يوه٘   ٓهٛ ٕ " رنه١ ة  يكه  ٠"ي "      1844نو   رٜهني ٜو سصتًهس اه ّ    

َٔ  ملًٛى  خٗني  طبٝ ١  يرٚ ١ٜ ة  يآٛ    ي در   اري٠ الٛ ٠ك ن ١ًَك .....ـ  نيالك

ٚ  َر ٤ـ  يذٜٔ ن ْٛ  ه آله الك يثاُه ٍ   د ٝه١ـ ة  يٛقهر  ذت ضهر هزهب   آلهٌ        

  اُهه ٍ   د ٝهه١  اْاهه ٕ  يفكههريـ ٚ يآلبكهه١  يفكههري٠   وكههر٠ـ ٚهزههب  َطههُٕٛ       

 يرٚ ٜ   ٜوُرنة ا٢ً  ٝ ٠ ٚقني  ٚ را ٚ ةٕ ٖهاال٤  يٓه ا.  ْودهر ٖهذ   الجته ٙ      

ْرـ ٚسظتٞ ْاٝٛـ ٚتد  ية دٜهٓةـ ٖٚهٛ   دتنيٜني  ك نو ب َٔ هَث ٍ مٛ   س 

  .(15زٛ ٠ َٚث ٍ يً سر")

خٝني ٜٔ ٖٚهٛ ة َر ًه١  يدهب ب ٚايهو     ه ابدر أ  يفهر٠ ا تٗ  س يوٝهٛف  

ي م ٤  َٔ .... ٜسب   ٝ٘  يبآلهٌ ة  ملسسهٞ يهٝس    1847ة قسو٘ي  ملوٓ قط  " ا ّ 

هَثههه ٍ ناٝهههٌ هٚ ْاهههآلٛ ـ ٚسْ ُههه  َهههٔ هَثههه ٍ هنههه نٞ هنههه نٝفوذـ َٚهههه    

هيهاٝفوذـ ٚهاذ   د  ٤ ظتادنيٕٚ قني  اُ ٍ  يوٓظٝف   َٚسريِٖ ٚ رتهنيّ ة  

خهههٝني ٜٔ  سهههِ ااهههٕٛ  ريٜهههٔ ههههه   ه() ٚ  ٜهههذنر سههه يوٝهٛف       16 ملٓههه  ٍ.....")

  يدخس١ٝ   س س١ٝ ة قس١ "ْ ور   آل١" يبٛخهك( . 

حتاس  ٛخهك  ٚا  ي سر  دتنيٜني ة قس١ "ْ ور   آله١ " ٚنهذيو ة    

 يكرٜبهه١ َٓٗهه ـ ٚة قسه ٥نيٙـ ٚنههذيو   ههٌ غٛغههٍٛ ة قسهه١ "    يكسهش   اههر٣ 

 مل آلههههه  " ٚة  يكسهههههش   اهههههر٣  يكرٜبههههه١ َٓٗههههه .   ٜ هههههذ غٛغهههههٍٛ اههههه        

  مش تدهكـ نُ    ٜ ٌُ  ٛخهك ٚ  ٜ هذ نُه  اه ر ااهٕٛ  ريٜهٔـ      

ـ       يههيت  ٚيهههٔ  اههُٗ   يفهه  م ًههُٗ  ٜاههو ٝب  ملوآلًبهه    ي سههر ٚملُٗهه    يفههٔ

ٝٓاهٞ ا٢ً ضتٛ ه طٌ َٔ  عارٜٔي يهٞ ٜسهب    دب   نيدٖ ـ  ُٝ    نيـ  ًٝ

ِٕ ْ ههري  ٖوُ َٓهه   كطهه ٜ   يٓهه ا          ٌ  َ ٓهه٢  يهًُهه١ـ" ظتهه  .....ه هد هه ك ٚ ق ٝهه ك  ههه
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 ي  دٜكـ ٚيٝس  يٓه ا  السهوثٓ ٥ٝكـ ٜػهرٟ  يٓه ا  السهوثٓ ٥ٕٝٛ  يده ر ٤ ٚيهذيو        

١ ٚهز  ب ٜكَٕٛٛ  و ُٝدًِٗ  آل  ع غرٍٜ  ". ظت  تسٜٛر  يفث ك ٚ ر ا    ٓٝ

 ي ر ههه   ٚ يهههذٜٔ ٜاهههٛقْٛٗ ـ ٚ ذتهههر ٝك ٚ ملهههٛوفك  يفكهههر ٤ـ  يهههذٜٔ ٜاههههٕٓٛ  

  نههٛ  ـ ٚ ياههك ٥  ٚ  قبٝهه١ ٚ ٝهه  ٜ ههٝذ  ملواههٛيٕٛ . " سههبل  يفههٔ ة  َٓٓهه       

(ـ حتنيد  أ ايو  ب ض  ذتةٕ  ًٝٝٓاهٞـ ٚيهٔ  يذٟ " سهبل  17 يٓظرٜ   ")

ـ ٚيههٔ  1831 نوبٗه  اه ّ    يٓظر١ٜ " ٖٛ  ٛخهك ة قسو٘ "ْ ور   آل١"  ييت

ٕ   ًٝٝٓاهٞ   ًٜ ظ ايو.    يػرٜ  ه

ٚال ظ دٚسوٜٛفاهٞ َ    ًٜ ظ٘  ًٝٝٓاههٞـ ـ ٚهاه    ٖوُ َه٘ يهذيو      

ة خههههب  ٘ ة قسههههو٘   ٚىلـ  يههههيت نوبٗهههه  َوههههأالر ك  كر ٤تهههه٘ ملايفهههه   غٛغههههٍٛ    

ِٕ ٜٓواه  سىل  دتُ ٝه     د ٝه١ـ ٚيهذيو نه ٕ َو هر  ك َهٔ         ٚ ًٝٝٓاهٞـ ٚقبٌ ه

 بٝ   ٖذٙ  دتُ ٝ  ـ َٚٔ  يو ٝة يً ُ ٝ   ٚست   تٗ . سً

       ٚ ُٖٝوه٘ـ  ه ِٗ دٚسوٜٛفاهٞ ه طهٌ َهٔ  عاهرٜٔ    يٝه١ تهر    ٛخههك 

  ييت   تط  . 

ابدهر دٚسوٜٛفاههٞ اهٔ  سهوكثيٝو٘ـ ٚيهٓ ٗه   سهوكثي١ٝ َٛمٗه١  ب هه ـ         

 سههوُر ادههر سههٓٛ   . هيسههل دٚسوٜٛفاهههٞ قسهه١ "ْهه ور   آلهه١ " يبٛخهههك    

ٕ  ْظر٠ دٚسوٜٛفاهٞ هنثر زٛ  ١ٝ َٔ ْظهر٠   كس١ "  مل آل " يػٛغٍٛـ ٚتبك ه

 يٓ قني  ًٝٝٓاههٞـ ٚدٚسوٜٛفاههٞ قبهٌ نهٌ  يٓكه د ٚ ملخوسهك  ه  دب اهرف         

ز١ً قس١ " مل آل "  كس١ "ْ ور   آل١"ـ ٚ يس١ً  ك  ٛخهك ٚغٛغٍٛـ  يهذٟ  

 خهٌ"  ملني س١  يآلبٝ ١ٝ". 

آله١"  ايفه   غٛغهٍٛ نه ٕ     آنيَ  هيسل دٚسوٜٛفاههٞ قسه١ "ْه ور       

ٜني  ع أ تر    ٛخهك َٔ  يٓ  ٝوك  دتُ ي١ٝ ٚ الموُ اٝه١.  ٓظهر  ًٝٝٓاههٞ    

ن ٕ  ٛخههك خه ار ك َٚ ًُه ك  هذ   دتهٓس  يهني ٞ. نوه   ًٝٝٓاههٞي " نه ٕ          

ِٕ ٜهٕٛ غري ايو  آلبٝ و٘ . قنيدّ يٓه     ٛخهك ا٢ً   غً  خ ار كـ ٚ  ٜاوآلع ه

ٍاـ ٚ يههذيو  اههٝبك٢ د ٥ُهه ك َثهه الك اظُٝهه ك مل ًههِ  يدهه ر  خهه ر ك اًهه٢ َاههو٣ٛ  هه  اهه 

  .(18َٚ ًِ  يفٔ....")
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هأً دٚسوٜٛفاههٞ   هني غٛغهٍٛ ٚ ًٝٝٓاههٞي " َهٔ همهٌ هٟ هَهرا هثاآلهٞ          

 ٛخهك يً   ـ ٚا٢ً َ ا  هالبر  ذ ت٘  دخس٘؟ هثاآلٞ  ٛخهك يً    يهٞ 

 ٔ ٕ   يد ار ْفا٘ .....يٝس حتر تأالري هٟ  َه هٚ وهرٚف هٚ   ٜثبر  ذ ت٘  دخس٘ـ  أ

حتهر تههأالري هٜهه١ خههرٚ ـ ٚسْ ُهه   وهأالري خخسههٝو٘ ٚطب هه٘  يههذ تٞـ  سههفو٘ سْاهه ْ كـ   

رـ َهٔ همهٌ سا  قه ّ  ُٝه    هني هٟ ستًهٌ هٚ َفا هر        ناه  ػض  يٓظر اهٔ هٟ  اوبه  ا   

يهٞ ٜدرا يٓفا٘ هٚ ٜفا ر يٓفا٘ـ َ  ٖهٛ ٖهذ   يده ارـ َه ٖٞ  كٝكوه٘ـ  يهذٟ       

ٌ  َ  ظتهرٟ ة  ي ه  ـ ٖٚه    ٛ ْفاه٘ يهٝس زهني٣ يذ ته٘ـ ٚظتهني ٖهذ        ٖٛ زني٣ يه

  يٓ قهههني ضههه يو٘ ة  ٛخههههكـ ٚ ٗهههذ  ٜدهههبع ت آلدههه٘ مل ر ههه١  كٝكههه١  ٛخههههك". 

) ملكبٛا َهٔ َك يه١ٍ   ٓهٛ ٕي "َه  ٖهٞ ة  يٓٗ ٜه١ مهٖٛر  يده ر  يرٚسهٞـ َٚه  ٖهٞ            

 اس ٥س٘"(. 

ٕا هاهه ك يهه٘ . ٜكههع ااههٕٛ  ريٜههٔـ ٚهنهه نٞ  اههني  ٌ  سْاهه  دٚسوٜٛفاهههٞ نهه

فٛخهكـ آني دٚسوٜٛفاهٞ ة ز ٍ  ٚ  نٍيـ ٚهال  ٚ  هن ٜفٝوذـ َٚه   دٜ

ينيٜهه٘  يدهه ٛ  ا تهه٘ـ سْ ٗههِ ٜدهههًٕٛ    هه ك  ٓٝهه١ك َههٔ همههٌ  يههني  ع اههٔ  اْاهه ١ْٝ    

 ٛخهههك َثًهه٘ َثههٌ    ٛزهه  يني كر طٝهه١. ٚقهه ّ دٚسوٜٛفاهههٞـ   يٛقههر ا تهه٘   

غٛغههٍٛ َههٔ َاساههٞ " ملني سهه١  يآلبٝ ٝهه١"ـ ٚه ههني َاساههٞ ايههو  الجتهه ٙ   د ههٞـ  

 طتر  ة  يا  ١   د ١ٝ . ٜهو  َهه   دٜفٛخههك اهٔ  ملده ار      ٚحتر   ٜو٘

ِٕ تُٓٗرـ ٜه  هَُٝه١ـ ٖهذ       ييت هال  تٗ  ينيٜ٘ قس١ "ْ ور   آل١ي " ن د   ينيَٛع ه

ٚزه  طبٝ ههٞ! .....ٖهذ  طبٝ ههٞ! ٖههذ  عتٝه ! هْهه  ْفاهٞ  هٜههر ٖههذ ـ ههه ٖٚههٛ ظتههرٟ      

 .(19 ٛيٓ  ٚعتٝن  ٓ .....")

   ت  ٜه ٜ ـ  يهذٟ ٜ بدهر ة  ٚ ٜه١ "  يفكهر ٤"     اًِ دٚسوٜٛفاهٞ َه ا    هٌ .    

أ  هٟ َ ونيٍ ة  ال وذ ٍ يثٚس     د ١ٝ ٚغري   د ١ٝـ  دهٌ َ كٍٛ ٜس   

   ٞ َدهه   عٕ " ْودههر    ٤ينيٚ ٝدهههكي "ْهه ور   آلهه١ " هههه " ٖههذ  نً هه٘ خهه قههنيِٜ "ـ ه

 ِٗ  يهو   ملة١ٜٓ  ًٛ   ـ ٚ  يسٛ   ملخوًف١ " )ٜ    يفٝةٜٛيٛمٝ  ("   هسوآلع 

َهه  ق يهه٘"ـ هههه ٜ ههتف  كًههٍ  طٝههٍ  دٜفٛخهههكـ  و هه٢   ت  ٜهه ٜ    ٜٓهههر  ملههسالر     

ٕ   ٛخهك مٝني سا زّتني  ٚسٝ   ملكنيس١  . " يو  غت١ٝ يبٛخهكي " يكني  سوٓوا ه
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  يف ٌـ تانني ن١ًُ "طبٝ ٞ" ه١ُٖٝ  ٛخهك يٝس َٔ  يٓ  ١ٝ  يو  غتٝه١   

   ا ـ ٚسْ ُ  هٜط  َٔ  ٝ   يف  ي١ٝ. 

نًُهه١ "طبٝ ههٞ" َههٔ هتههٕٛ   دب  ذت ضههر  ملًوٗهه  يًٛقههر  ذت ضههر .   هثاههذ  

ٚ ٍٛ ٖذٙ  يه١ًُـ ٚ  يو نيٜنيـ   يٛقر  يذٟ نوه   ٝه٘ دٚسوٝفاههٞ  ٚ ٜه١ "     

ٍا ة      ٌا َبوههذ  يفكههر ٤"ـ هثالههري  ضهه ١   نههبري٠و . ٚ سههوخنيَر ٖههذٙ  يهًُهه١  دههه

زتًهههه١ "  يٓ ًهههه١  يدههههُ ي١ٝ "ـ ٚاًهههه٢ خهههههٌ َاههههب١ٍ هٚ خههههو١ٍُٝـ ة  ههههك م ههههٌ  

 ًٝٝٓاهٞ ٚهْس  ٙ َٔ ٖذٙ  يه١ًُ   ١ٜك .  

ٜدري  سوخني ّ  ملسآلً   ملًّ  ة   اُ ٍ   د ١ٝ سىل َٛق   ملايه   يده بـ    

        ٕ َهههٔ  يسهههر ع  يكهههٟٛ  هههك  الجت ٖههه     د ٝههه١ . ٚ  ٜٓههههر دٚسوٜٛفاههههٞ ه

دٜفٛخهههك ٜدهههٌ   هه١ك يسهه    ملني سهه١   د ٝهه١  دتنيٜههني٠ ٚضههني اسههَٛٗ ـ       

 ِٕ ٜوخًه٢ اهٔ  ٛخههكـ نُه    هٌ  عاهرٕٚـ هٚ اًه٢   قهٌـ          ٚيهٓ ٘  نيالك َهٔ ه

جت ًٖههه٘   سهههِ  الْكهههثب  دتنيٜهههني ة تآلهههٛ    دبـ د  هههع دٚسوٜٛفاههههٞ اهههٔ "  

خس١ٝ  ٛخهكـ  يذٟ ن ٕ قهني  ْوكهٌ سىل  محوه٘    دس١  يآلبٝ ١ٝ "   سِ ٚ   يني 

 ت  ىل . 

ٕ   ًٝٝٓاهٞ ة َك يو٘  ذت د١ٜ ادر٠ ٚ  اري  ٠ أ ال  أا َٔ  اخ  ٠ سىل ه

 ًٝٝٓاهههٞ  ٝٗهه   ٛخهههك َاساهه ك " يًُني سهه١    اههني َايفهه    ٛخهههكـ هٜطهه ك  

 يآلبٝ ٝههه١"ـ "  يهههيت  هههنيه ـ نُههه  ٖهههٛ َ هههرٚفـ يهههٝس َهههٔ هدب نههه   َةٜٔـ         

(    ُهه ـ  ههني  ٖههذ  ْوٝ هه١ك  21ٚد تٜهه ـ ٚسْ ُهه  َههٔ هدب  ٛخهههك ٚغٛغههٍٛ" . ) 

ٕ  يكهر ٠٤  ًٝٝٓاهههٞ يرٚ ٜه١ "  يفكههر ٤ " ينيٚسوٜٛفاههٞ .  هه اتف      ًٝٝٓاهههٞ ه

 دٚسوٜٛفاهٞ ن ٕ ا٢ً  لا.

  



 الرواية ذات الطابع المأساويمصادر 

 

 8; 

 

 املصادر: 

هههههه نْٛاههههو ْوك يْٝٛوٝهههه ـ   اُهههه ٍ ة د ْٝهههه١ زتًههههني  ـ  جملًههههني  يثهههه َٔـ    1

  .211ص  ـ1912َٛسهٛـ 

  .198 ملسني   يا  لـ ص  – 2

  .177هه  ملسني   يا  لـ ص  3

 ٝودٝاههثف سٜفهه ْٛفـ هالههثّ ٚختههّٛـ جتهه  ب ت يٝهه١ ْٚكنيٜهه١ـ َٛسهههٛـ    – 4

  .17هه  16ـ ص 1916

  .212هه نْٛاو ْوك يْٝٛوٝ ـ  ملسني   يا  لـ ص 5

ـ 1835هه  ًٝٝٓاهٞـ ة َك يو٘ـ " أ  يرٚ ١ٜ  يرٚس١ٝ ٚ ٚ ٜ   غٛغٍٛـ" ا ّ  6

ٌا       هه ب " يدهه ر......  ههك  ملث يٝهه١ ٚ يٛ ق ٝهه١" سا ٜ هههس  يٛ قههع ٚ ذتٝهه ٠  دههه

زهه دما ٚ كٝكهههٞـ  ملايفههه    يه ًَهه١ـ  جملًهههني   ٍٚـ َٛسههههٛـ د   ْدهههر   

 ـ هال    يب   منيالك. 271هه  262ـ ص 1953هن د ١ٝ  ي ًّٛ  ياٛ ٝٝو١ٝـ 

دهرـ يٝٓٝٓػهر دـ   خهٝني ٜٔـ  ملايفه    يه ًَه١ـ  جملًهني  ير هع ا      ههه سه يوٝهٛف    7

 .211ص ـ1936د     دب  ا ني اٞ  ذته١َٝٛـ 

  .259ص  ـ1955 ًٝٝٓاهٞـ  ملسني   يا  لـ  جملًني  يا داـ  – 8 

هه ْٝهٛالٟ غٛغٍٛـ هَه١ٓ شتو  ٠ َٔ  ملر سهث  َهع   زهنيق ٤ـ شتوه    ـ      9

  .211هه  211ص ـ1889 جملًني  ير  عـ َٛسهٛ

   يه ًَههه١ـ َٛسههههٛـ د     دب  ْٝههههٛالٟ تدريْٝدفاههههٞـ  ملايفههه    – 11

  .353. ص 1939 ا ني اٞـ 

ـ 1852ـ "زتًه١  ملاههٛ ٞ"ـ   1851هه ه ٛيٕٛ غرٜػٛ ٜ ـ   دب  يرٚسٞ اه ّ   11

  .24هه  9ـ ص 1916ـ شتو    ـ  جملًني  ير  عـ َٛسهٛـ 4هه  1  اني د 

ـ  ملظًَٛههٕٛـ  ملايفهه    يه ًَهه١ـ  جملًههني  يثهه ْٞـ     ْٝهههٛالٟ دٚ رٚيٛ ههٛف  ههه 12

 .382ص  ـ1935َٛسهٛـ د    ا ني ع  ذته١َٝٛـ 
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ـ قاههِ 1847هناهه نٛفـ  جملُٛاهه١   د ٝهه١ ٚ ي ًُٝهه١ ة َٛسهههٛ ي هه ّ     ههه 13

  .35هه  33 يٓكنيـ ص 

  .577 ًٝٝٓاهٞـ  ملسني   يا  لـ  جملًني  يا  عـ ص ه 14

ـ  ه 15  ملايفه    ملخوه  ٠ـ  جملًهني   ٍٚـ ص     ن  ٍ َ  نسـ ٚ رٜني ٜو سصتًهس

542.  

سهه يوٝهٛف خههٝني ٜٔـ  ملايفهه    يه ًَهه١ـ  جملًههني   ٍٚـ َٛسهههٛـ د         ههه 16

 .164ـ ص 1941  دب  ا ني اٞـ 

  .295هه  294 ًٝٝٓاهٞـ  ملسني   يا  لـ  جملًني  ي  خرـ ص  – 17

  .579 ًٝٝٓاهٞـ  ملسني   يا  لـ  جملًني  يا  عـ ص – 18

  .1947َٛسهٛـ  ري نري ٛتكـ دٚسٜٛفاهٞ ة خب  ٘ـ ْظ ه 19

ـ 1859ههههه  1821ٚ ْظهههر هٜطههه كي نري هههٛتكـ دٚسٜٛفاههههٞـ طرٜهههل  ا هههني عـ     

 "ـ  يفسهههٍٛي "دٚسوٜٛفاههههٞ ٚ يهثسهههٝهٕٝٛ  يهههرٚا 1961َٛسههههٛـ 

ٚ" يفكر ٤"ـ " ٛخهكـ ْو ٥ا قط ٜ   يني  س١" حتر سخهر ف غٛ ٚتاههف ـ   

 .463ـ ص 1966يٝٓٝٓػر دـ د    ي ًِـ  –ٚس َ يٝف ـ َٚٝثا ـ َٛسهٛ

ٚ ْظههر هٜطهه كي   تدههرٚفـ  ٛخهههك ٚغٛغههٍٛـ "ْهه ور   آلهه١"ـ ٚ" مل آلهه " هههه ة  

ـ 1969ـ َٛسههٛـ د    ي ًهِـ   "زتُٛا١ "قط ٜ  همنذمه١  يٛ ق ٝه١  يرٚسه١ٝ   

  .241ص 

 .536هه  ًٝٝٓاهٞـ  ملسني   يا  لـ  جملًني  يا  عـ ص 21

 



 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بوشكين أشعار أثارت
 السلطة غضب( 1799/1837)

 ضده دنيئة مؤامرة فدبرت القيصرية
" دانتس" الفرنسي بالمغامر ودفعت
 وأرسلوا الفاتنة بزوجتو للتحرش
 فاضطر فاجرة خطابات للشاعر
 ودعا شرفو عن للدفاع الشاعر

 السابعة في تمت, لمبارزتو" دانتس"
. 1873 الثاني كانون من والعشرين

 وحزنت الكبير الشاعر نتيجتها سقط
 ليرمونتوف رثاه, بأكملها روسيا

 "الشاعر قَتل  " الشهيرة بقصيدتو
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 * عضو اتحاد الكتاب العربـ  من سورية مترجمأحمد ناصر: 

 

 * أحمذ ناصر: ترجمة
 

Mikhail Lermontov 

 *أحمذ كامل الخطية : صياغة شعرية
 

 *ـ عضو اتحاد الكتاب العرب  من سورية شاعرأحمد كامل الخطيب: 
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 الشاعر َقتُل

 

 

 ضكط ضخٝة األقاٌٜٚ

 يف صدزٙ ايسصاص

 ش يًجأزطُّٚايتع

 َات ايشاعُس أضري ايشسف

ُ٘ اإلٖاْات ايتافٗة  مل تتخٌُ زُٚح

 ُقِتٌ فعالّ ايٓخٝب اآلٕ!؟

ٌُ تًو اجلٛقة  عالّ تهٝ

 املدائَح ايال جدٚى َٓٗا؟!

 عالّ ُُٖٗات ايتربٜسات ايتافٗة!

 املؤاَسة متَّت قطاءًا ٚ قدزًا!؟

 أمل تططٗدٚا َٓر ايبداٜة

 ٚ بشساٍٖة َٖٛبت٘ احلسَّة ايشجاعة؟!

 أمل تٓفدٛا جملسد ايًٗٛ

 يف احلسٜل ايري ناد خيبٛ ؟

 افسحٛا إذًا
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 عاْى ٚمل ٜتخٌُ براءاتهِ.

 ٚنُا ايشُعة اْطفأت املعجصة

 ذٚى اإلنًٌٝ املٗٝب.

ٌُ زصاصت٘  بأعضاٍب بازدة ضدَّد ايكات

 ال ضبٌٝ يًٓجاة

 ايكًب ايفازع خيفل باْتظاّ

 ٚمل ٜسجتف بٝدٙ ايطالح.

 أي عجب يف األَس ؟

 ات َٔ أَجاي٘ ايفازٜٔئَ

 َٔ بعٍٝد

 جاءٚا ٜتضَّدٕٚ احلظ ٚاملساتب

  مبشٝئة حٍظ ضٝئ ايطايع قرفٓا ب٘

 اظٗس بٛقاحة ٚاضتٗصاء

 احتكازٙ يًػة

 مل ٜسأف بأدلادْا

 مل ٜفِٗ يف ايًخظة ايداَٝة

 يف ٚج٘ َٔ ضريفع ٜدٙ.

 قتٌ ضخٝة ايػرية ايضُاء
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 متاًَا نشاعسٙ اجملٕٓٛ

 ـٚبعٓفٛإ شدٜد  ـايري طاملا 

 تػَّى ب٘ بٛشهني

 نالُٖا قتًت٘ ٌٜد ظاملة

 ملاذا عاف املطسَّات 

 ٚايضداقة ايربٜئة

 ملاذا دخٌ عامل ايتخاضد ؟

 ذيو اجلٛ اخلاْل يًكًب احلس

 ٚايعٛاطف املًتٗبة

َّاَني ايتافٗني؟  عالّ َد ٜدٙ يًٓ

 ملاذا ٚثل ٚاضتهإ

 ألقٛاٍ َٚالطفة املٓافكني

 ايرٜٔ ٜعسفِٗ َٓر ْعَٛة أظافسٙ؟

 ٚبعد طسح٘ يًتاج

 أيبطٛٙ تاجًا َٔ ايشٛى

 َػَّفًا بأٚزام ايػاز

 األشٛاىٚبكطٍٛة اْػسشِت 

 يف اجلبني اجملٝد.



 قتلُ الشاعر

 

 17 

 

 بًُصاٍت َانسة

 َٔ شَسة ٖادئة جاًٖة

 مّسُت حلظات٘ األخرية

 ُقتٌ ٚيف صدزٙ عطٌش يًجأز

 ال جدٚى َٓ٘

 ٚأضٌف دفني آلَاٍ رلٝبة خادعة.

 تٛقفت أْػاّ األغٓٝات ايسائعة

 ئ ٜضدح بٗا َسًة أخسى

 ضّٝل ٚناحٌل قرب ايشاعس

 عًى شفتٝ٘ أطبل ايضُت

 ػطسضٕٛأْتِ أحفاد َت

 يطالية َشٗٛد هلا بايٓراية

 ٚ اضتباحة املكٗٛزٜٔ بأعكاب ايعبٛدٜة

 ايعبكسٜة ٚاجملد, ..أْتِ جالدٚ احلسٜة

 حٍٛ ايعسش جبشع تًتفٕٛ,

 حتت ظالٍ ايكإْٛ تتٛازٕٚ

 أَاَهِ ٜتٛجَّب إٔ ٜضُت احلل ٚايعدٍ

 مثة ذلهُة إهلٝة يهِ
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 ٜا خالٕ ايفٛاحش

ٌِ زٖٝب  ٚباْتظازنِ حان

 زْني ايرٖبال ٜأضسٙ 

 ضًفًا ٜعسف األفعاٍ ٚايٓٛاٜا

 ئ جيدي ضاعتٗا االضتجداء بايٛشاٜات

 ٚئ تٓفعهِ َسة أخسى ٚبهٌ دَائهِ ايطٛداء

 ئ تطتطٝعٛا غطٌ دّ ايشاعس ايطاٖس.
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 في ــ م1931 ــ عام أيار من الثالث في الشاعر ولد
 ــ لمقاطعة التابعة ــ كوريكو ــ مدينة من ــ بالنكا بييدرا قرية

 المقاطعة تلك سانتياغو العاصمة جنوب الواقعة ــ بروفيدينسيا
 أمثال والشعراء والمغنين الفنانين من كثيرا   عددا   أنجبت التي

 . ذكرنا كما نيرودا
 تلقى حيث قريتو من حياتو باركيرو إيغرايين الشاعر بدأ

 تعليمو وتابع ــ كوريكو ــ إلى انتقل ثم فيها االبتدائي تعليمو
 عنو تبعد التي كونسبسيون ــ مدينة إلى وبعدىا اإلعدادي

 الهادي المحيط على الواقعة الكبيرة المدينة ىذه في كثيرا ،
 في اإلسبانية التربية معهد إلى انتقل ثم الثانوية، دراستو تابع

 والتشرد، الحرمان ذاق شتى، أعمال في عمل تشيلي، جامعة
 وطنو من فر الطاغي، العسكري االنقالب بعد النهاية وفي

 ...ىذا وقتنا إلى منفيا   وعاش
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ـــ   4591يدٜ٘ أعُاٍ نثري٠ َٓٗا ــ أححار ايكر١ٜ ــ دٜـٛإ ـــ رـ رٟ ْعـر عـاّ      

 4591ٚنإ قد نتـ  َكدَتـ٘ ايعـاعر لـالًْٛريٚدا شـِ ْعـرٙ ل ـدٙ ر ٝكـ٘ ـــ عـاّ           

ـــ   4511ٚدٜٛإ ــ خبس ايرجٌ ــ عـاّ   4595ٚدٜٛإ ر ر َٓثٛر ل ٓٛإ ــ شرب ــ عاّ 

 . 4514ٚاإلٜاب عاّ 

شٓٓعــر َكعــٛعت  َــٔ رــ رٙل قــارن  يًكــارم اي سٜــس ا هــِ عًــ٢ ٖــ ا  

 ايعاعرل ُٖٚا قصٝدقإ ل ٓٛإ ــ اخلباز ــ ٚاي صٌ املٛرٚت. 

 

 اخلباز

 أْا اخلباز اي حٛز 

 بس ايااحِ َثٌ قع ١ َٔ اخل

 ٚيف ايًٌٝ األنثر لٝاضًا 

 ٚيف ايٓٗار ايبانر 

 لدأت صاْع شالٍ 

 عٓدَا نٓت رالًا نايصاعك١ 

 َٔ ايتالٍ ايب ٝد٠ ٜص د ايدخإ 

 َٚٔ شًيت أٜضًا 

 ... 

 نٓت عتااًل أرم اي ح  

 ٚأٜضًا أعرف إٔ أنٕٛ  راًْا 

 أعحٔ يف امل حٔ 

 جصدٟ صار نً٘ خبسًا 

  حأ٠ أضحٝت عحٛزًا 
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 ال أشتعٝع ايٛقٛف يف شد٠ ايارٕ 

 أحض لأْين أشري اي ح  ايثكٌٝ 

  حأ٠ أضحٝت رالا 

  حأ٠ أضحٝت عحٛزًا 

 نُا جي٤ٞ ايصباح شرٜ ًا 

 يف لٛال١ األ رإ 

 يف لٛال١ اي بٛر 

 ... 

 لتإٔ أضحٝت أصٓع ايدقٝل 

 ال إْين غدٚت أع٢ُ َٔ ايًٗ  

 يكد قرنْٛٞ لال عٌُ 

 طردْٚٞ َٓ٘ 

 صباح شرٜ ًا نُا جي٤ٞ اي

 

 

ٖٚٓاى َكعٛع١ أخر٣ َٔ قصٝد٠ اي صٌ املٛرٚث ــ اييت ٜ ٛد لٗا إىل املاضٞ 

ايــ ٟ ٜصــً٘ َــع املصــتكبٌ َبٝٓــًا  ٝٗــا صــ١ً اإلْصــإ لــاألر  قًــو اي القــ١ ايــيت ال   

قٓاصِ ألدًا حت٢ ٚيٛ ل د املٛت إْ٘ ايٓٗر اي ٟ ٜرٟٚ ٖـ ٙ األر ل ٜٛاصـٌ ايصـار    

ٛت َ ٗا أْ٘ را٥حـ١ ايبٝـٛت ٚايثُـر ٚأجاـإ ايهـرّٚ      إىل أعُاقٗا ٜتٓاض َ ٗا ٚمي

ٚعكرب ٖ ا ايسَٔ املتٛاصـٌ ايٓـاليف يف قًـ  ٖـ ٙ ا ٝـا٠ نُـا اياصـٍٛ ٚنُـا         

 ا كٝك١. 



 بديع صقورت: 

78  

 

 مقطوعة من قصيدة العسل املوروث

 

 

 جدٟ نإ ايٓٗر اي ٟ أخص  ٖ ٙ األر  

َ بأ لأٜد ٚعٕٝٛ ٚأصٛات ال حتص٢ ٚيف ايٛقت ْاص٘ أع٢ُ ٚصاَت نُا 

 األرحار 

 نإ ايًح١ٝ ايكدمي١ ٚايصٛت اي ُٝل يف ايبٝت 

 نإ املسارع ٚايثُرل ٚجآ٘ ايهرّ اخلع١ٓ 

 ٖٛ َؤرر ايسَٔ ٚايدّ ٚاملٛا ل ي٘ 

 جدٟل نإ ايعتا٤ يف ٜدٜ٘ ايساٖرق  

 ر  نإ ايٓٗر املٓاش ل احملتٌُ هل ٙ األ

 نإ األر  ا كٝك١ٝ اييت متٛت ٚحتٝا َٔ جدٜد 

 



 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحدٌ  وىو. روسي وفيلسوف وصحفي قصيرة قصص وكاتب روائي
 عميقاً  فهماً  تقدم رواياتو. العالم حول والمؤلفين الُكتاب أشهر من

 واالجتماعية السياسية للحالة ثاقباً  البشرية، وتحليلً  للنفس
 متنوعة وتعالج مجموعة عشر، التاسع القرن في لروسيا والروحية

 .والدينية الفلسفية المواضيع من
 فقد نشر. ُعمره من العشرينّيات في الكتابة دوستويفسكي بدأ

 الخامسة وىو في م1846 عام( المساكين) األولى روايتو
 ،(كارامازوف اإلخوة: )ىي ُشهرة أعمالو وأكثر. عمره من والعشرين

 أعماُلو تضم(. الشياطين)و ،(األبلو)و ،(والعقاب الجريمة)و
 قصة( 17)و قصيرة، روايات( 3)و طويلة، رواية( 11) الكاِملة
 من الكثير عّده. األخرى والمقاالت األعمال من وعدداً  قصيرة،

 وىو. العالم حول العالمي األدب في النفسانيين أعظم أحد النُ ّقاد
القصيرة  روايتو تُعدّ  حيث الوجودي المذىب مؤسسي أحد

 .التّيار ىذا في األعمال أولى( الصرصار )اإلنسان

ة
صـــ

ق
 

 دوستويفسكي
 

س
عر

وال
الد 

مي
د ال

عي
رة 

شج
 

 شجرة عيد الميالد والعرس
 )من مذكرات مجهول(

  

 

 2018 صيف 175داب العالمية ـ العدد اآل

 * من سورية مترجم
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ُُسااا.... يهأ ٫أل ض٭ ؽاٌ إٔ أمادنهِ ُأ شا س٠ ُٝاد          شاٖدُت َٓذ أٜااّ 

ضمل٬ٝد. نإ ُساا. جّٝدض.؛ ٚقد أُ بين نارياض.  يهأ ضداادآل ضٯأاس أ ؽاٌ. ٫      

 أطست ببايٞ تًو ضيص س٠ ٚأْا أْظس إىل ٖذض ضيعسس. أُسف نَٝف

معٌ ض٭َس ٢ًُ ضيٓحٛ ضٯتاٞ. دُٝاُ  َٓاذ ساو اآٛضت ،اَاا.  قأبٝاٌ  أس        

ٌُ أُُاااٍ َعااسٚف        ٌص  قااغ يٮاِاااٍ. ضيصااعُغ ضيااذٟ دُاااْٞ   جاا ضيساا١ٓ إىل مِاا

ٌَ ض٭اِاٍ مل تهأ اا٣ٛ    ّٕ مِ بع٬قات٘ َٚعا  ٘  ٚبريسٚت٘  يذيو ميهٔ ضيكٍٛ إ

ٍِّغ يٰبا٤  نٞ ًٜتكٛض َعا. ٜٚتٓاقصٛض يف أَاٛ  َٚعااأ أأاس٣ بعِٜٛا١  نُاا       َُس

َُعاَد ١.. َّ ض٭َس مدآَل   يٛ أ

َّ َاا  أمااد  ٚيااذيو      ْااا نٓاا  شععااا. أ دأاا٬ٝ. ًُاا٢ ضدِااٌ؛ ٫ َعاااأ يااد

 أَؽٝ  ضيسٗس٠ دٕٚ ض تبااات تكّٝدْٞ.

ُ٘ َريًٞ  ٫  ٚنإ مّث١َ اٌّٝد آأس  ٖٚٛ ٢ًُ َا أُتكد  ٫ ْاق١ ي٘ ٫ٚ مجٌ  إّْ

ٍّٚ َأ يِا       ّٞ... ٖٚاٛ أ قسضب١ تسبط٘ باٯأسٜٔ  شعٌغ ٚجد ِْس٘ ؼُٔ  سٍح ُاا٥ً

ضْتباٖٞ. نإ  ج٬. ا٬ٜٛ. حنِٝا.  جّدٜا. ،اَا.  ٜستدٟ نٝاباا. أْٝكا١. ٚبادض ٚضؼاحا.     

ّٕ ضيِسماا١ ٚضيسااعاد٠ ضيعا٥ًٝاا١ َاأ مٛياا٘ مل تهاأ تعٓٝاا٘ا ٚعيااَو ُٓاادَا ضبتعااد إىل     أ

ٚتٛقااف َباشااس٠ ُاأ إبٗااا  ضبتساااَت٘  ُٚاابو  اجبٝاا٘    َهااإ َااا يف ضيةضٜٚاا١   

 ض٭اٛدٜٔ ضيهريَّني. 

مل ٜهٔ ٜعسف ٚيٛ شععا. ٚضمدض. يف ضد١ًِ نِّٗا َا ُدض ضملؽاٝف. ٚناإ   

ُّااٌ بصاا ا١ُ  ٚإىل ضيٓٗاٜاا١ دَٚ  ضيصااعغص  ٚضؼااحا أّْاا٘ ااا٦ِ متاا٢ ضملًااٌ  يهّٓاا٘  

 . ضيسعِٝد ٚضملأسَتُِت  ،اَا.

ّٕ ضيسّٝ ِّ جادض. يف       ُس ُ   ُٝا بعد أ َّ َأ ضيكسٜا١ ٭دض٤ِ ُُاٌ َٗا د نإ قد َقاِد

ِأٓا أََس محاٜت٘ َٚساُدت٘  ضيعاظ١ُ  ٚأمَؽَس ملؽِٝٓا  ااي١َ تٛظ١ٝ  ٚ تّٛي٢ َؽٝ

ُ٘ يٮاِاٍ. ِ٘ ضيذٟ أقاَ ُّت٘ بهٌ مّب  ٚدُاٙ يًُصا ن١ِ يف مًِِ  يف َٗ

مل ًٜعااب ضدؽااٛ  بااايٛ م  ٚمل ٜعااسح ًُٝاا٘ أمااٌد اااٝ ا ض.  َٚااا شااا نُ٘      

ٌغ يف مدٜث  يعَِّٗ ُس ٛض ضيطا٥َس ضيغسَٜب ُٔ ُبعٍد َٔ  ٜص٘  ٚيذيو ضؼطّس شع

ِّ شاا٤ٞ   ُأااذ ميّسااُد شااا بٝ٘ اااٛضٍ ضيسااٗس٠. شااا باٙ   ٌَ ٜدٜاا٘ يف أ ّٝدٟ إٔ ٜصااغ ااا

. يهّٓاا٘ َّساادُٖا رريااابس٠ متاا٢ أّْااَو إعض ْظااست إيٝاا٘   جاادض.نيبايِعاٌ ناْااا مجااًٝ 
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ٍّٚ َّس٠ٍ  يف ٖذض ضيعامل  ٚقأّدَا إيٝ٘ نٞ ميّسدُٖا. ضَُتَكدَت أُّْٗا إُّْا أأْت ا ٭

أُ بين أٜؽا. َٔ ضملصا نني يف ٖذض ضيِسح ضيعاا٥ًٞ يًُؽاٝف  عٟ ض٭اِااٍ    

ضخلُس١ جّٝدٟ ضيتغذ١ٜ  َاُدض ٖذٙ ضيصعع١ّٝ  اٌّٝد آأاس. يهّٓا٘ ناإ َأ ْاٍٛ       

 آأَس خمتًٍف ،اَا..

ّٝٔ َٔ نإ شعع١ّٝ َسَٛق١  ضمس٘ ٜٛيٝإ َااتانٛ ٝتض. ٚميهٔ إٔ تتب

ُ٘ ٬ُقا١       ُ٘ ًُا٢ ٬ُقا١ٍ باملأؽاٝف  ُتصاب ضيٓظس٠ ض٭ٚىل  أّْ٘ نإ ؼَٝف شسٍف  ٚأَّ

 ضملأؽٝف بايسّٝد ضيذٟ َّسد شٛض ب٘.

ِ٘ بهٌ يباق١  ٚضُتٓٝا ب٘  ٚقدَا ي٘ ضيصسضب  ٚضُتّةض ب٘    دَّآَل ضيةٚجإ إيٝ

َّاا ٖاٛ  ُاا قاادضٙ حناٛ أماٍد. ٚقاد ٫          َُصاٛ ٠  أ ّٕ  ٚأمؽسض ؼٝٛ ُٗا إيٝا٘ يً مظاُ  أ

ضملأؽاااااَٝف   بَّ ضملٓاااااةٍ  ملعااااا  ُٝٓااااااُٙ بايااااادَ   سماااااا.  ُٓااااادَا ُّباااااس ٜٛيٝاااااإ    

َااتانٛ ٝتض ُٔ ض تٝام٘ يًسٗس٠  ٚأّْا٘ ْااد ض. َاا ميؽاٞ ٚقتاا.  تعاا. نُاا يف        

 ٖذض ضدٌِ.

َُع بااا.       َّااا. ٚ ََُٗت ضْتااابين بعااٛ ٠ٍ َااا ضخلااُٛف بٛجااٛد شااعغ نٗااذض  ٚيااذيو 

َٕ أايٝااا. ،اَااا.  ٚجًسااُ    با٭اِاااٍ  ضْسااحبُ  إىل ضيعااايٕٛ   ضيعااغا  ضيااذٟ نااا

ٌَ ْعَف ضيغس ١ِ تكسٜبا.. ٍص ضيذٟ شغ  أًَف جٓاحص أزٖا ص  ّب١ِ ضملٓة

ٍُ يطِا٤َ نرياَض ٚمل ٜسغبٛض بإُ ُٜصابٗٛض ضيهباا   بغاّل ضيٓظاس       نإ ض٭اِا

ُٔ ْعا٥ح ضملأسّبٝات ٚض٭َٗات. ٚيكد جّسدٚض ش س٠ ُٝد ضملا٬ٝد بًحظا١  متا٢ آأاس     

  ٚ،هٓاٛض َأ تهساا ْعاِف ض٭يعااب  قباٌ إٔ ٜعس اٛض َأ َتعاغ           قطع١ مًا٣ٛ 

ٌ  ٚضمد٠ٍ َٓٗا.  نأ

ٌٍ ضاااتريٓا٥ٞ  ُٝٓاااٙ اااٛدضٚضٕ  ٚشااعُسٙ        نااإ أمااُد ضيعاابٝإ مجاا٬ٝ. بصااه

َّٔ أأَتا٘           ّٞ َأ بٓدقٝتا٘ ضخلصاب١ٝ. يها أجعد  ٚقد ضااتُسَّ يف إاا٬م ضيسظااػ ًُا

ُصاس٠ َأ ُُسٖاا   اتٓا١     ناْ  أنريس َٔ يَِ  ضْتبااٙ ضمُٝا   ٖاٞ يف ضدادٜا١     

ظاااغا  ٖاد٥ااا١  ُُٝكااا١ ضياااتِها  شاااامب١  عضت ُٝااآني ناااباتني    (1)نااارٍَٛ 

                                                 
 ا إي٘ ضدب. (1)
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ٍُ بطسٜكاا١ َااا   ُؽااِ  إىل عيااو ضيعااايٕٛ  مٝااث    ًَّتني. يكااد أزُ ٗااا ض٭اِااا َتااُ

ٍّ إىل أماد ضيت اا ص          أجًو أْا  ٚضْصاغً  يف ضيةضٜٚا١ بًعبتٗاا. أشااَ  ضيؽاُٝٛف باامىلض

َّ ٚضيدٖا أّعاَغ َبًاَ  ن٬مث٦ا١ أياف     ضيهبا ص  ٚضيِد ضيِتا٠  ُٖٚ و أمدِٖ قا٬٥. إ

ُّٛض بٗذض ضيٓباُ  ٚقا  ْظاسٟ      ٚبٌ َٗسض. هلا. ٚبُٝٓا نٓ  أْظس إىل أٚي٦و ضيذٜٔ ضٖت

  ٢ًُ ٜٛيٝاإ َاااتانٛ ٝتض  ضياذٟ ٚؼا  ٜدٜا٘ أًاف بٗاسٙ ٚأَااٍ  أاا٘ جاْباا.          

ٚضاااتُ  باْتباااٙ إىل نسنااس٠ ٖاا٪٤٫ ضيساااد٠. مل أاااتطِ   ُٝااا بعااد إ٫ّ إٔ أأدٖااَض َاأ    

مهُاا١ ضملؽااِٝني يف تٛزٜاا  ٖاادضٜا ض٭اِاااٍ. مٝااث معااًِ  ضيِتااا٠أ  ضياا  ،ًااوأ        

ن٬مث٦اا١ أيااف  ٚبااٌ َٗااسض.  ًُاا٢ أغًاا٢ ٖدّٜاا١. نااِ تٛضيااِ  ضهلاادضٜا ض ِاؼااا.؛ مسااب     

ٌٍ  يف حناٛ ضيعاشاس٠    َست٣ٛ أٌٖ ٖ٪٤٫ ض٭اِاٍ ضيسعدض٤. ٚأأا ٌَ آأُس اِا ض.  مع

َُبّكا  ضيٛجا٘  ًُا٢ نتااِب قعاٍغ  حساب         َٔ ُُسٙ  ؼعٝف  ظغا  أمحس ٚ

ٜتحّدآل ُٔ ُظ١ُ ضيطبٝع١  ُٚٔ ضيدَٛ  ٚضيعٛضاف ٚأَٛ  أأاس٣  َأ دٕٚ ظاٛ     

 ٚمت٢ ب٬ ق١ُٝ ُتذنس. 

ٍص ظااامِب ضيبٝا   ٖٚااٞ ضَااسأ٠ أ ًَاا١  كااا٠ ٚٚمٝااد٠     ناإ ضباأ َعًُاا١ِ أاِااا

ٚضيطٌِ نإ َٓساٝا. ،اَاا. ٚأا٥ِاا.. ناإ ٜستادٟ ااىل٠ َأ قُااٍط قطاين  أظاِسص           

ّٛضقاا. يًعاب     ُ٘  ااَف ٚقتا. ا٬ٜٛ. مٍٛ ض٭يعاب ض٭أاس٣؛ ت َِ نتاَب ضيًٕٛ. ُٚٓدَا ضاتً

 د شعَس رِٛؼِع٘ ٢ًُ َا ٜبدٚ ٚأد ن٘. َ  ض٭اِاٍ ضٯأسٜٔ  يهّٓ٘ مل ٜت ّسأ؛  ك

أْااا أمااب  ناارياض. َسضقباا١َ ض٭اِاااٍ. ٚأنريااس َااا ٜااريا  ؽااٛيٞ ٖااٛ بٗااٛ ِٖ         

ّٕ ضيعيبَّ ض٭محس أغست٘ أيعاُب ض٭اِاٍ ضٯأسٜٔ  ٍّٚ يف ضدٝا٠. ٫مظُ  أ ضملستكٌ ض٭

َٟ دٚ ض. َاا  ٝا٘  يد جا١ أّْا         ٘ ضيري١ُٓٝ  ٚخباّظ١ ضملسسح  ضياذٟ  غاَب نارياض. إٔ ٜا٪د

ٍَ ضٯأاسٜٔ  ٚأُطا٢ تِامَتا٘ يعايّب مساني            َِ َٚاازَح ض٭اِاا قّس  ضملصاا ن١. ضبتسا

ٌَ أمادِٖ ًُا٢ بٗاسٙ   كا         ُ٘ قاّس  إٔ حيُا حيٌُ َٓد٬ٜ. ٦ًَٝا. باد٣ًٛ  ٚمت٢ أَّ

ّٔ َاا ٖاٞ إ٫ دقٝكا١ ٚضماد٠ متا٢ تًكا٢ ؼاسب١.           ٫َّٔ أجٌ أ ٜبعدٚٙ ُٔ ضملساسح. يها

ٌُ َّاا٘ ضملعًُّاا١   َ٪ملاا١. َاأ ظاايّب َاا٪ع. مل لااس٩ ضيطِاا ًُاا٢ ضيبهااا٤. ٖٚٓااا مؽااست أ

ٜةُج يعب ض٭اِاٍ ضٯأسٜٔ. دأٌ ضيطٌِ إىل ضيعاايٕٛ ضيعاغا ِْسا٘      ٫ّٚأَست٘ أ

مٝث ناْ  ضيِتا٠.  سُح  ي٘ بايًعب َعٗا  ٚأأاذض ٜعُا٬ٕ َعاا ّدّٜا١ ٱيبااس      

 ضيد١َٝ ضيعسٚس ضيري١ُٓٝ.
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       ٚ أْاا أااتُُ    نُٓ  قد جًساُ  ْعاف ااا١ُ أًاف ضيٓباتاات ٚغِاٛت تكسٜباا.  

ددٜث ضيعيّب ض٭محس ٚضيِتا٠ ضمًُٝا١ ضيا  َٗسٖاا ن٬مث٦ا١ أياف  ٚباٌ ٚضملصاغٛي١        

بايدَٝاا١  متاا٢ دأااٌ   اا٠ُ إىل ضيعااايٕٛ ضيعااغا ٜٛيٝااإ َااااتانٛ ٝتض  ضيااذٟ   

ٌّ ش ا  ض٭اِاٍ ٚأسج بٗد٤ٚ َٔ ضيكا١ُ. ٫ٚمظ   بُّْا٘  اّدآل َٓاذ دقٝكا١      ضاتغ

ّٛٙ  ماٍٛ أ ؽا١ًٝ ٚبِٝا١ َاا          ُاس إىل ٚضيد ضيعسٚس ضيغايّن  ٚقاد   ِ٘ يتا تعاّسف إيٝا

 َا ٢ًُ أظابع٘. ٢ًُ أأس٣. ٖٚا ٖٛ ٜكُف ضٯٕ ِّٜهس  ٚنُّْ٘ ٜعّد ش٦ٝا.

أماد ُصاس... إنٓاا ُصاس... ن٬نا١ ُصاس ًُٖٚاج.        ااا  ُٖو اا  ن٬مث١٦... ن٬مث١٦ اا 

  ساو َاّسضت    21سو آٛضتأل يِٓىلح أ بع١ يف ضمل١٦ َؽسٚب١ ب اا  ات١ ُصس

ِّأل إعض....   ااا   ٗذٙ ضيستني يِٓىلح ااتهٕٛ بعاد ساو اآٛضت    اتني  ٚب أ بع٦ُا١. ْعا

يٝو أ بع١ يف ضمل١٦ ٜطًب ٖذض ضحملتاٍأل ميهأ إٔ ٜطًاب مثاْٝا١ أٚ ُصاس٠ يف ضمل٦ا١.      

مسٓا.  سس١٦ُ يِٓىلح  سس١٦ُ أيف يف ضدد ض٭قعا٢ ًُا٢ َاا أُتكاد؛ ُادض      

 ُٔ ضيهسٛ ...

ًَّا٘ ٚمساابات٘  َتُعَّا  ٚأ     ضد إٔ ٜغااد  ضيغس ا١  يا٫ٛ أّْا٘ ْظاس      ُٓدَا أ٢ْٗ تُ

  اا٠ُ إىل ضيِتااا٠ ٚتّٛقااف. مل ٜسْااٞ ٚأْااا أقبااُ  أًااف أمااٛضح ضيٓباتااات. باادض يااٞ أّْاا٘  

َّٕ شا٦ٝا. َاا آأاس  يهّٓا٘          َّٕ ضدساابات قاد أّناست  ٝا٘  أٚ أ َّا أ نإ َتّٛتسض. جدض.. إ

َِّ ضزدضد ٖاذض ضيتاٛتس نارياض.           ُٓادَا  َسح ٜدٜا٘ ٚمل ٜساتط  ضيتٛقاف يف َهاْا٘. نا

 تٛقف ٚ ٢َ ْظس٠. أأس٣ َسّنة٠ ٢ًُ ُسٚس ضملستكبٌ. 

 ّسى إىل ض٭َاّ  يهّٓ٘ ْظس  ُٝا مٛي٘ بدض١ٜ. نِ َصا٢ ًُا٢  ٩ٚس أظااب     

ٌَ إيٝٗاا َبتساُا.        جًٝ٘  ٚنُّْ٘ ٜصعس ِْس٘ َذْبا.  ٚأأذ ٜكىلب َٔ ضيِتاا٠. ٚظا

 ق  ضهل ّٛ.ضحن٢ٓ ٚقّبًٗا ٢ًُ  أاٗا   عسأ   ةُا. تًو ضيعغا٠أ ضي  مل تتٛ

ٍَ ضيِتا٠ ٖاَسا. ٖٚٛ ٜطبطُب ٢ًُ ُٓكٗاا  ََّ  مٛي٘ ٚاُ  َتً

 َٚاعض تِعًني ٖٓا أّٜتٗا ضيط١ًِ ضيًط١ِٝ؟اا 

 ًْعب...اا 

 ْظس ٜٛيٝإ َااتانٛ ٝتض إىل ضيِت٢ قا٬٥.ا 

 آآآ؟ َع٘؟اا  
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َّ قاٍ ي٘ا   ن

 يٛ تذٖب ُةٜةٟ أْ  إىل ضيكا١ُ.اا 

َِّ  ٜٛيٝاإ َاااتانٛ ٝتض مٛيا٘ َاّس٠     ظَُ  ضيعيب  ْٚظس إيٝ٘ َستٗ ٓا.  . تً

 أأس٣ ٚضحن٢ٓ َٔ جدٜد حنٛ ضيِتا٠.

 اُهلاا 

 َاعض يدِٜو  د١َٝ ضبٓ  ضيعةٜة٠؟اا 

 أجابت٘ ضيِتا٠  أ ٛي١ َٚكطب١. ماجبٝٗاا 

 د١َٝ.اا 

 د١َٝ... أتعًُني ٜا ضبٓ  ضيعةٜة٠ َٔ أٟ َاد٠ٍ ُظِٓعِ  دَٝتو؟اا  

 اأجابت٘ ضيِتا٠أ ُٖسا.  ٚأِؽ   أاٗا ،اَا. 

 ٫ أُسف...اا  

َع١ُٛٓ ٜا ضبٓ  َٔ ضيكُاط. ٚأْ  أّٜٗا ضيعيّب ضعٖب إىل َٔ ِٖ يف آّو اا  

 يف ضيكا١ُ.

قاااٍ ٜٛيٝااإ َااااتانٛ ٝتض عيااو  ْٚظااس بكساا٠ٛ إىل ضيطِااٌ. قّطااب ضيطِااٌ    

 ض٫ ىلضم. ٚضيِتا٠ مٛضجبِٗ ٚ،ّسها أمُدُٖا باٯأس  غا  ضغبني يف

 اُهلا ٜٛيٝإ َااتانٛ ٝتض  أا ؽا. ظٛت٘ أنريس  ُنريسا 

 ٌٖٚ تعس ني ملاعض أٖدٚى ٖذٙ ضيد١َٝ؟اا  

 ٫ أُسف.اا  

 ض٭ابٛ . ٛضٍ٭ّْو نٓ  يط١ِٝ ٚمس١ٓ ضيتعّسف ااا  

َّاَ  ٜٛيٝااإ َساتانٛ ٝتض     مٛياا٘ ٚقاد بًااَ  ضيتاٛتس َٓاا٘ َبًغاا. نااباض.      ٖٓاا َتً

َُ  بسبب ضيتّٛتس ٚ كدضٕ  ٍَ أا ؽا. ظٛت٘ أنريس  ُنريس  مت٢ ٜهاد ٫ ٫ ُٜس ٚاُ

 ضيعربا

 ٌٖ اتحبٝٓين أٜتٗا ضيط١ًِأ ضيعةٜة٠أ  ُٓدَا ارتٞ ؼِٝا. ٢ًُ ٚضيدٜو؟اا  

 قاٍ عياو ٜٛيٝاإ َاااتانٛ ٝتض ٚأ ضد إٔ ٜكّباٌ َاّس٠ أأاس٣ ضيِتاا٠ ضيًطِٝا١         

ّٔ ضيعاايّب ض٭محااس  ُٚٓاادَا  أ٣ أّْٗااا تسٜااد ضيبهااا٤  أَسااهٗا بسااس١ٍُ َاأ     يهاا
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 ٜدٖا ْٚصَج بانٝا. َٛضاا٠ هلا. غؽب ٜٛيٝإ َااتانٛ ٝتض غؽبا. شدٜدض. ا

ضعٖااب إىل ااا   قااٍ يًِتا٢  ااا  ضعٖاب  ّٖٝاا ضعٖاب َأ ٖٓااأل ضعٖااب إىل ضيكاُا١أل       ااا   

 ٖٓاى إىل أظدقا٥وأل

 قاي  ضيِتا٠ا 

ااا  ٚتابعا  بانٝا١.   ااا   ٕ ٜذٖب  ٫ دضُٞأل ضعٖاب أْاَ  َأ ٖٓاا    ٫  ٫ دضُٞ ٭اا  

 ضتسن٘ ٚشُْ٘  ضتسن٘ ٚشَُْ٘.

أنااا  أماادِٖ ؼااّ ١. ُٓااد ضيباااب    اا  ٜٛيٝااإ َااااتانٛ ٝض جساادٙ ضملبّ ااٌ   

َباشااس٠ شاااُسض. باااخلٛف. يهاأ ضيعاايّب ض٭محااس نااإ أشااد  ةُااا. َاأ ٜٛيٝااإ          

١ ضيطعاّ بٗاد٤ٚ َته٦اا.   َااتانٛ ٝتض   ىلى ضيِتا٠ ٚأسج َٔ ضيعايٕٛ إىل قاُ

ًُاا٢ ضدااا٥ . َؽاا٢ ٜٛيٝااإ َااااتانٛ ٝتض نااٞ ٫ ٜااريا ضيصااهٛى إىل غس اا١     

    ُ٘ ضيطعاّ أٜؽا.  نإ ٚجٗ٘ أمحس نايسساإ  ْظس يف ضملسآ٠  ٚقاد بعاث شاهًأ

ض٫ تباااى يف ِْساا٘. ٚضؼااطسب َاأ ضاااتع اي٘ ِْٚاااد ظااربٙ. يعااٌ ضدساااب ًُاا٢         

ٍٍ ُاأ ٚقااا ٙ     ض٭ظاااب  قااد أغااسضٙ يف ضيبدضٜاا١  أغااسضٙ ٚأهلُاا      ٘  يد جاا١ أّْاا٘ ٚرعااة

ٚأُّٖٝت٘  قّس  ضيتعّسف نعيّب ٚض٫ْكؽاح َباشس٠ ٢ًُ َٛؼُٛ٘ ضخلاّػ با٘   

ّٕ ٜعبح ٚضقعٝا. قبٌ َسٚ  سو آٛضت. ّٕ ضملٛؼٛ  ٫ ميهٔ أ  بغل ضيٓظس ُٔ أ

َّٝد ضملاااّٛقَس إىل ظااااي١ ضيطعااااّ ٚشااااٖدُت َٓظاااسض. غسٜباااا.. ٜٛيٝاااإ        تبعاااُ  ضيسااا

باادُس٠ َأ ضيغؽاِب ٚضٱمبااب  ٜبعاث ضخلاَٛف يف ِْاو         َااتانٛ ٝتض َؽسٌَّج

ضيعيّب ض٭محس  ضيذٟ ٜٗاسب َٓا٘ َبتعادض. َاا ضااتطا   دٕٚ إٔ ٜاد ٟ إىل أٜأ ِٜاس         

 جسض٤ ضيِة .

ضأسج  َاعض تِعٌ ٖٓا  ضغسب َٔ ٖٓاا أّٜٗاا ضياتعوأل تساسم ضيِانٗا١ ٖٓاا        اا  

أملّعااب  ضأاسج    أيٝو نذيو؟ تسسم ضيِان١ٗ؟ ضأسج أّٜٗا ضيتعٝو  ضأاسج أٜٗاا   

 ٚضعٖب إىل   اقوأل

قااّس  ضيعاايب ضملسُااٛب  ضيً اا٤ٛ إىل ٚااا١ًٝ ٜا٥ساا١    ااّسب إٔ ٜٓاادّس  اا         

ٌُ ضملأِٓعٌ نرياض. َأ جٝبا٘ َٓادٌٜ قُااط اا٬ٜٛ.  ٚبادأ        ضيطاٚي١. مٝٓٗا أأسُج ضيسج

 ّٜٗةٙ َٔ    ضيطاٚي١ يًعيّب ضملستسًِ ،اَا.. 
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ّٕ ٜٛيٝإ َااتانٛ ٝتض   نإ مسٝٓا. بعل ضيص٤ٞ. نإ جتد  ضمل٬مظ١ بُ

َٛ ََّد ضيٛجااا٘   تًااا٧ ضمساااِ  عض ناااسٍط  ٚ جًاااني        شععاااا. مسااأ ضيغاااذض٤  َااا

مسٝٓتني  باأتعا   نإ قّٜٛا. ٚنأسّٜٚا. نحب١ جٛز. َتَعسََّم  ٚهلَث ٚضمحّس ٚجٗا٘  

بصّد٠. ٚأأاض.  كد نإ َسعٛ ض. تكسٜبا.  ٜتًُّه٘ ضيصعٛ  بايغؽب ضيعا ّ  أٚ قد 

 ٜد ٟ؟( بسبب ضيغا٠. ٜهٕٛ عيو )َٚٔ

ٚؼحهُ  ؼحه١. ق١ّٜٛ.  ااتدض  ٜٛيٝإ َااتانٛ ٝتض ٚ،َّهُ٘ ضٱمسضُج 

ضيصدُٜد بغل ضيٓظس ُٔ أُّٖٝتا٘. دأاٌ ضملؽاٝف يف ٖاذٙ ض٭نٓاا٤ َأ ضيبااب ضملكاباٌ.         

َّااااَل  نبتٝااا٘ َٚس كٝاااا٘. أاااااس  ٜٛيٝااااإ     ٌُ َاااأ  ااا  ضيطاٚياااا١ ْٚ  عاااسَج ضيطِاااا

 نإ ميسو ب٘ َٔ اس ٘  إىل أِْ٘.َااتاٚ ٝتض يف     ضملٓدٌٜ ضيذٟ 

نإْسإ ٜعسف  ْظس ضملؽٝف إيٝٓا حنٔ ضيري٬ن١ َستغسبا. بعل ضيص٤ٞ؛ يهّٓ٘

ٌّ ضيِسظ١ ضي  مجعت٘ باِْسضد َا  ضيؽاٝف     ضدٝا٠ ٜٚٓظس إيٝٗا ْظس٠ جّد١ٜ  ضاتغ

 ٚقاٍ ي٘ َصاض. إىل ضيعيّب ض٭محسا

 ٕ نإ يٞ ضيصسف إٔ أاًب...أٖذض ٖٛ ضيعيّب ضيذٟ اا  

 بعل ضيص٤ٞا أجاب ٜٛيٝإ َااتاٚ ٝتض  ٖٚٛ َا ٜةضٍ َؽطسبا. 

 َاعض؟اا  

 تاب  ضملؽٝف بٓرب٠ ضات دض٤ا 

َُع١ًُّ أاِايٞ  ضملسأ٠ ضملسه١ٓٝ  أ ١ًَ  زٚجٗا ناإ َّٛبِاا شاسِٜا؛    اا   ضبٔ 

 ٚيذيو... إعض نإ َٔ ضملُهٔ ٜٛيٝإ َااتانٛ ٝتض... 

َُتعّ ٬.ا   ظاح ٜٛيٝإ َااتانٛ ٝتض 

ٙ  ٫  ٫  ٫  ضُااذ ْٞ  ًٝٝااب ضيهسااِٝٝٝتض  َاأ غااا ضملُهاأ. يكااد     آاااا  

َّ ي٘ ُصس٠  اُّٜٛ  ض٭َسا ٫ٚ ٜٛجد أَانٔ شاغس٠  ٚمت٢ يٛ نإ مّث١َ شاغس   إ

 ...َسّشحني  ٜستحكٕٛ أنريس بهريا  َٓ٘... آاف جدض  آاف جدض.

 ضيعيب  َتٛضؼٌ  ٖٚاد٨...اا نّس  ضملؽُٝف اا آاف  اا  

 َااتانٛ ٝتض  ٚي٣ٛ  ُ٘ بطسٜك١ ٖٝستا١ّٜاأجاب ٜٛيٝإ  
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ٚتّٛج٘ إىل ضيطٌِ قا٬٥.ا ضأسج َٔ ٖٓاا   اا إّْ٘ اا ٌ نبا  نُا ٫مظُ  اا  

 أّٜٗا ضيعيّب  ملاعض أْ  ٚضقف  ضعٖب إىل   اقوأل

ّٞ بعني ٚضماد٠. ٚأْاا أٜؽاا.      ٌُّ ْٚظس إي أُتكد أّْ٘ ٖٓا مل ٜعد بااتطاُت٘ ضيتح

ُّاااااٌ ٚؼااااا حه  َباشاااااس٠ يف ٚجٗااااا٘. ضااااااتدض  ٜٛيٝاااااإ مل أُاااااد أااااااتطٝ  ضيتح

َااتانٛ ٝتض َباشس٠ ٚاٍُ ضملؽٝف ٢ًُ َسُعٞ بصهٌ ٚضؼاح  َأ ٜهإٛ    

ٖااذض ضيصاااُب ضيغسٜااب؟ تٗاَسااا ٚأسجااا َاأ ضيغس اا١. ٚ أٜااُ   ُٝااا بعااد  نٝااف ٖااّة  

 ٜٛيٝإ َااتانٛ ٝتض  أا٘ غا ٚضنٍل ٖٚٛ ٜستُ  إىل ضملؽٝف.

ُدُت إىل ضيكا١ُ  بعد إٔ ؼاحهُ  راا  ٝا٘ ضيهِاٜا١. ٖٚٓااى ناإ ضياةُٚج        

َّٗات أأاستٞ ضملؽٝف ٚضملؽ١ِٝ  ٜتحّدآُل  ُاس ٱماد٣   ُِ  حمااا. بربا٤ ٚأ ضيعظٝ

ِّٖٛ. ضيسّٝد٠أ ناِْ  ُتُسوأ بٝاد ضيطًِا١ِ  ضيا  ناإ      ضيسّٝدضت  ٚقد قّدَٖٛا ي٘ يت

عاي١ ضيعاغا٠  َٓاذ ُصاس دقاا٥ل.     يٝٛيٝإ َااتانٛ ٝتض َعٗا عيو ضملصٗد يف ضي

ٍص ضيطًِاا١ِ  ًُٚاا٢ َٛضٖبٗااا  ٚتسبٝتٗااا ضيسض٥عاا١.    ٚأأااذ ضٯٕ ٜٓريااُس ضيريٓااا٤ضت ًُاا٢ مجااا

ُُٗاا           َُُع٘ ٚتهااُد دَٛ ُّ تسا نإ ٜاريين أَااّ ض٭ّ بصاهٌ ٫ ا  يًٓظاس. ٚناْا  ض٭

تُٓٗااُس َاأ ضيدٖصاا١. ٚ ناْاا  شااِتا ض٭ب تبتسااُإ  سمااا.. َٚاااِعَد ضملؽااُٝف بِااٝل 

ٍُ ُأ ضيًعاب     ضيسسٚ  ضي عاّ. ٚمت٢ ضيؽٝٛف شا نِٖٛ شعٛ ِٖ  ٚتٛقََّف ض٭اِاا

 نٞ ٫ ِٜسدٚض ضددٜث. ٚضَتٮ ضهلٛض٤ نًّ٘ ّّٛ ضيٛد ٚض٫مىلضّ.

نِ مسع  بعَد عيو أّ ضيط١ًِِ ضملريا٠ِ ي٬ٖتُاّ  ٚضملتُنس٠ مّتا٢ أُُاام قًبٗاا      

هلِ شس ا. أاّظا.  نَٝف اًبِ  بتعابَا َٓتكا٠ َٔ ٜٛيٝإ َااتانٛ ٝتض إٔ ٜكّدّ 

ِ٘ ضيري١ُِٓٝ؛ ٚمسعُ  نٝف قباٌ ٜٛيٝاإ َاااتانٛ ٝتض     َٕ ظدضقت ٜٚٗدٟ بَٝتِٗ ُسبٛ

ٌّ  ماباا١ ظااد   ٚنٝااف تِااّسم ضيؽااٝٛف باجتاٖااات خمتًِاا١  نُااا    ضيااد٠َُٛ بهاا

تتطًّاااُب ضيًباقااا١  ْٚرياااسٚض أَااااّ بعؽاااِٗ ضيااابعل ضيريٓاااا٤ضت ضيسقٝكااا١ ًُااا٢ ضملؽاااٝف  

 ٜٛيٝإ َااتانٛ ٝتض. ٚضملؽ١ِٝ ٚضيط١ًِ  ٚبعٛ ٠ٍ أاظ١ ٢ًُ

ٍٍ تكسٜباا. أماَد َعااا يف ٚناإ ٜكاُف أقاسَب َأ ضمُٝاا ص إىل           ااُيُ  بعاٍٛت ُاا

 ٜٛيٝإ َااتانٛ ٝتضا

ّٚج؟اا    ٌٖ ٖذض ضيسّٝد َتة
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  َاْٞ ٜٛيٝإ َااتانٛ ٝض بٓظس٠ ماقد٠ٍ ٚناقب١. 

َّد ي٘ا   أجاب ظاميب بُاٍف َٔ أُُام قًب٘  بسبب إمسضجٞ ضملأَتَع

 ٫.اا  

َٓذ  ىل٠ قعا٠ بايكسب َأ ضيهٓٝسا١؛ أدٖصاتين ضمُٗاس٠أ ٚضدصاد.       َس ُت

ًَُبّد٠. بايغّٝٛ  ٚبدأ ضيسعضُع ٜتساق .   ّدنٛض َٔ مٛيٞ ُٔ ضيعسس. ناْ  ضيسُا٤ُ 

شااككُ  اسٜكااٞ َاأ أاا٬ٍ ضدصااد إىل ضيهٓٝساا١ ٚ أٜاا  ضيعااسٜو. نااإ  جاا٬.        

َُتعُا. عض نسط  َٚةّٜٓا. جادض.  َُاَو يف ض٭َاس     .  ناَل  ظغاض.  ٚنأسّٜٚا.  ٚ ٚضْٗ

٬ُ ظٌٛت ٜكٍٛ إّْٗاِ أمؽاسٚض ضيعاسٚس. ضْاد عُ  َأ أا٬ٍ        ّٚٚزَ  ض٭ٚضََس. ٚأأاض.

ّٔ ضم١ًُٝ  ٍّٚ بعد. يه ٌّ  بٝعٗا ض٭ ضدصد  ٚ أٜ   تا٠.  ض٥ع١َ ضمُاٍ  َا ناد حي

ّٕ ُٝٓٝٗا ناْتا حمُّستني  ناْ  شامب١ ٚمة١ٜٓ. ْظسضُتٗا َصّتت١؛ ٚبدض يٞ مت٢  أ

َُااٍح َاأ جااّسض٤ ض ًََ  ٌّ ١ََأ ضيعتٝكاا١أ يهاا ُّٖٛااا. أُطاا  ضيعااسض ياادَٛ  ضياا  اااهبتاٖا يت

٬ََحص ٚجٗٗا أ١ُٖٝ. ٚ ٚقاا ض. مُاهلاا. يهأ َأ أا٬ٍ ٖاذٙ ضيعاسض١َ ٚض٭ُّٖٝا١          

ٍّٚ  ُّٚباس ُأ شا٤ٞ َاا             ٞ  ض٭ َٚٔ أا٬ٍ ٖاذض ضداةٕ  بادض ضملظٗاُس ضيارب٤ُٟ ضيطِاٛي

يٛ أّْ٘ ٜٓصُد ضيسمح١ يِٓسا٘ دٕٚ إٔ  ااعج ،اَا.  ٚغا َستكس  ٚ ّ   ٚبدض نُا 

 ُٜطًب َٓ٘ عيو. 

ّٖٛااا. ْظااسُت إىل ضيعااسٜو         قااايٛض إّْٗااا أْٗاا  ضيسادااا١ ُصااس٠ َاأ ُُسٖااا يت

ُٚس    ٝ٘   ٠ُ ٜٛيٝإ َااتانٛ ٝتض  ضيذٟ مل أ ٙ َٓذ سو اآٛضت ،اَاا.   

ْظااسُت إيٝٗااا... ٜااا إهلااٞأل نااِ ضْااد عُ  أا جااا. َاأ ضيهٓٝساا١ بُاااس  ٚقاا . قٝااٌ يف     

ّٕ َٗسٖا سس١٦ُ آ٫ف... ٚبعل قط  ضيكُاط...ضد َّ ضيعسٚس غ١ّٝٓ  ٚإ  صد إ

 " َ  عيو نإ ضدساب جّٝدض.أل".اا   ّهسُت ٚأْا أْد   إىل ضيصا  



 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :األولى الطفولة
 

 آب 23 في(  القوقاز)  كيسلوفوتسك في ولدت  
 كبيرا   نصيبا   تملك أسرتي كانت. 1908( أغسطس)

 في كنت مذ ذلك يمنعني ولم. قزوين بحر بترول من
 تخطر أن لمجرد خوفا   االرتجاف من عمري، من الرابعة
 أذهب كنت أنني لي قيل لطالما. بالي على الفقر فكرة

 نائحا ، الحريرية( 1) جدتي تنورة ثنايا بين لالحتماء
 ."فقيرا   أكون أن أريد ال فقيرا ، أكون أن أريد ال: "مرددا  
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. ٗأُا ِٓا ال أحتدذ عّ اهخ٘زٝ اهيت دفعث عاا٢ويت  فقريًا، هقد أؾبحث ةقسٙبًا

إىل اإلفالع، ٗهلّ عّ كطوٛ، عّ إٌٓاهٛ املتلاسز  اهراسا٢ا املِطاٚٞ اهايت     

، إىل ةوم اذتاهٞ ًّ أبدًا، ٗاهتأخري ًّ كى ُ٘ع، ٗٓرا ًا دفعين، ٙافعًا مل ةدفع

أُا أكرب ِٓا، اا اهفصع املبلس. ًٗأضاةٛ األخس٠، كاْ ًّ املٌلّ أْ ةلْ٘ 

ٓٛ أُين ال أزٙد أْ أكرب. هٚظ ًؿادفٞ أْ أكْ٘ ٗرادج كاى ةوام    اا بى كاُث 

 اهؿع٘بٞ يف اهتؿسف كسرى ٗأُا يف عٌس اهسراي.

االُتحاز ٗأُا يف اهعػسّٙ، حٍ يف اهاخالح،، ٗبعادٓا لباى بوا٘  ضاّ       هقد أزدج

 األزبع،.

 ingheُين عِد ٗالدةٛ متتٌث بػ١ٛ ٙػبٕ كوٌاٞ أزًِٚاٞ ٓاٛ      إٙقاي أٙرًا 

 ( ٗةعين 

  يف أٜ حقا ضقطث ِٓا؟(.

ْ عااا٢ويت ًااّ أؾااى أزًااين، ٗأُااا ُفطااٛ ةلوٌااث األزًِٚااٞ   إُطااٚث أْ ألاا٘ي 

 بعض اه٘لث.

 عّ باك٘ يٚد كاْ ٙعٚؼ ٗاهداٜ. ًٗع ذهم فالشهث أز٠ ال أذكس اهلخري

ةواام اهػاا٘ازع اهفطااٚحٞ بأغاازازٓا اهِحٚوااٞ املتباعاادٝ بعراأا عااّ ا خااس، ٗعٌاااي   

املسفاااأ املطاااوٌ، بأ اااافسٍٓ املتػاااققٞ املوطواااٞ باألؾااابا ، ٗؾااادٗزٍٓ اهعازٙاااٞ،   

 ٗاهبحس املو٘ذ.

طاااٞ باهٚاااٞ، املااارابص. ؾاااػاز اهتزااااز األزًاااّ، يااارارْٗ، خٚاااا ْ٘،  ااااز أهب

 اهالر٣ْ٘ يف بٚتِا، ٗلد ةلدض٘ا عوٟ أدزاج اهطالمل.

مل ٙلاااّ األكاااساد هٚواااا سٗا باااااللتاب ًاااّ اهبٚااا٘ج ذاج املؿااااعد اهااايت   

 ٙطلِٔا األغِٚا١.

أةركس أبٛ يف عسباٞ  سٓاا ارتٚا٘ي، ٗلاد راسق ًاّ لباى أعراا١ اذتسكاٞ          

 اهقً٘ٚٞ األزًِٚٞ  داغِان(. مل ٙلّ ٙدفع اهتصاًاةٕ!!
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 ثكاُاا ٞاهركسٙاا محاااًيتأبااٛ خؿٚؿااًا هرياُااٛ، ٗخيربُااٛ بااأْ   هقااد رااا١  

، ٗأُااين إذا ًااا ةابعااث ذهاام أةواارذؾااوسٝ ضاا٘دا١، ٗكاااْ ذهاام ٙعااين أُااين كِااث  

 فط٘ف أؾاب بادتِْ٘.

 ٙٔددْٗ باختطاف أخيت.اا ٍٓ دا٢ًٌا اا أعرا١  داغِان( 

 ؾاز أيد اهق٘لاش اهعاًو، باألرسٝ ٙالشًٔا ٗحيٌٚٔا.

األٗىل ًاّ عٌاسٜ ستا اًا  ػاد ًاّ ارتادَ، فٌاسبٚيت        هقد عػاث اهطاِ٘اج   

أزًِٚاااٞ، ًٗعوٌااايت فسُطاااٚٞ، ًٗس(اااعيت  ًاغاااا( اهااايت كااااْ  اااا عااا، خراااسا١  

ٗاألخس٠ شزلا١، ٗيف ُٔاٙٞ املطاف أخايت اهايت أؾاِفٔا ًاّ ارتادَ، دْٗ غام ألْ       

 أًٛ كاُث ةفروين عوٚٔا!

ِاَ٘. أًاا   كاُث ًسبٚيت  ُٚاُٚا( ةقـ عوٛ يلاٙااج ال ألا٠٘ بعادٓا عواٟ اه    

أخيت، فلاُث ةفصعين أكخس، إُٔا ٓٛ اهيت ألِعتين بأْ غسفيت حتتاٜ٘ ًِاا     

 ٗعوٛ أال أختطآا ًٌٔا كوف األًس. ًاغسٙس ًاعدٝ، ٗبأْ هبعرٔا ةأحري

مل أكااّ أرااسر عوااٟ االلااتاب ًااّ اهِ٘افاار، أٗ ًااّ رٔاااش اهتدف٣ااٞ، أٗ يتااٟ   

 اهِظس حتث ضسٙسٜ.

 ٙيت.ٗإذا  اٗشج ةوم امل٘اُع ضتلْ٘ ُٔا

 ال أدزٜ يف أٜ ضّ فطٌث، عوٟ كى ياي يدذ ٓرا يف ٗلث ًتأخس.

يف كى هٚوٞ ٙقتب ًين شتو٘ق ؾػري أغبٕ باهقصَ هٚؿسعين، أ و  ؾاسخٞ  

حٍ أؾح٘. هقاد كاُاث ًاغاا ًاّ ةأخارُٛ با، ذزاعٚٔاا ٗةعارب ًتآااج اهػاسف يف           

اهاايت كاُااث بعراأا ضاا٘دا١، خاهٚااٞ، ٗاألخااس٠ ًو٣ٚااٞ، ًلتظااٞ برااٚ٘ف    بٚتِااا،

 ملطا١ اهرّٙ أكو٘ا ٗغسب٘ا ٗهعب٘ا اه٘زق، ٗهلٍِٔ مل ٙقسزٗا املػادزٝ بعد.ا

كاْ األًس ِٙتٔٛ بٛ يف ضسٙس أًٛ. ِٓا ٙاربش دٗز اهقاصَ اذتقٚقاٛ، فٚتحقا      

 ا دف املِػ٘د.

شهث أةركس أًٛ، كٌا زأٙتٔا ًؤخسًا يف إيد٠ اهؿ٘ز، بػعسٓا األض٘د  ًا

 زٝ.ٗاألًوظ، ٗأُفٔا اإلغسٙقٛ، ٗٗلفتٔا اه٘ل٘



 زبيدة القاضي وصفوان صفرت: 

19  

 

ٗهلِين أةركسٓا أٙرًا ٗٓاٛ ةاسكض كاوُِ٘اٞ يف اهقطااز، با،  اسيف       

دْٗ ًاّ  عسبٞ املطعٍ هتتأكد ًّ أْ اهِاده، هّ حيرسٗا هٛ إال عؿٚدٝ اهبطا اا  

شبدٝ أٗ ًوص. هقد كاُث ةعاصٗ هاٛ ًس(اًا يف املعادٝ، املاسه ذاةإ، بااهطبع، اهارٜ         

 كاُث ةعصٖٗ هِفطٔا.

 وْ٘ إىل أملاُٚا..  ضتّ زاي9191ُٙ٘ٚ٘  –يصٙساْ 

هقد كاْ أبٛ ًّ لسز ذهام، ٓلارا ضاٚلْ٘ ًتأكادًا ًاّ عادَ االُقطااع        

عااااّ أعٌاهاااإ، بااااأْ ٙقاااااًس كااااى هٚوااااٞ. إُٔااااا أملاُٚااااا عااااامل دٗضت٘ٙفطاااالٛ           

 ٗاهلاشِٙ٘ٓاج.

.  اذتسب ةفار٣ِا ٗضتّ يف فِدق يف  اهػابٞ اهط٘دا١(. 9191أغططظ   –آب 

اهخاًِااٞ عػااسٝ ًااّ عٌسٓااا،   كاُااث إيااد٠ اهِااصٙالج، ٗٓااٛ أًسٙلٚااٞ غااابٞ يف   

محسا١ اهػعس ذاج ضال، ضتٚوت،، ةطتور بتعرٙا لطاٞ. ٗفتااٝ أخاس٠، إصتوٚصٙاٞ      

يف اهطاااابعٞ عػاااسٝ، غاااقسا١، ةأخااار اهقطاااٞ بااا، ذزاعٚٔاااا ٗةسا(اااٚٔا ٗةاااداعبٔا، 

ةطتعٚد األًسٙلٚٞ اهقطٞ، ةعقف  ا أذُٚٔا، فتع٘د اإلصتوٚصٙاٞ هتِتاصع اهقطاٞ ًاّ     

 بى...األًسٙلٚٞ ٗةػٌسٓا باهق

 كاُث اهوعبٞ ةطتٌس هطاعاج  ٘ٙوٞ. أًا أُا فلِث أز٠ ذاةٛ يف اهقطٞ !

ٗألُِا كِا ضتٌى ر٘اشاج ضفس زٗضاٚٞ، فقاد لاسز ٗاهادٜ ا اسٗب ًاّ أملاُٚاا        

 خػٚٞ االعتقاي.

يف اهقطاز، اهقو  ٙعتٜ ٗاهدةٛ زغٍ ايتفا ٔا مبظٔسٓاا كطاٚدٝ زتتٌاع،    

األزا(اٛ اهط٘ٙطاسٙٞ، أهاٚظ كارهم؟"     ةطأي (ابطًا أملاًُٚا  "إُلٍ هّ متاسٗا يف  

 فٚط٣ٌِٔا اهرابط. إْ ادتباي ٓٛ اهيت ضتح٘ي دْٗ ذهم.

ُؿى إىل  كُ٘طتاُظ( يف عسبٞ ًوم  ف٘زمتبري ( اهارٜ كااْ أياد ًعاازف     

 ٗاهدٜ. إذ مل ٙلّ اهقطاز ٙؿى إىل املدِٙٞ.
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 :سن املراهقة

 َ(9111 -9191 رِٚف 

اهطِ٘اج اهخٌاُٛ اهيت لرٚتٔا كٚف حيدذ أُين أةركس بػلى ض١ٛ ردًا 

يف بااالد  ا ٚوفٚتااٚ،(؟ ٗذهاام اهلااسٖ اهاارٜ كِااث أكِاإ  ااا، ٗاهاارٜ ًااا شهااث         

 !اأيتفظ بٕ عوٟ كى ياي؟ ال ةفطري ًقِع

دْٗ غاام اهطفااى اهاارٜ كِتاإ آُااران ٗاهاارٜ ٙاادعُ٘ٛ هوِفاا٘ز،  فااى  ًااّ إُاإ 

 ػاف اهعامل.املسيوٞ االُتقاهٚٞ ب، اهطف٘هٞ األٗىل األضط٘زٙٞ، ٗضّ اهبو٘   اكت

 9191ذكسٙاةٛ اه٘يٚدٝ ةأةٛ بعد 

 ضِتاْ ًّ فقداْ اهراكسٝ اهلوٛ.

(، ٗٓٛ ًدزضٞ خاؾٞ  بعًا. ٓى ميلّ ختٚى ٞ، أدخى ًدزضٞ  زٗض9191ٚ

َّ  ٌٗٓا ٙسضالُٛ إىل ًدزضٞ يلً٘ٚٞ! ... حٍ ًاذا أٙرًا؟! ٗاهد

 كِاااث األٗي يف ًاااادٝ اهتاااازٙيف، ٗاألخاااري يف اهسٙا(اااٚاج، غا٢باااًا ًٙ٘اااًا كاااى

.،ً٘ٙ 

ْ هٚاِ، كااْ   إأعقد ؾدالٞ ًع ر٘زج دٙلاري، ٗٓا٘ ٙٔا٘دٜ زٗضاٛ، ٗٙقااي      

ٙأخاارٖ بِصٓااٞ يف عسبااٞ األ فاااي إىل ياادا٢   اهباضااتْٚ٘(، إُاإ  بٚااا ا ْ، أيااد    

املدعً٘،. ٗآخس ٙدعٟ ًٚوٚدٙظ، شتو٘ق ؾاػري ًسٓاف اإليطااع، كااْ ِٙاٜ٘      

 االُتحاز يف اهعػسّٙ ًّ عٌسٖ.

اهاارٜ كاُااث غااقٚقاةٕ يف اهقطااطِطِٚٚٞ ٙطواا، ٗرٔاإ مبطااايٚ     ًٚوٚاادٙظ

اهتزٌٚى ٗجيعوِٕ ٙتِلس يف شٜ اهفتٚاج ٗٙأخرُٕ إىل محاَ اهِطاا١، كااْ ٙؿاِع    

 دًٟ ًّ اهقٌاؽ ٗٙعطٚٔا أٗ(اعًا ًِ٘ٓٞ يف أغوا األيٚاْ.

كاُث ٗاهدٝ ًٚوٚد ٙظ بدِٙٞ، ٗٙدآا ًو٣ٚتاْ باارت٘ا،، ٗيف ٗضاط ربٔتٔاا    

 يسق.بقعٞ ًّ آحاز 

كاااُ٘ا ٙاادعُِ٘ا باااهقسدٝ، ٗٙتٌُِٔ٘ااا بأكااى خبااص اهػااعا اهط٘ٙطااسٜ، فقااد   

 ٗؾوث بٍٔ كسآٚٞ اهػسبا١ إىل دزرٞ اهؿوف.
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يف إياااد٠ األًطاااٚاج، لاااسأج ٗدٙلاااري عواااٟ ٗارٔاااٞ ستاااى يف  كااا٘زاةسٜ(  

   "ِٓا  ٌع اهت٘الٚع (د األراُا."ةٚٞادتٌوٞ ا 

دْٗ أْ ُوقاٟ  ًاّ  رتِٚاا  ٗبخ٘زٝ ًّ اهػرا، يطٌِا اه٘ارٔاٞ ٗٓسبِاا عواٟ دزا   

 عقابًا.

  بريضااٚفْ٘( عِاادًا لطااف اااا خ٘ه٘رٚااا اإلغسٙقٚااٞ. أٗهعااث بٚكِااث غااػ٘فًا بامل

 .اهصٓسٝ اهداًٚٞ، حٍ اُػقث األزه حتث لدًٕٚ ٗ ٘ةٕ

 كِث ً٘(ع فوس ألًٛ.

فأُاااا ًاااّ ستااا   ااااا ابتلاااسج شتاااٚويت غوؿاااٚٞ رِااادٜ بسٙطااااُٛ  ةاااً٘ٛ(   

ذزاعٕٚ، ٗٙسفعين ف٘ق كتفٕٚ، فاأ ٘   كاْ ٓرا ادتِدٜ ٙأخرُٛ ب،اا اإلُلوٚص 

 ًعٕ. مل أعد أحتدذ إال عِٕ.

ٗهلااّ مل ٙلااّ  اارا ادتِاادٜ ٗراا٘د. ٗكاُااث أخاايت ًااّ اكتػااف ٓاارٖ        

 ارتدعٞ.

 ٓلرا كاُث اذتٚاٝ يف ذهم اذتٛ األزًين اه٘ضيف يف رِٚف.

، ُػاس يف ض٘ٙطاسا بٚااْ "زًٗااْ زٗالْ"   فا٘ق      9191دٙطٌرب اا كاُْ٘ األٗي 

 أًٛ بايتاَ. املعٌعٞ( لسأةٕ

.  ةعوااّ اه٘الٙاااج املتحاادٝ اذتااسب عوااٟ أملاُٚااا. ةاادخى     9191أبسٙااى اااا ُٚطاااْ 

رِٚٚف يف ياهٞ ٓٚاج ٗمحاضٞ. ةظٔس ؾ٘زٝ ُٚوطْ٘ عوٟ أغوفٞ اهطلاكس بطعٍ 

 اهت٘ج اهربٜ.

. ةِادهع اهخا٘زٝ يف بطسضاب٘ز . ٙطاتوٍ اهبالغافٞ      9191ُا٘فٌرب  ااا  ةػسّٙ اهخاُٛ 

 شًاَ اهطوطٞ.

 ادتٚؼ األمحس اهق٘لاش. ةؤًٍ آبازُا. . جيتاق9191

ا دُااٞ. خيااسب اه٘ ِٚااْ٘ يف رِٚٚااف ًؿااِع املالبااظ ادتااآصٝ  غااسٗؽ أُٗااد   

غااساف(  ِااًا ًاأٍِ أُاإ ًؤضطااٞ أملاُٚااٞ.  ٗٓاا٘ يف يقٚقااٞ األًااس، أملاااُٛ ض٘ٙطااسٜ    

 ًػتن.
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ُلوٚصٜ ًاأخ٘ذ عاّ زٗاٙاٞ "اهادكت٘ز رٚلاى ٗاهطاٚد ٓاٙاد"        إٙؿٚبين فٚوٍ 

املػااآد اهاايت ٙقااَ٘ فٚٔااا اهاادكت٘ز رٚلااى بتػااٚري ٗرٔاإ     واامةبااا وع، ٗصاؾااٞ 

 هٚؿبص اهػوـ ا خس.

كِااا آُااران، ُعااٚؼ ًااّ بٚااع زت٘ٓساةِااا لطعااٞ فااأخس٠، ًٙ٘ااًا بعااد ٙااَ٘. إْ   

 يصُِا عوٟ ةوم او٘ٓساج اهيت ةترا١ي باضتٌساز ض٘ف ٙتالغٟ!

أةاااركس ضااا٘شاْ، اهفتااااٝ اهؿاااػريٝ ذاج اهػاااعس اهاااداكّ ٗاهبػاااسٝ ُاؾاااعٞ     

 هيت كِث أ ٘ ًعٔا، ٗألبؤا حتث األغزاز.اهبٚاه، ا

ًّ اهعٌاس ةقسٙباًا، بعِٚٚإ اهاربالت، املتا٘رت،       ٝٗداُٚٚى ع.، يف اهسابعٞ عػس

 صؿوٞ كطتِا٢ٚٞ اهوْ٘.

ذاج ٙاااَ٘، خاااالي ضاااباق دزارااااج ُظٌِااااٖ، كااااْ عوِٚاااا أْ ُٔااابط غاااازع       

ٗردج دْٗ أْ منظ املق٘د. ف٘لعث، ًّٗ ضلاالد(، غازعِا، عوٟ اهدزاراج إل ا

زكاابيت اهعااازٙت، انيٌااسة، املوطواات، باهاادَ، طااددة، عوااٟ  اٗهااٞ اهاادكت٘ز    

 "كو٘شٗ".

 أغعس بارتزى ٗبورٝ غسٙبٞ.

ّٜ. ٞكاُث عا٢و   بٚت٢٘ٚف( ًّ أؾدلا١ ٗاهد

كِااااا ُاااارٓا ًعااااًا إىل اهعااااسه األٗي هلااااى ًطااااسيٚٞ ردٙاااادٝ يف ًطااااسق 

  ر٘زج  بٚت٢٘ٚف( حياٗي أْ ميخى.  بالُٚاهٕٚ(، يٚد كاْ

كاْ آي بٚت٢٘ٚف ٙقدًْ٘ ًطسيٚٞ  ًاكبد(، ٗكااْ املٌخواْ٘ حيٌواْ٘ يف    

أٙدٍٙٔ أغؿاْ أغزاز يقٚقٚٞ. إُٔا اهػابٞ متػٛ، ٗٓرا باهِطبٞ إهاٛ أٗي ذكاس٠   

 ًٌٔٞ عّ املطسق.

بدأج أغعس بارتزى ًّ أباٛ، ففاٛ إياد٠ االرتٌاعااج اهايت (اٌث صاؾاٞ        

ٟ اهتاابزص لااا٢اًل  "أْ  عا٢وااٞ بٚت٢٘ٚااف، جيااسر أبااٛ، ٗٙاادٖ يف رٚااا ؾاادازةٕ، عواا      

 ةلْ٘ أٗ ال ةلْ٘"!.

 مل أعد أدزٜ كٚف أة٘از٠ عّ األُظاز.
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 ٔ٘ز عٌٛ  ع( يف رِٚف، لادًاًا ًاّ ها٘شاْ يٚاد كاُاث ؾادٙقتٕ، ٗٓاٛ        

 زالؿٞ اصتوٚصٙٞ، ةِتظسٖ. ٙبدٗ أُٔا ٓٛ اهيت ُقوث عد٠ٗ اهطفوظ إهٕٚ.

يف رٚؼ  ُقى إهِٚا  ع( خرب ً٘ج احِ، ًّ أعٌاًٛ، كاْ أيدٌٓا ًتط٘عًا

  ك٘هتػان(، ٗا خس يف رٚؼ  دِٙٚل،(.

 ٙا هٕ ًّ ختطٚط!

لاااًس يف هعبااٞ ٗزق عوااٟ يؿااتٕ ًااّ آباااز       9191كٌااا أخربُااا أُاإ يف عاااَ    

اهابتٗي، فوطااسٓا كواأا. حاٍ رااا١ ٙطوااا املعُ٘اٞ ًااّ إخ٘ةاإ، فقااه٘ا هاإ  "كٚااف     

إذ كِاا   ااا اضتطعث أْ ةقاًس بآبازن؟ لد ٙقاًس املس١ ببٚ٘ةٕ، ٗصٚ٘هإ، ٗببا٘اخسٖ   

 .ٗهلّ هٚظ بآبازٖ"اا منوم ب٘اخس يف  س لصّٗٙ 

 "ٓرا ؾحٚص، ٗهلّ، ٓرا ًا يؿى، هقد لاًسج بٔا... "

 ةعا ف األخ٘ٝ ًعٕ، ٗمل ٙعد  ع( ٙعسف اإلًالق.

عِدًا خطاسٗا آباازٍٓ ٓاٍ أٙراًا،     9191بعدٓا ٙرٚف  "كٍ (حلث عاَ 

 دْٗ أْ ٙفعو٘ا غ٣ًٚا كاألغبٚا١".

 كى أً٘اهِاا، فأؾابحِا ًراطسّٙ هوسرا٘ع إىل أملاُٚاا،     هقد اضتِفدُا ةقسٙبًا 

 رِٞ اهبؤضا١.

 



 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مقدمة
 زمن وثانيهما المدن، بناء زمن أولهما اثنين زمنين في شاعت

 الرعوية، واللوحة الرعوي، األدب مثل ومصطلحات تعابير الفروسية،
 والرعوية الرعاة، والفنانون الرعاة، واألدباء الرعوية، والقصيدة

 وهي إلخ،.. األدب في الرعوية والروح الرعوي، والجمال الرومانسية،
 والفضاءات والحرية، بالطبيعة، تباهي أن أرادت ومصطلحات تعابير

 ة،الصارم تقاليدها على والخروج المدن، ثقافة من واالنعتاق الواسعة،
 أرادت ومصطلحات تعابير أنها كما أعرافًا، صارت التي وأنظمتها

 الشخصية، الغايات عن بعيداً  والنبالة والفروسية البطولة أفعال تمجيد
 أبناء أنفسهم يعدُّون الفرسان كان لذلك الدنيوية، المنافع أو

 الطرقات، في اآلخرين لخدمة منذورون وأنهم الطبيعة، أبناء الشمس،
 وعلى األودية بطون وفي النائية، واألرياف والغابات، والسهول،

 تأييد أجل من والمصطلحات التعابير هذه جاءت وقد أيضًا، مشارفها
 التي والعاطفة النص، وغنى النص، وفضاءات الفكرية، الحرية معاني
 تصرفات تصبغ التي والنداوة والطراوة اللطف وصفات النص، تلف

 والبساطة الطبيعة وصفات اآلخرين، مع تتعامل وهي الشخصيات
 .وترحالها حّلها في النفوس تبديها التي والرقة

ت
ــا
ــــ
ع
ج
را
م

 

 يدـن حمـد. حس
 

وي
رع

ب ال
ألد

ا
 

يد
حم

سن 
. ح

ـ د
 

  ويـاألدب الرع

 

 2018 صيف 175داب العالمية ـ العدد اآل

 * فلسطين مقيم في سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العربمن  روائي وقاص وناقد

John Keats 



 د. حسن حميد

011  

 

 تعريف:

األدب الرعووٕٙ ولوويمل ٖيمووا عمووٜ الٍلووٕل األدفٗووٛ الووة    وو٘ ف لي ٗ ووٛ 

ٔفض ٞاتّ  ٔو  ملّو  ٔفو  تّ  ووَ سٗوح ا،رٖوٛب ٔال ،ٕوٖوٛب ٔال ذواد ٔامل و ٖرٚ         

)ال لوووٕهوب ٔت ووواد األلوووٕاُب ٔال ٍوووٜ الىووو ل٘ب ٔاألشووو لٗ  امل ٌٕشوووٛ الصمصوووٛب  

ٔاهلٗووو ٔالميووو ٔانٌصوو ٌٗٛ ا ال   ووونب  ىوو  ٖيمووا عمووٜ األدب الوو ٙ تعووٗن فووْ  

العخلٗ ت الرعٕٖٛ املع  ٛ ف فٕات الرٖ حب ِٔيٕه األوي وب ٔاحنااو املٗو ٓ ا  

األظوذ وب ٔالعخلوٗ ت    األٔدٖٛب ٔزقسقٛ اليٕٗوب ٔأفٕات ا،ٕٗاٌو تب ٔعلوو  

امل ٍٗوووٛ فووو ،إهب ٔالسواعوووٛب ٔالرعووو٘ب ٔاللووووٗاب ٔوووو  ت اٖوووْ ووووَ تلوووورف ت        

ٔشوومٕ ٗ ت وجوون ال ٍوو ٞب ٔال ووساب ٔانٌعوو دب ٔالوورقو ا املٕاشووي أٔ ا لٗوو ل٘    

األفراح ٔالصىرب  ى  ٖ ين األدب الرعٕٙ ا، ه ال ااٟٗٛ الة ٖ ٗعوّ  الٍو ط ا   

ني لمىٕاظ٘ب ٖٔ ين أٖضً  سو تت الٍعوٕو الوة    األوٖ ا ٔال ٕادٙ  ىساوعني ٔورف

ت اّٖ  ف٠ ت ال ذر الرسن وَ و، ُ إىل و،و ُب ٔعود دٔوٚ ال لوٕه املفادفوٛب     

ٔو  ٖ خممّ  وَ ثا فٛ ٔفَ ٔو  وا ٔطإط تعىن الٕتداتب ٔاألفراحب ٔاألسوساُ  

ا آُب  ىوو  تعووىن ا،ضووٕو ٔال ٗوو بب ٔال اوور ٔال ٍووٜب ٖٔ ووين ولوويمل األدب    

أٖضووً  األدب امل، ووٕب ولوو س ٛ لوشوو  و ٔالوورس ت ا أدووٕاٞ األوٖوو ا    الرعووٕٙ 

الووة تٍوو فض أدووٕاٞ املوواُ ف  داتّوو  ٔتا لٗوواِ  ٔطإشووّ  ٔو  وفّوو  وجمىوو  تٍوو فض     

 مبٍ ٕد تّ  أٖضً .

 

 بدايات:

إُ ال شح عَ فوااٖ ت األدب الرعوٕٙ ٖ ٗوا أٌوْ  و ُ وفٗاوً  لم وأَٖب وجمىو          

الو ٟا ٔاألشو ط ب فو مل سي وجون انلٗو  ٚ        ُ وفٗاً  لمش، ٖ ت ٔالالوو ٔال 

ٔاألٔ ٖصوٛ ٔانلٗوو  ٚ هٗ ّو  ت ووا ووَ األدب الرعووٕٙ امل ىٗوس ف ل ضوو ٞات الرس ووٛب     

ٔاخلم  ٔالاِعٛب ٔامل  ٌ٘ الٕافٗٛب ٔامل، فاٚب ٔال رٔشٗٛب ٔالعذ عٛ وَ أدون  

فو تب  ت ىٗي األف  ه ٔاملّى تب عد قيع ال ٗ اب ٔال شٕوب ٔاألٔدٖٛب ٔاد ٗ ز ال  

ٔاخل ل وَ األظراك العرٖرٚ ف ل يرٚ ٔال يٍٛ ٔانهل ً ٔوص عاٚ عٍ فر اخل  



 األدب الرعوي
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 املٕدٕدٚ ا الي ٗ ٛ وجمى  ت ٕادا األٌّ و ٔالصٕاق٘ ٔاألظذ و ٔالاؤب ٔاليٕٗو..

إُ الورسي األٔه لوودب الرعووٕٙ ِوٕ األشوويٕوٚب الوة ِو٘ افٍووٛ الي ٗ وٛ الووة       

وت  ط املااطب ٔل لك فإُ األدب الرعٕٙ عىّرِ  ال عر ف لٕتُب ٔال ،رب ٔات

وعووأد إىل املٕعووٕإ ت إىل العوو،نب ألُ العوو،ن ٌ وو ز ووواٖينب فٍٗىوو  املٕعووٕإ   

ٌ  ز وعٕٙب ٌ  ز ط ٗ ٛب ٔفص   ووَ ال لو ا األدب الرعوٕٙ ف لي ٗ وٛب ال لوا       

فووْ فوو ٛ الرٔو ٌصووٗٛ الووة ت ت رٖووو هلوو  شووٕٝ اا ووٛب ٔوووَ طٕٗفّوو  الميوووب          

 ٔالٍاأٚب ٔال ص طٛب ٔالمني ٔال خي٘ب أٙ املص حمٛ.ٔاهلٗوب ٔالرقٛب 

 

 أشهر أدبائها:

وَ أظّر  ّ  ب األدب الرعٕٙ ٔظ راْٟ الع عر انٌ،مٗسٙ إدوُٕ ش ٍصور  

و ال ٙ اس  ٜ ف لي ٗ ٛ إىل سّا ال ٕسوا و ّو  ٖ شواخ عٍّو  تّو       2211 -2211)

ن ٔال ٍوٕإ  وَ أفٗ ت قلٗاتْب  ى  ٖ لو ظ رٓ ف ٍ ٓ وَ سٗح املعّاٖٛ ٔال   ع

ٔ جرٚ املؤثرات ال ٌ ٗٛ وَ أفٕات ٔت ِٔ ت ٔأظٕاا ٔمت ى ت ٔغى ى تب ٔأِي 

أعى لووْ امل وودٚ عووَ األدب الرعووٕٙ ت ىجوون ا )تاووٕٖي الرعوو ٚو ِٔوو٘ أظوو ْ فرزٌ وووٛ     

لمشٗوو ٚ الرعٕٖووٛ توو  ر ق وّٟوو  ف لرٔزٌ ووو ت الووة ٔفوو  ّ  األشوو ط  الٌٕٗ ٌٗووٛب       

 ععر ٌعوٗاًاب أٙ عموٜ عواد أظوّر الصوٍٛب      ت  لو قلٗاٚ )تإٖي الرع ٚو وَ اثين

 ن ٌعٗا وٍّو  ثجون ظوّرًا ووَ ظوّٕو الصوٍٛب ٔلمىورٞ أُ اموا ووع العو ر الو ٙ            

اما وع ال رح ٔالص  دٚب  ى  متٕز أف  ه ال رٔشوٗٛ ٔالٍ ونب ٔت وأ ا،ص شوٗٛ     

انٌص ٌٗٛ اا  وٚ ل،ون أف و ه العورب ٔت ذموٜ األاو ا امٌٗوٛ ووَ وٍو  ني اثوٍني           

 لي ٗ ٛب ٔال   لٗي الاٍٖٗٛ.فيرٚ ا

ٔاألدب الرعٕٙ ٖ  ّم  وَ شيٕٚ املاٍٖٛ ٔال ان لٗاع ا  ىني هٗن ثعو٘  

إلْٗ فااوْٗ ِٕ  ىني ال  ط ٛب ٔقا ٔقع ا ِ ا ال،ىني أدف ٞ ٔظ راٞ ٔفٍو ٌُٕ  

 جر طم ً  لمل  ٞب ٔالى هب ٔالرٔاٞب ٔالٍا ٞ ال ٙ ت تّٕلآ إت الي ٗ ٛب ٔال ٙ 

 ْ شٕٝ ال  ط ٛ.ت تٍعّا إلٗ



 د. حسن حميد

011  

 

و ال ٙ عوّا  2211- 2911ٔوَ ِؤتٞ الع راٞب الع عر انٌ،مٗسٙ ظٗمم٘ )

املج ل٘ املمّي لمرٔو ٌصٗٛ ا ال  ملب ٔف س  الع ر ال ٍ ٟ٘ ال ٙ ٖ  ح ا الٍ ض 

الٍعووٕٚ ملوو  ث وو ز فووْ وووَ أٌ وو ط الي ٗ ووٛب اٌ ىووض ظووٗمم٘ ف لي ٗ ووٛ فصوو   ت ماووْ    

 مصوو ٛ األف طٌٕٗووٛب ٔععوواْ لمشرٖووٛب لوو لك   العوواٖا ف ألشوو ط  انغرٖاٗووٛب ٔال 

أسووض ا ٔقوو  و ،وور وووَ ظوو  فْ فوو ُ ال  وو لٗي الاٍٖٗووٛ قٗوواب لوو لك ألووو   ٗ ووً    

ف  ًا عٍٕاٌْ )عرٔوٚ ان، دو  و ُ شو  ً  ليوردٓ ووَ ال و وٛب مل ٖ وغ شوٕٝ        

ث ثووني شووٍٛ ب ل،ٍووْ توورك توو ث ًا  وو  ًا ا العوو ر انٌ،مٗووسٙ ٔال وو مل٘ فصوو       

ٛ الة ظ ع  ا و ظي أظ  وٓب ٔوٍّ  )أغٍٗٛ الرٖل ال رفٗوٛو الٍعوٗا   الرٔح الرعٕٖ

الوو ٙ ٖ  ٍووٜ ف لي ٗ ووٛب ٔالوو ٙ ٖوواعٕ انٌصوو ُ إىل أُ ٖلوو ل   لي ٗ ووٛ ف ٍوو ٓب       

ٔت ادٖ ْب ٔأس وْب ٔمب  ث م،ْ وَ و  تٗل ا،رٖٛب ٔأِي ِو ٓ امل و تٗل اثٍو ُ     

 الي ٗ ٛ ا، .

َ الي ٗ ٛب ٔت، د ت،وُٕ ورثو ٚ   ٔقلٗاتْ الرعٕٖٛ األظّر ِ٘ )أدٌٔٗضو اف

و ِٔووٕ ظوو عر  2212 – 2912وعٕٖووٛ ا للووٛ ٍٖوواب فّٗوو  ٔفوو ٚ العوو عر  ٗوو ض )     

ؤو ٌ٘ أٖضً  مل ٖ غ شٕٝ ش ٛ ٔععرَٖ ع وً ب و ت ف لصنب ٔق ه عَ ٌ صْ أٌوْ  

  وو  ا ووْ ف ملوو ٞب ٔل،ووَ ظوو رٓ  وو ُ و،ٌّٕووً  وووَ عووذٗر األفووٕات ٔاأللووٕاُ  

ٔال يٕوب ا قلٗاٚ )أدٌٔٗضو أع دٓ ظٗمم٘ وٕلاًا وَ أفٍ ٞ الي ٗ ٛ ٖ ت٘ وع دٔوٚ 

 ال لٕه.

 



 

 الشعراء أحد إجابة اللحظة تلك في ذاكرتي إلى وعادت
 سوري، كاتب سألو عندما المشهورين، المعاصرين الروس

 الروسي األديب عن دمشق، في عقدت أدبية ندوة في
". دوستويفسكي إنو: "فقال اآلن، لو يقرأ الذي المعاصر

 بسؤالو يقصد أنو وتأكيده السائل استغراب على وردا  
 وىل: "بثقة الشاعر أجابو بالذات، المعاصرين الكّتاب

 ".دوستويفسكي؟ من لنا معاصرة   أكثر ىو من ىناك
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ٚيبا شادْٞ ٜكًٝٓا بأْين عجست ع٢ً بػٝيت سكًا، ٚبإٔ ضبت٣ٛ ايهتاب، ايرٟ 

نتبت ْؿٛؾ٘ َٓر َا ٜصٜد عٔ قسٕ ٚزبع ايكرسٕ، يرٝظ بدٝردًا عرٔ زٚع ايدؿرس،      

ِّٖٛرًا برإٔ ايؿرؿشات اىبرتراز٠     تًو  ايدبازات اييت قدّ بٗا ايٓاغس ايهتاب يًكسا٤ َٓ

َٔ َٛاد "ايَٝٛٝات" بايػ١ ايتٓٛع ٚا٫تطاع ٖٞ تًو اييت تتٓاٍٚ اىبٛقٛعات ا٭نجس 

 أ١ُٖٝ بايٓطب١ إفب ايكاز٨ اىبداؾس.

ٚعٓد َسادديت "ايَٝٛٝرات" نُرا ٚزدت ًب صبُٛعر١ أعُراٍ دٚضتٜٛؿطرهٞ      

إٔ اىبػسف عًر٢ إعرداد "ايؿرؿشات اىبرتراز٠" برٛزٜظ تازاضرٛف،        ايها١ًَ ٚددت

ٖٚٛ َٔ نباز اىبرتؿـب بدزاض١ آثاز دٚضتٜٛؿطهٞ، قرد بررٍ دٗردًا نربيفًا ًب     

اْتكا٤ اىبٛاد اييت تِٗ ايكاز٨ ايسٚضٞ، ٚيهٓ٘ أغؿٌ ؾؿ٬ً زقبا ٚدد إٔ َكُْٛ٘ 

 بٓرا٤ ايد٬قرات   ٫ ٜٓطذِ َع ايتٛدٗات اٱٜدٜٛيٛدٝر١ ايريت ذبردد ايرٓٗر اىبدتُرد ًب     

بـب طبتًـ َهْٛات اجملتُرع ايسٚضرٞ، ٖٚرٛ ؾؿرٌ "اىبطرأي١ ايٝٗٛدٜر١" ايررٟ ٜٗرِ         

ايكرراز٨ اىبداؾررس ًب زأٜررٞ، ٫ ًب ا٫ذبرراد ايسٚضررٞ ؾشطررن، ٫ٚ ًب ايررٛ ٔ ايدسبررٞ 

ؾكٌب، بٌ ًب ايدامل بأضسٙ. ٚيرا ؾكد أقؿت٘ إفب "ايؿرؿشات اىبرتراز٠" ًب اىبهرإ    

ٚسرررؾت باىبكابررٌ بدررح ايؿررؿشات ايرريت تتٓرراٍٚ    ٟ ٚزد ؾٝرر٘ ًب ا٭ؾررٌ رْؿطرر٘ ايرر

عدٜررد٠   َٛقررٛعات غرردٜد٠ اشبؿٛؾرر١ٝ، ٚذبترراز إفب إقرراؾ١ ٖررٛاَؼ ٚسررٛاؽ        

 ٱٜكاع ضبتٛاٖا.

نُررا أغؿررٌ ايباسررح بررٛزٜظ تازاضررٛف أٜكررًا ا٭قاؾررٝـ اٱبداعٝرر١ ايرريت         

تكُٓتٗا ايَٝٛٝات َجٌ "سب١ ايؿٍٛ" ٚ" ؿٌ عٓد اىبطٝض ًب عٝد اىب٬ٝد"، ٚ"ايدذرٛش  

اىب١٦ ض١ٓ" ٚ"ايٛدٜد١"، ٚ"سًِ زدٌ َكشو"، ٖٚٞ أقاؾٝـ ْكًٗا إفب ايدسب١ٝ ذات 

 أنجس َٔ َرتدِ، ٚؾدزت غيف َس٠.

َٚٔ ايطسٜـ إٔ بدرح اىبرجكؿـب ايرسٚع اىبداؾرسٜٔ يدٚضتٜٛؿطرهٞ نراْٛا       

ٜررسٕٚ إٔ دبًررٞ عبكسٜترر٘ ًب "َٜٛٝاترر٘" ٜؿررٛم دبًٝٗررا ًب "أعُايرر٘ اٱبداعٝرر١"  َٚررٔ      

ايػرؿر١ٝ ا٫دتُاعٝر١ ايػرٗيف٠ آْرراى، ٚايٓاغرط١ ًب       ٖ٪٤٫، عًر٢ ضربٌٝ اىبجراٍ،   

( اييت 6381رر  6381ايٓكاٍ َٔ أدٌ سكٛم اىبسأ٠ ًٜٝٓا أْدزٜٝؿٓا غتانٝٓػٓاٜدز )

ناْت تسبطٗا بدٚضتٜٛؿطهٞ ٚأضست٘ أٚاؾس ؾرداق١ َتٝٓر١، َٚػراعس إعذراب     

ٚاسرتاّ َتباديـب. ٖٚٞ تكٍٛ ًب َرنساتٗا: "... إٕ ضبن غٗس٠ دٚضتٜٛؿطرهٞ ٫  

ٜدٛد إفب ضذٔ ا٭غػاٍ ايػاق١، ٫ٚ إفب "َرنسات َٔ بٝت ا٭َٛات" ٫ٚ ست٢ إفب 

زٚاٜات٘، أٚ ع٢ً ا٭قٌ، مل تهٔ ٖٞ ايطبن ايس٥ٝظ ًب غٗست٘، بٌ نإ ايطبن 
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ٖٛ "َٜٛٝات ناتن"، اييت ددًت امس٘ َدسٚؾًا ًب زٚضٝا بأضسٖا، ٚددًتر٘ ْؿطر٘   

ن، بررٌ نبٝررع ايرررٜٔ تدررربِٗ   "َدًّررِ" ايػرربٝب١ ٚ"َدبٛدٖررا"، ٚيررٝظ ايػرربٝب١ ؾشطرر   

 ا٭ض١ً٦ "ايسد١ُٝ" سطن تدبيف "ٖاٜين".

ثرررِ تكرررٍٛ ًب َدرررسا َكازْتٗرررا برررـب دٚضتٜٛؿطرررهٞ ٚتٛزغٝٓرررـ: "... قرررسا٠٤   

َتد١، ٚقسا٠٤ دٚضتٜٛؿطهٞ دٗرد، ٚدٗرد داٖرد َٚرجيف يٮعؿراب...      رر تٛزغٝٓـ 

عٓدَا تكسأ دٚضتٜٛؿطهٞ تػدس نأْو قد ٚؾًت ؾذأ٠، بدد إٔ ادتصت  سٜكًا 

تدبًا، إفب غسؾ١ ٫ تدسؾٗا، ٚأْاع ٫ تدسؾِٗ، ٚنٌ ٖ٪٤٫ ايٓاع ٜتصاهبرٕٛ َرٔ   َ

سٛيو، ٜٚتهًُٕٛ ٜٚتشسنٕٛ ٜٚسٕٚٚ أغٝا٤ ًب َٓت٢ٗ ايػساب١، ٜٚكَٕٛٛ بأؾداٍ 

َؿاد١٦ يًػا١ٜ، َٚع إٔ مسدو ٚبؿسى ٜبًػإ أعًر٢ دزدرات ايترٛتس، يهٓرو غريف      

ُټو أَسٙ، ٚيٝظ قبكدٚزى إٔ قادز ع٢ً أ٫ّ تُٓبس ٚأ٫ّ تؿػٞ: ؾهٌ ٚاسد َِٓٗ ٜ ٗ

تٓؿؿرٌ عررِٓٗ. ًب سرـب أْررو عٓرردَا تكرسأ تٛزغٝٓررـ "ٚسترر٢ زٚاٜتر٘ "د ررإ" ٚيهررٔ     

يٝظ "ا٭زا ايبهس"، بايطبع( تػدس نأْو ذبتطٞ َرا٤ٶ ش٫ً٫. بٝرد أْرو، ٚضرٌب     

تًررررو ايصهبرررر١ ًب زٚاٜررررات دٚضتٜٛؿطررررهٞ، تدجررررس عًرررر٢ دٴزز َٓجررررٛز٠ مل ٜهررررٔ   

ٖرٙ ايدزز ػبن أ٫ ْٓطبٗا إفب دٚضتٜٛؿطهٞ ـ إٔ ؼبًِ قبجًٗا. ٚيهٔ ٝيتٛزغٝٓ

ايسٚا٥ٞ، برٌ إفب دٚضتٜٛؿطرهٞ اىبدًّرِ. ٖٚرٞ َٓجرٛز٠ بهجاؾر١ أنرم ًب "َٜٛٝرات         

 ناتن"...

إٕ ٖرٙ اٯزا٤ تُبٌ، بايطبع، صبسد اْطباعات غرؿ١ٝ ٫ تسقر٢ إفب َؿراف   

ا٭سهاّ ايٓكد١ٜ اىبد١ًً َٛقٛعًٝا، ٚيهٓٗا َرع ذيرو تدطرٞ ؾهرس٠ ٚاقرش١ عرٔ       

ايدُٝرررل ايرررٟ ناْرررت ذبدثررر٘ "َٜٛٝررات ناترررن" ًب ْؿررٛع ايكرررسا٤ ايرررسٚع    ا٭ثررس  

آْراى، ؾهاتب١ اىبرنسات ناْرت تسبطٗرا قبجكؿرٞ تًرو اسبكبر١ ؾر٬ت ٚثٝكر١،        

ٚنإ َٓصهلا ًب ايطرتٝٓٝات ٚايطربدٝٓٝات َرٔ ايكرسٕ ايتاضرع عػرس أغرب٘ بؿرايٕٛ         

٘ أدبررٞ ٜستررادٙ نبرراز ا٭دبررا٤ ٚايؿٓرراْـب قبررٔ ؾررِٝٗ دٚضتٜٛؿطررهٞ، ٚدبررسٟ ؾٝرر       

قسا٤ات ْٚكاغات َٚٓاَبسات أدب١ٝ ْٚكد١ٜ ٚؾهس١ٜ، يبا ػبدًٓرا ْدتكرد إٔ آزا٤ٖرا    

 تدبٸس عٔ َصاز غسؼب١ ٚاضد١ َٔ اىبجكؿـب ايسٚع ًب تًو اسبكب١.

إذًا ؾٗرا ايهتاب ايرٟ ٜتكُٔ  ٬ؾ١  م٠ غ١ٝٓ انتطبٗا َبدع ؾر  ٬ٍ 

٫ت طبصٜر١،  َطيفت٘ اسبٝات١ٝ بهٌ َا ؾٝٗا َٔ ضبٔ قاض١ٝ ٚؾداَات عٓٝؿ١، ٚش

َٚٛاقررـ ْبًٝرر١، ٚإظبرراشات إبداعٝرر١ َبٗررس٠، ٜطررتأٌٖ سكررًا تهررسٜظ ايٛقررت ٚبرررٍ  
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ازبٗد يٓكً٘ إفب ايدسب١ٝ. ٚنرإ ٫ برد يرٞ ًب أثٓرا٤ ايرتنبر١ َرٔ إٔ اتعٓر٢ بتشدٜرد         

َكُٕٛ اىبؿرطًشات ايريت اضرتدًُتٗا ٚتٛسٝردٖا َرا أَهرٔ ذيرو، َرٔ أدرٌ ْكرٌ           

   ٚ ايدقر١، ٫ قبدٓر٢ ايٓكرٌ اسبرسًب     ضبت٣ٛ ا٭ؾٌ بأقؿ٢ قدز يبهرٔ َرٔ ا٭َاْر١ 

ٛٸٙ َد٢ٓ ا٭ؾٌ َٚب٢ٓ ايرتنب١ ع٢ً سد ضٛا٤، بٌ قبد٢ٓ تٛقٝض ايؿش٣ٛ  ايرٟ ٜػ

ايدقٝكرر١. ٚقررد ٚدرردت ًب أثٓررا٤ ذيررو أْرر٘ ٫ َٓرراف َررٔ     اَٚب٬هلرر ابهاَررٌ أبدادٖرر

ايدٛد٠ إفب نبٝع ايتدًٝكات ٚاهلٛاَؼ اىبٛدرٛد٠ ًب صبُٛعر١ ا٭عُراٍ ايهاًَر١  إذ     

ًب نتاب "ايؿؿشات اىبرتاز٠" َٛدر٘ إفب ايكراز٨ ايسٚضرٞ، ايررٟ      إٕ َا ٚزد َٓٗا

ٜدسف حبهرِ ثكاؾتر٘ ٚقسا٤اتر٘ ايهرجيف َرٔ  ًؿٝرات اىبٛقرٛعات ٚا٭سرداخ ايريت          

ػبسٟ اسبدٜح سٛهلا ًب َؿب ايهتاب. ٚقد ا رتت َرٔ تًرو ايتدًٝكرات ٚاهلرٛاَؼ     

إفب ْاغرس  َا ٖٛ قسٚزٟ ٱٜكاع اىبكؿٛد يًكاز٨ ايدسبٞ ٚذًٜت٘ حبسف )ٕ( إغاز٠ 

صبُٛعرر١ ا٭عُرراٍ ايهاًَرر١  ٚأقررؿت إفب ٖرررٙ اهلررٛاَؼ عٓررد ايكررسٚز٠، بدررح      

اىبدًَٛات اييت تصٜد اىبكؿرٛد ٚقرٛسًا َرًٜر١ حبرسف )ّ(. ٚعُردت ًب أسٝرإ ْرادز٠        

إفب إقرراؾ١ بدررح ايهًُررات أٚ ايدبررازات اىبررٛدص٠ إفب َررؿب ايررٓـ دبٓبررًا يًرربظ،       

 ٚٚقدت ٖرٙ اٱقاؾات بـب قٛضـب َدكٛؾـب ط ص.

د ٚدرردت إٔ َررٔ اىبٓاضررن تكرردِٜ ضرريف٠ دٚضتٜٛؿطررهٞ ًب ضررطٛز َررٛدص٠ ٚقر 

تٛ ٝت إٔ تهٕٛ اىبدًَٛات ٚايتٛازٜخ ايٛازد٠ ؾٝٗرا دقٝكر١ َٚٛثٛقر١، ٚاعتُردت ًب     

اْتكا٥ٗررا عًرر٢ َؿررادز َٚسادررع َتدرردد٠ ذات ؾرربػ١ أنادمبٝرر١ َٚكؿررد تررٛثٝكٞ        

 ضبح.

قرررد ٫ٚسُبرررت ًب أثٓرررا٤ ذيرررو إٔ عٓررراٜٚٔ أعُررراٍ دٚضتٜٛؿطرررهٞ اٱبداعٝررر١  

تدددت تسنباتٗا إفب ايدسب١ٝ إفب سدِّ إٔ عٓٛإ عٌُ ٚاسد بدٝٓ٘ ٜرتدِ خبُطر١ أٚ  

ضت١ أغهاٍ أسٝاًْا. ؾايكؿر١ ايريت عٓٛاْٗرا "اىبٹجرٌ" عٓرد د.ضراَٞ ايردزٚبٞ، ْساٖرا         

تترر ًب دزاضات َرتنبر١ إفب ايدسبٝر١ عرٔ أعُراٍ دٚضتٜٛؿطرهٞ عٓراٜٚٔ أ رس٣        

بدٌٜ" ٚ"ايكِّدـ" ٚ"اىبصدٚز" إخل....، ٚزٚاٜر١  طبتًؿ١ َٓٗا: "ايكسٜٔ"، ٚ"ايػبٝ٘"، ٚ"اي

"ايٝررا ـب" )يررد٣ د.ايرردزٚبٞ" ٜؿرربض عٓٛاْٗررا يررد٣ آ ررسٜٔ: "ازبررٔ"، ٚ"ا٭بايطرر١"،      

ٚ"اىبُطٛضرررٕٛ" ٚ"اىبٗٛٚضرررٕٛ" إخل....، ٚزٚاٜررر١ "ا٭بًررر٘" ٜؿررربض عٓٛاْٗرررا: "اىبدترررٛٙ"      

اعتُردٖا "د.   ٚ"ا٭ٖبٌ"، ٚ"ايػاذ" ٚ"ايدبٌٝب!" َٚا غاب٘ ذيو. ٚقبا إٔ ايدٓاٜٚٔ ايريت 

ايرردزٚبٞ ٖررٞ ايػررا٥د١ ٚاىبأيٛؾرر١ يررد٣ ايكرراز٨ ايدسبررٞ ؾكررد ازتأٜررت إٔ اعتُرردٖا ًب  

"ضررطٛز ايطرريف٠" ًٚب تسنبرر١ "ايَٝٛٝررات"، إ٫ّ ًب اسبررا٫ت ايٓررادز٠ ايرريت ٜبتدررد ؾٝٗررا 
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ايدٓٛإ يد٣ د.ايدزٚبٞ عٔ ا٭ؾٌ ايسٚضٞ ندٓٛإ: "َرنسات َٔ ذبت ا٭زا" 

ؿسْطر١ٝ بدبراز٠ "ًب قبرٟٛ"، ٜٚرتنبر٘ آ رسٕٚ برر"ًب       ايرٟ ٜرتنبر٘ د.ايردزٚبٞ عرٔ اي   

 ضسدابٞ"، ٚ"َرنسات نتبت ًب ضسداب" ٚ"ًب ايطسداب" إخل....

ٚا٭َس ْؿط٘ ٜٓطبل ع٢ً تطُٝات ايؿشـ اىبرتنب١ عٔ ايسٚضر١ٝ، ؾؿرشٝؿ١   

"زٚضهٞ ؾٝطٓو" ع٢ً ضبٌٝ اىبجراٍ، ترتدرِ إفب ايدسبٝر١ بأغرهاٍ طبتًؿر١ َجرٌ:       

 ٍ ايسٚضررٞ" ٚ"اىبساضررٌ ايسٚضررٞ" ٚ"ايطرراعٞ ايسٚضررٞ"    "ايبػرريف ايسٚضررٞ"، ٚ"ايسضررٛ

إخل... ًب سـب إٔ َد٢ٓ ن١ًُ "ؾٝطٓو" ايدقٝل ٖٛ "اىبرم" أٚ "ْاقٌ اشبم" عَُٛرًا  

ٚيررٝظ اشبررم ايطٸرراز بايرررات، َٚررع ذيررو ؾكررد آثررست اضررتدُاٍ ايتطرر١ُٝ ا٭ٚفب أٟ     

١ ًب "ايبػرريف ايسٚضررٞ" دؾدررًا يًرربظ ًب ؾٗررِ اىبدٓرر٢ اىبكؿررٛد ٚيػررٝٛع ٖرررٙ ايتطررُٝ     

 أغًب١ٝ ايٓؿٛف اىبرتنب١ عٔ ايسٚض١ٝ.

 ٛ ٜٚر٘ ؾسمبٝرا" ٖرٛ "ايٛقرت ازبدٜرد"      ڤٚنريو ؾإٕ اىبد٢ٓ ايدقٝل يؿشٝؿ١ "ْر

ٚيهرٓين آثرست إٔ أمسٝٗررا "ا٭شَٓر١ اسبدٜجرر١" يػرٝٛع ٖررٙ ايتطرر١ُٝ ًب ايددٜرد َررٔ       

 ايرتنبات.

ٚقد سسؾت ع٢ً إٔ أدبٓن ًب ايرتنب١ اضرتدُاٍ ايهًُرات ٚايدبرازات ايريت     

تدد َٔ ا٭ طا٤ ايػا٥د١ أٚ َٔ ا٭يؿاَب ايدا١َٝ باضتجٓا٤ تًو ايريت أؾربض غرٝٛعٗا    

 اغًٝا إفب اسبد ايررٟ ػبدًرٗا َطتطراغ١ ٫ٚ تطربن أٟ يربظ ًب ؾٗرِ اىبدٓر٢ َجرٌ:         

ٗټـ" ٚ"با    يٓطرب١ إفب" ٚ"ٜٓبػرٞ" قبدٓر٢ "ػبرن"،     "اضتٗتاز" ٚ"َطرتٗرت" ٚ"ايًٗؿر١" ٚ"ايتًر

ِّٔ"، ٚمل أزبررأ إفب اضررتدُاهلا إ٫ّ إذا نررإ         ُٳرر ٜٴ ٚ"برراىبسٸ٠" قبدٓرر٢ "عًرر٢ اٱ رر٬م" ٚ"

ايطٝام ٜطتدعٝٗا يتر٪دٟ اىبدٓر٢ اىبطًرٛب بايررات، ٚتطرُض بتؿرادٟ تهرساز أيؿراَب         

 بدٝٓٗا إخل...

 ٚقررد ٚزدت ًب بدررح ايٓؿررٛف عبررازات بايًػرر١ ايؿسْطرر١ٝ َػررؿٛع١  برتنبرر١      

ايهاتن ْؿط٘ أٚ تسنب١ ايٓاغس هلا إفب ايسٚض١ٝ، ٚتسنبت أْا ٖررٙ ايدبرازات َرٔ    

ايًػرر١ ايسٚضرر١ٝ ٫ َررٔ ا٭ؾررٌ ايؿسْطررٞ  أَررا ا٫ضتػررٗادات اىبكتبطرر١ َررٔ ايهترراب  

اىبكرردع ؾكررد ْكًررت ْؿٛؾررٗا ْكرر٬ً َررٔ ايرتنبررات ايدسبٝرر١ اىبدتُررد٠ بدررد َكازْتٗررا  

اشبتاّ إفب إٔ تسنب١ "ايَٝٛٝات" مل  بايٓـ ايسٚضٞ ٚا تٝاز أقسبٗا إيٝ٘. ٚأغيف ًب

ٜهٔ با٭َس ايطٌٗ  إذ إٕ ايهاتن نإ ًٜكٞ ايك٤ٛ ؾٝٗا ع٢ً أسرداخ َٚبرٛاٖس   

زا١ٖٓ ٜدسف قاز٥٘ ايهجيف َٔ تؿاؾرًٝٗا، ٚمبهٓر٘ إٔ ٜؿطرٔ بطرٗٛي١ إفب سكٝكر١      
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َررررا ٜكؿررررد إيٝرررر٘ ايهاتررررن سترررر٢ إذا نررررإ َبرررراٖس ايهرررر٬ّ ٜررررِٖٛ بررررا٫سرتاّ  

يطرررس١ٜ ٚا٫ضررتٗذإ  ٜٚطررتطٝع قاز٥رر٘ إٔ ؽبُررٔ   ٚا٫ضتشطررإ ٚبا ٓرر٘ ٜتكررُٔ ا 

ايػرؿ١َٝ اييت ٜتشدخ عٓٗا ايهاتن َػؿ٬ً امسٗا، ٚاٯزا٤ اييت ٜؿٓردٖا َرٔ دٕٚ   

إٔ ٜٛزدٖرررا بٓؿرررٗا. ٜٚتررررر أضرررًٛب ايهاترررن ًب أسٝرررإ نرررجيف٠  رررابع اسبررردٜح  

ايػؿٗٞ ايرٟ ٜتطِ أسٝاًْا باسبُاض١ ٚا٫ْدؾاع ؾتتهرسز ؾٝر٘ بدرح ا٭يؿراَب عًر٢      

ن َٔ اىبرتدِ إعاد٠ ؾٝاغ١ ازب١ًُ َسات عدٜد٠ إفب إٔ تطرتكِٝ ٚتؿربض   عبٛ ٜتطً

َتُاضرره١ َٚطتطرراغ١. ؾجُرر١ نًُررات تتهررسز ًب ايطررطس ايٛاسررد ثرر٬خ َررسات     

ٌ  سٴرٹفٳ َٓٗا اىبدطٛف عًٝر٘   أسٝاًْا نه١ًُ "ست٢" ايدا ؿ١ اييت تسد عاد٠ ًب نب

ٖٚرررا ايتهررساز  ٭ْرر٘ َؿٗررّٛ َررٔ ايطررٝام، ٚنًُرر١ "تكسٜبررًا" ٚنًُرر١ "ؾذررأ٠" إخل... 

اىبتٛاتس اىبطتطاؽ ًب ضٝاق٘ ا٭ؾًٞ، ايرٟ ٜترر  ابع اسبدٜح ايػؿٗٞ ٜتطًن ًب 

ايرتنبرر١ َدازبرر١  اؾرر١ َررٔ أدررٌ ايدجررٛز عًرر٢ ؾررٝؼ تطررُض بتؿررادٟ ايتهررساز إذا    

نإ ٜطبن زنانر١ ًب ضربو ازبًُر١، ٚتٓكرٌ ًب ايٛقرت ْؿطر٘ ناَرٌ ايػرش١ٓ         

ا٭ؾرًٞ. ٚنرإ اهلردف ايرس٥ٝظ ًب      ايتدبيف١ٜ اييت تتكُٓٗا ايدبراز٠ قرُٔ ضرٝاقٗا   

أثٓا٤ ذيو إٔ ترأتٞ ايرتنبر١ َهاؾ٦ر١ يٮؾرٌ ٫ ترٓكـ عٓر٘ ٫ٚ تصٜرد عًٝر٘، ٚؾرل          

َبدأ "٫ ؾاقد ٫ٚ ؾا٥ح"، ٚذيو اْط٬قًا َٔ اٱمبإ بإٔ ايرتنبر١ أَاْر١ َصدٚدر١     

َٚٔ ٫ ٜٴ٪دِّٖا بتُاَٗا عٔ عذص أٚ تٗإٚ، ؽبتٔ َسضرًٗا َٚتًكٝٗرا عًر٢ سرد ضرٛا٤.      

ِ  يهاترن عبكرسٟ، أثٸرس ًب ثكاؾر١ غردب٘ ًٚب          ٚعٓدَ ٝٸ ا ٜتؿد٣ اىبرتدرِ يٓكرٌ أثرس  قر

تهرٜٛٔ غرؿر١ٝ اٱْطرإ ًب أَترر٘، عًٝر٘ إٔ ٜػردس بررٛقس اىبطر٪ٚي١ٝ ٚثكرٌ ا٭َاْرر١        

اييت ٜٓتدب ْؿط٘ ٭دا٥ٗا. ٚػبن إ٫ّ ٜػسب عٔ باي٘ ٚعٔ قُيفٙ إٔ ايكسٸا٤ َٔ أبٓا٤ 

ن ايدبكررسٟ إفب يػررتِٗ يٝتدسؾررٛا   أَترر٘ ٜأكبْٓٛرر٘ عًرر٢ ْكررٌ َررا أبدعرر٘ ٖرررا ايهاترر     

ازبدٜرررد ايررررٟ أقررراؾ٘ إفب ايجكاؾررر١ اٱْطرررا١ْٝ، ٚيٝٓتكرررٛا َرررٔ ضبتٜٛرررات اشبصاْررر١   

ِٖٚ ٚاثكٕٛ بإٔ نرٌ َرا    ،ايؿهس١ٜ اىبدسٚق١ أَاَِٗ َا مبهٔ إٔ ٜػين ثكاؾتِٗ

ًب ٖرررٙ اشبصاْرر١ ايؿهسٜرر١ اىبدسٚقرر١ أَرراَِٗ َررا مبهررٔ إٔ ٜػررين ثكرراؾتِٗ ٖٚررِ      

رٙ اشبصا١ْ مل ٜتػيف ؾٝ٘ إ٫ّ غهً٘، أَا ضبتٛاٙ ؾكد ْكٌ ٚاثكٕٛ بإٔ نٌ َا ًب ٖ

 إفب غهً٘ ازبدٜد بهٌ َا ؼبٛشٙ َٔ ق١ُٝٺ َٚا ٜتطِ ب٘ َٔ أؾاي١.

 6102دَػل 
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 املكدمة

 "تكرير عّما رأيت ومسعت وقرأت"

 بوريس تاراسوف

 8811ــ موسكو 

ا٭دبٞ برر"اسبٓـب إفب ازبرازٟ"، أٚ بتدربيف آ رس،      اقرتٕ ْػاٍب دٚضتٜٛؿطهٞ

( ، ٚبتؿاؾٌٝ ايٛاقع 6با٫ٖتُاّ ايدُٝل با٭سداخ اىبداؾس٠، ٚبايُبٛاٖس ايطابد١ٝ)

 احملٌٝب اىبدبِّس٠.

ٚنررإ ايهاتررن ٜسؾررد نبٝررع ازبٛاْررن ايدقٝكرر١ ًب تطررٛز "اسبٝررا٠ اسبٝرر١"،   

ٜٚتابع باْتباٙ غدٜد اْدهاع دبًٝاتٗرا ًب ايؿرشاؾ١ ايسٚضر١ٝ ٚا٭دٓبٝر١. ٜٚررنس      

غرراٖدٚ عٝررإ إٔ ايهاتررن نررإ ٜطررتدسا ازبسا٥ررد ٚاجملرر٬ت َٜٛٝررًا "سترر٢ آ ررس  

يٛقرا٥ع اهلاَر١   عُٛد َٓٗا"، ٚؼبسف ع٢ً إٔ ًٜتكٌب َرٔ  ر٬ٍ ايتٓرٛع ايهربيف ًب ا    

ررر  ايٓؿطر١ٝ، ٚدٖٛسٖرا ايسٚسرٞ    رر ٚايجا١ْٜٛ، ٚسدتٗا ايدا ١ًٝ ٚأضطٗا ا٫دتُاع١ٝ 

 ايتازؽبٞ.رر ٚا٭ ٬قٞ، َٚػصاٖا ايؿًطؿٞ 

ٚمل ٜهٔ َرسدٸ اسبادر١ إفب ذيرو  ؿٛؾر١ٝ غردسٜت٘ ايسٚا٥ٝر١ ٚسردٖا، ايريت         

اىبًشرر١، اَتصدرت ؾٝٗررا اَتصادرًا عكررًٜٛا ايجُٝرات اشبايررد٠ َرع اىبػرره٬ت ايَٝٛٝر١      

ٚايككاٜا ايداىب١ٝ َع تؿؿ٬ٝت اسبٝا٠ اىبدٝػ١ٝ اىبتاس١ يًُدسؾ١، ٚايؿ١ٝٓ ايداي١ٝ َع 

ايطرررسد اىبكرررايٞ ايررر٬ذع. إذ إٕ ايهاترررن نرررإ ٜػررردس دا٥ُرررًا بايسغبررر١ ازبازؾررر١ ًب 

ايتشرردخ إفب ايكرراز٨ زأضررًا ٚايتررأثيف تررأثيفًا َباغررسًا ًب َطرراز ايتطررٛز ا٫دتُرراعٞ،   

   ٟ ًب ذبطررـب ايد٬قررات بررـب ايٓرراع، ٚقررد عُررد َٓررر        ٚاىبطررا١ُٖ عًرر٢ عبررٛ ؾررٛز

( ًب 2ايؿ١ٝٓ)رر ايجُاْٝٓٝات إفب ْػس بدح ٚؾؿٝات٘ ايتؿٜٛس١ٜ ٚأضا يفٙ ايؿشؿ١ٝ 

 صبًيت "ايٛقت" ٚ"ايدؿس" ايًتـب نإ ٜؿدزُٖا آْراى َع أ ٝ٘.

بٝد إٔ دٚضتٜٛؿطهٞ عصّ ع٢ً إٔ ٜؿدز، باد٨ ذٟ برد٤، صبًر١  اؾر١ بر٘     

ت" ثِ ٜؿدز ؾُٝا بدرد َطبٛعر١ "غرب١ٗٝ بازبسٜرد٠". ٚقرد      ٜطُٝٗا "نٹتاب اىبرنسا

، عٓردَا بردأ ْػرس ايؿؿرٍٛ ا٭ٚفب َرٔ      6318ذبككت ٖرٙ ا٭ؾهاز دص٥ًٝا ًب عاّ 
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"َٜٛٝررررات ناتررررن" ًب صبًرررر١ ا٭َرررريف٠ ؾ٬دمبرررريف ب.َٝػيفضررررهٞ "غسادرررردْـب"     

)اىبرٛا ٔ(، ايريت نرإ دٚضتٜٛؿطرهٞ ؼبسزٖررا آْرراى. ٚيهرٔ ا٭ رس اىبؿسٚقرر١        

َٴؿدِزٖا، ناْا ؼبردٸإ ْٛعرًا َرا َرٔ ْطرام      ع٢ً اجمل١ً ا ٭ضبٛع١ٝ ٚتبدٝتٗا ٱزاد٠ 

اىبٛقٛعات ايريت ٜتٓاٚهلرا دٚضتٜٛؿطرهٞ ًب َكا٫تر٘، َٚرٔ َكرُْٛٗا ايؿهرسٟ.        

ٚنررإ َررٔ ايطبٝدررٞ كباَررًا إٔ ٜطررد٢ يًتُتررع حبسٜرر١ أنررم ًب إيكررا٤ ايكرر٤ٛ عًرر٢    

ِٸ اهلا٥ٌ" َٔ اىبٛقٛعات اييت تدٓٝ٘، ٚيًتشردخ بر٬ قٝرٛد     إفب ايكرسا٤ َباغرس٠   "ايه

 بامس٘ غرؿًٝا، َٔ غيف ايًذ٤ٛ إفب  دَات ايٛضطا٤ َٔ احملسزٜٔ ٚايٓاغسٜٔ.

)َرع اْكطراع داّ    6336ست٢ عراّ   6311ٚقد اضتُس دٚضتٜٛؿطهٞ َٔ عاّ 

عرراَـب اْػررػٌ  ٬هلُررا بهتابرر١ زٚاٜرر١ "اٱ رر٠ٛ نازاَرراشٚف"( بإؾررداز "َٜٛٝررات     

   ٗ س، نكاعرد٠ عاَر١، ًب أعرداد    ناتن" ًب َطبٛع١ َطتك١ً، تؿردز َرس٠ ًب ايػر

َؿسد٠، ٜرتاٚع سذِ نٌ َٓٗا برـب ًَصَر١ ْٚؿرـ ًَٚرصَتـب )ٚتترأيـ اىبًصَر١ َرٔ        

ضت عػس٠ ؾؿش١(. ٚقد بٝٸٔ ايهاتن ًب اٱعر٬ٕ ايررٟ ْػرسٙ َطربكًا ًب ؾرشـ      

بطسضرربٛزؽ إٔ اىبطبٛعرر١: "ضررتهٕٛ َٜٛٝررات برراىبد٢ٓ اسبررسًب يًهًُرر١، ضررتهٕٛ   

ُٸررا     تكسٜررسًا عررٔ ا٫ْطباعررات ايرريت تهْٛرر    ٟٸ ؾدرر٬ً ًب نررٌ غررٗس، تكسٜررسًا ع ت يررد

 غاٖدت٘ ٚمسدت٘، ٚقسأت٘".

ٚنررإ ايهاتررن ٜطررٛم، بايؿدررٌ، عًرر٢ ؾررؿشات "َٜٛٝاترر٘" سرردٜجًا َؿدُررًا         

باىبػاعس اسباز٠ تترًً٘ ذنسٜات غرؿ١ٝ عٔ غ٪ٕٚ طبتًؿ١، ٚعٔ صبا٫ت تبدٚ 

١ٝ، ٚعٔ ًب ايُباٖس غيف َتكا د١ ايبت١ِّ، إذ ٜتشدخ عٔ ايطٝاض١ ايدا ١ًٝ ٚاشبازد

ايد٬قرررات ايصزاعٝررر١ ًَٚهٝررر١ ا٭زا، ٚعرررٔ تطرررٛز ايؿرررٓاع١ ٚايتذررراز٠، ٚعرررٔ       

اْتباٙٳ ايهاتن نٛازخٴ ايكطازات،  انتػاؾات ع١ًُٝ ٚعًُٝات عطهس١ٜ. ٚتػدټ

ٚاحملانُات ايككا١ٝ٥، ٚغػـ اىبجكؿـب باضتشكراز ا٭زٚاع، ٚاضرتؿشاٍ َبراٖس٠    

س ا٭ضرسٜٸ١، ٚايكطٝدر١   ا٫ْتشاز ًب أٚضراٍب ايػرباب، نُرا ٜكًكر٘ تؿهرو ا٭ٚاؾر      

بـب طبتًـ ايػسا٥ض ا٫دتُاعٝر١، ٚضرٝاد٠ "ا٭ؾرؿس ايسْرإ" ٚتؿػرٞ اٱدَرإ عًر٢        

٘ٴ ايًػ١ٹ ايسٚض١ٝ، ٚايددٜد َٔ اىبػه٬ت اىبًشٸ١ ا٭ رس٣. ٚتٓبطرٌب    اشبُس٠، ٚتػٜٛ

ِّز زٚضررٝا بدررد اٱؾرر٬سات     أَرراّ ايكرراز٨ "باْٛزاَررا" تازؽبٝرر١ غرردٜد٠ ا٫تطرراع تؿرر

٤ ُْبرراّ ايكٓاْرر١ ًب بداٜرر١ ايطررتٝٓٝات(: نبررازٳ ايٛدٗررا٤ ذا٥دررٞ  )ايرريت دررست َررع إيػررا
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ايؿررٝت، ٚأْرراعٳ ايطبكرر١ ايٛضررط٢ غرريف اىبتذرررزٜٔ، َٚرر٬َّى ا٭زاقررٞ اىبؿًطررـب،    

ٍٳ ايكرررررإْٛ ايٓرررررادشـب، ٚاحملررررراؾُبـب ٚايًٝرررررمايٝـب، ٚايبرتغٝؿطرررررهٝـب    ٚزدرررررا

 ايطرررابكـب، ٚايؿٛقرررٜٛـب ايػررردبٜٛـب، ٚايؿ٬ّسرررـب اىبطرررتهٝٓـب، ٚايمدرررٛاشٜـب     

فب ا٭سهراّ غريف ايدادٜر١ ايريت ٜطًكٗرا ايهاترن       إاىبػسٚزٜٔ. نُا ٜتدسف ايكراز٨  

ٌ ٸ  َٔ بٛغهـب ْٚهساضٛف ٚتٛيطتٟٛ. ع٢ً غرؿٝاتٹ ٚإبداعاتٹ ن

بٝد إٔ "َٜٛٝات ناتن" يٝطت ؾٛز٠ َتدردد٠ ا٭يرٛإ، ٚيٝطرت َُٓبرازًا ٜسٜٓرا      

ٓٛعرررر١ أغررررها٫ً طبتًؿرررر١ ٫ تٓؿررررو تتررررٛافب باضررررتُساز يتدررررسا أَآَررررا ٚقررررا٥ع َت 

( ايريت ذبترٌ ايدزدر١ ا٭ٚفب    8َٚٛقٛعات غيف َتكا د١  بٌ ٖرٞ عُرٌ ير٘ ُْبا٥ُر٘)    

َرٔ ا٭ُٖٝر١. ٚيٓأ ررر عًر٢ ضربٌٝ اىبجرراٍ "َٛقرٛع ايطؿٛير١" ايرررٟ ٜكردّ يٓرا تؿررٛزًا         

دًٝررًا عررٔ ا٭ضررًٛب ٚاىبررٓٗر ايًرررٜٔ ٜتُٝررص بُٗررا ؾررٔ نتابرر١ اىبكايرر١ ايؿررشؿ١ٝ يررد٣   

ؿٓاْـب ايتػهًٝٝـب سبكٛز ا٫ستؿاٍ اىب٪يـ. ؾدٓدَا ٜصٚز دٚضتٜٛؿطهٞ ْادٟ اي

سٍٛ غذس٠ عٝد اىب٬ٝد ْساٙ ٜسْٛ باْتبراٙ إفب ايٛدرٛٙ، ٜٚترابع ايتؿرسؾات، ٜٚردزع      

ْؿطٝات ايؿِّب١ٝ ٚايبٓات َٔ طبتًـ ا٭عُاز، ٚيهٔ ٬َسُباتر٘ اىبػرٸؿر١ يًػاٜر١    

تتٓا٢َ ع٢ً ايؿٛز إفب دزد١ ايترأ٬َت ايجاقبر١ ًب َٛقرٛعات "عًرِ ايرتبٝر١ اىبٝطٸرس"       

ٛٻ٠ ايػٻررس١ٖ" ٚ"اسبررل ًب اْتٗرراى ايػررسف". ٖٚررٛ ٫ ٜطررتطٝع ًب ايٛقررت ْؿطرر٘    ٚ "ايؿترر

ٛٵٕ اىبرررساٖكـب اىبرررٛؾ كـب، َٚؿررراٜس أترررسابِٗ      ُٻ ا٫َتٓررراع عرررٔ اىبكازْررر١ برررـب َرررٔ ٜٴطررر

ايتدطـب، ايرٜٔ ٜدٝػرٕٛ ٚضرٌب إدَرإ ايطټرهوس، ٚتؿػٸرٞ ايؿطرل، ًٜٚٗهرٕٛ َرٔ         

" ٚ"إؾر٬س١ٝ ا٭سرداخ ازبراعبـب"،    ازبٛع ٚاسبسَإ. ٜٚرصٚز ايهاترن "داز ايرتبٝر١   

ٚػبًررظ أٜاَررًا بهاًَررٗا ًب قاعررات احملررانِ سٝررح ػبررسٟ ايرردؾاع عررٔ َؿررا        

ا٭ ؿاٍ. ٚتطاعد نتابات٘ اىبؿد١ُ باسبُاضر١ ٚاىبدًًّر١ ْؿطراًْٝا ٚأ ٬قٝرًا، تطراعد      

أسٝاًْا ع٢ً إؾرداز أسهراّ أنجرس إْؿراؾًا، نُرا درس٣ ًب قكر١ٝ اىبرسأ٠ ايػراب١          

َٔ ْاؾرر٠   ايطت طٓٛاتايٖٚٞ ًب ساي١ ٖٝاز اب١َٓ شٚدٗا ذات  اسباٌَ اييت دؾدت،

ايطابع ايسابع إفب ايػازع  نُرا إٔ َرٔ غرإٔ ٖررٙ ايهتابرات إٔ تردؾع ايكرسٸا٤ إفب        

ايتؿهيف ًب ايد٬قرات اىبتبادير١ برـب "اٯبرا٤" ٚ"ا٭بٓرا٤"، ًٚب َطر٪ٚي١ٝ اجملتُرع عرٔ         

 تسب١ٝ ازبٌٝ ايٓاغ٧ ايرٟ ٜتٛقـ عًٝ٘ َطتكبٌ زٚضٝا.
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إٕ ٖرا ايتؿادّ بـب ايػرؿٞ ٚا٫دتُاعٞ، ٚبـب احملدد ٚايداّ، ايرٟ ٜطرِ  

َررٔ سٝررح ايتبررأٜ  رررر نررٌ ؾررؿش١ َررٔ ؾررؿشات "ايَٝٛٝررات" مبهررٔ إٔ ٬ْسُبرر٘    

ًب صباٍ طبتًـ كباًَا َٔ صبا٫ت تؿهيف ايهاتن ٚضبانُات٘، رر اىبٛقٛعاتٞ 

س٠ أىباْٝرا  ٖٛ صباٍ ايطٝاض١ اشبازد١ٝ: سٍٛ عدّ إَهاْٝر١ ايكبرٍٛ بتكٜٛر١ عطره    

ْهًرررتا ٚايُٓطررا، ٚقررسٚز٠ تكرردِٜ  إايبطررُازن١ٝ، ٚايػرردز ًب ضررًٛى سهررَٛيت  

اىبطرراعد٠ ايؿدايرر١ يًطرر٬ف اىبكررطٗدٜٔ قبررٌ أٟ غرر٤ٞ آ ررس. ؾُكا دتررا ايبٛضرر١ٓ        

ٞٸ قد ايٓيف ايدجُاْٞ، ثرِ تبدتُٗرا نرٌ َرٔ      6311رر  6311 ٚاهلسضو ثازتا ًب عاَ

١ باد٨ ذٟ بد٤ ع٢ً ايٛقٛف بؿرساس١  بًػازٜا ٚؾسبٝا، ٚمل تٴكودٹّ ايطًطات ايسٚضٝ

إفب داْرررن ايجرررا٥سٜٔ ٚذيرررو بترررأثيف ايكرررػٌب ايدبًَٛاضرررٞ ا٭ٚزٚبرررٞ. أَرررا اجملتُرررع   

ايسٚضررٞ ؾكررد تداَبُررت ؾٝرر٘ اسبسنرر١ ايتطٛعٝرر١ ايرريت غررازى ؾٝٗررا يبجٸًررٛ نبٝررع      

ايػررسا٥ض ا٫دتُاعٝرر١. ٚاقررطًدت برردٚز نرربيف ًب ٖرررٙ اسبسنرر١ اهل٦ٝرر١ اشبيفٜرر١       

دِٜ اىبطاعد٠ يًػدٛب ايػكٝك١. ٚنإ دٚضتٜٛؿطهٞ ايط٬ؾ١ٝ اييت تأضطت يتك

عكًٜٛا ًب ٖرٙ اهل١٦ٝ. ٚقد زاع ٜدعٛ ب٬ نًٌ ع٢ً ؾرؿشات "َٜٛٝٸاتٹر٘" إفب تكردِٜ    

دعِ ؾداٍ يًٓكاٍ ايٛ ين ايتشسزٟ ايرٟ ؽبٛق٘ ايط٬ف، ًٜٚكٞ ايك٤ٛ باْتُباّ 

كراٖٞ  ع٢ً نبٝع تطٛزات ٖرا ايٓكاٍ. ٜٚٴبًرؼ عرٔ ضريف ايدًُٝرات ايكتايٝر١ بدقر١ ت      

دقرر١ ايب٬غررات ايدطررهس١ٜ، ٜٚٓرراقؼ َٓاقػرر١ ايدررازف اىبتكررًع ْٝررات َٚكاؾررد         

اسبهَٛررات ا٭ٚزٚبٝرر١، أٚ ايككرراٜا ازبٖٛسٜرر١ ًب ايتهتٝررو ٚايتطررًٝض، ٜٚتشرردخ 

برررأمل عُٝرررل عرررٔ ايدررررابات اىبكررر١ٝٓ ايررريت ٜهابررردٖا ايبًػررراز، ٫ٚ ضرررُٝا ايٓطرررا٤  

ايٓبًٝرر١ ايرريت ػبرتسٗررا  ٚا٭ ؿرراٍ، ٜٚررسٟٚ برراعتصاش ؾررادم أ برراز ايبطرر٫ٛت ٚاىبرر ثس

ٗٳدٜٔ. ٚنررإ       اىبتطٛعرٕٛ، ٚتكرشٝات ايػرردن ايسٚضرٞ ًب ؾرا  ايطرر٬ف اىبكرط

َٔ غإٔ ٖرا ا٫ضتدداد يتكدِٜ اىبطاعد٠ ايٓص١ٜٗ اييت ٚسٸدت ايٓاع، بػحٸ ايُٓبس 

    ٚ ٗٴِ عررٔ  سٜررل ايررٛعٞ    َقررعررٔ اسبررٛادص ا٫دتُاعٝرر١ ٚاسبرردٚد ايؿ٦ٜٛرر١  ٛٻتٵ عررصا٥ُ

ٕٵ دؾرررع دٚضت ٜٛؿطرررهٞ إفب ايرررتؿهيف برررإٔ زٚضرررٝا ضرررٝهٕٛ  بٓهرررسإ ايررررات، أ

بإَهاْٗا ًب اىبطتكبٌ إٔ تكٍٛ يًدرامل "نًُر١ عُبُٝر١" تؿرًض ٭ٕ تهرٕٛ "ٚؾر١ٝ       

يتٛسٝررد اٱْطررا١ْٝ نهررٌ، ٚيهررٔ يررٝظ بررسٚع ا٭ْاْٝرر١ ايراتٝرر١ ايرريت ٜتٛسررد بٗررا    

ايٓرراع ٚا٭َررِ اٯٕ قررُٔ أ ررس سكررازتِٗ تٛسرردًا اؾررطٓاعًٝا ٚغرريف  بٝدررٞ، عًرر٢  
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َٴدِّرٓـب ًب أثٓرا٤ ذيرو عًر٢        ًؿ١ٝ ايؿساع َٔ أ ضراع ايدًرِ ايٛقردٞ    أدرٌ ايبكرا٤، 

سرردٚدًا أ ٬قٝرر١ يًررسٚع اسبررس٠، ًٚب ايٛقررت ْؿطرر٘ ؼبؿررس بدكررِٗ سٴؿررسًا يرربدح،       

 ٜٚهرب بدكِٗ ع٢ً بدح ٜٚدٝب٘ ٜٚؿرتٟ عًٝ٘".

ٚعٓررردَا ٜتأَرررٌ ايهاترررن ايٛقرررا٥ع اىبًُٛضررر١ ىبػرررازن١ زٚضرررٝا ًب اسبرررسب       

ٌ إفب ْتررا٥ر أنجررس عَُٛٝرر١ ٚ"رر٫ًٛ: "إذا مل ايتشسزٜر١ ايرريت دبررسٟ ًب ايبًكررإ ٜؿرر 

تدؼ ا٭َِ ٚؾل أؾهاز ضرا١َٝ ْٚصٜٗر١ ًٚب ضربٌٝ أٖرداف ضرا١َٝ َطررٸس٠ شبدَر١        

 دٕٚ غو، ضتتذُد ٚتؿكد قٛتٗا ٚكبٛت".َٔ اٱْطا١ْٝ ؾإْٗا ضت٬قٞ ايؿٓا٤ 

ٚأًٜا نإ اىبٛقٛع ايرٟ ٜتشدخ عٓر٘ ناترن "ايَٝٛٝرات"، ضرٛا٤ ذبردخ عرٔ       

ٛإ، أٚ عرٔ َٛقرٛعات أدبٝر١، أٚ عرٔ دٓردٟ َدررب، أٚ عرٔ        نبد١ٝ ايسؾل براسبٝ 

ساق١ٓ أ ؿاٍ  ٝب١، أٚ عٔ اسبكٝك١ ايد١َٜٛ يٮؾدراٍ اٱزٖابٝر١، أٚ عرٔ ا٭سر٬ّ     

ايطٛباٜٚرر١ بررر"ايدؿس ايرررٖ " ؾررإٕ ؾهررسٳٙ ٜٴػررين دا٥ُررًا ايٛقررا٥ع ازبازٜرر١ بتررداعٝات   

طر١ ًب َطراز   ٚتػبٝٗات َٛاش١ٜ عُٝك١، ٜٚكع ٖرٙ ايٛقا٥ع قُٔ ا٫دباٖرات ايس٥ٝ 

تطررررٛز ايجكاؾرررر١ ٚاسبكرررراز٠ ٚايتررررازٜخ ٚاٱٜرررردٜٛيٛدٝا ٚايتٓاقكررررات ا٫دتُاعٝرررر١     

ٚاشب٬ؾات ايؿهس١ٜ. ٚقد نبع ايهاتن ًب أثٓرا٤ إيكا٥ر٘ ايكر٤ٛ عًر٢ َٛقرٛعات      

تتطِ بهرٌ ٖررا ايتٓرٛع، عًر٢ َطرت٣ٛ َػررٸـ يًػاٜر١، ٚإْطراْٞ عراّ ًب ايٛقرت           

طبتًؿ١ مبتصز ؾٝٗا اىبٓطل ايؿازّ ًا بـب أضايٝن ٚأؾٓاف أدب١ٝ بٚسْؿط٘، نبع ق

بايؿٛز ايؿ١ٝٓ، ٚ"ايتذسٜرد ايطراذز يؿهرس٠ َرا" بايرتانٝرن اسبٛازٜر١ اىبػرٻؿر١،        

يبا نإ ٜتٝض ي٘ إَها١ْٝ ايتدبيف عٔ نٌ ايتدكٝد ٚايتددد ايبٴددٟ ايًررٜٔ تتطرِ   

بُٗا اٱغها٫ت اييت ٜدازبٗا. ٚنإ ٜدٌُ ع٢ً ذبدٜد ازبٖٛس ا٭ ٬قٞ يهٌ 

تٓاٚهلا، ٚع٢ً "ايهػـ، بكردز اٱَهرإ، عرٔ ٚدٗر١ ُْبسْرا ايكَٛٝر١       إغهاي١ٝ ٜ

 ٚايػدب١ٝ ٚاٱغاز٠ إيٝٗا".

ِّ َباٖس٠ ًب ايٛاقع اىبداؾس ػبن إٔ تٴذرس٣   ٜٚس٣ دٚضتٜٛؿطهٞ إٔ دزاض١ أ

ًب قرر٤ٛ  ررم٠ اىباقررٞ ايرررٟ ٫ ٜهررـ عررٔ ايتررأثيف ًب اسباقررس َررٔ  رر٬ٍ ٖرررٙ        

َٞ ٚايتازؽبٞ ٚاٱْطاْٞ ايداّ أ١ُٖٝ ايتكايٝد أٚ تًو. ٚنًُا أعطٝٓا ايدٓؿس ايكٛ

أنم ًب ؾُٗٓا يًُطا٥ٌ ازباز١ٜ اىبًشٸ١ اشدادت ق٠ٛ اٱقٓراع ايريت تتطرِ بٗرا سًٛيٓرا      

 ايسا١ٖٓ هلرٙ اىبطا٥ٌ.
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إٕ ٖرا ايدٌُ ايرٟ ٜبدٚ ًب أٜآَا ؾٛم  اق١ ١٦ٖٝ ذبسٜس نا١ًَ نإ ٜػػٌ 

ؾكرد نرإ    دٚضتٜٛؿطهٞ كباَرًا، ٜٚتطًرن بررٍ دٗرٛد دطرد١ٜ ٚزٚسٝر١ قرر١ُ.       

عًٝرر٘ إٔ ػبُررع اىبررٛاد بٓؿطرر٘، ٜٚٴدٹرردٸٖا بدٓاٜرر١، ٜٚستبٗررا ٜٚرردقكٗا، ٚػبررد ايٛقررت       

ٱؾدازٖا ًب اىبٛعد احملدد َتكٝدًا باسبذِ اىبدـب ضًؿًا. ٚنإ ايػدٛز ايٛدرداْٞ  

ٛٸدات غرريف َررس٠،           اىبسٖررـ يًػاٜرر١ يررد٣ دٚضتٜٛؿطررهٞ ػبدًرر٘ ٜدٝررد نتابرر١ اىبطرر

يطباعٝرر١. ٚاْط٬قررًا َررٔ  ٛؾرر٘ عًرر٢   ٚؼبؿررٞ بٓؿطرر٘ عرردد ا٭ضررطس ٚايؿررؿشات ا  

َؿرريف اىبرطٛ ررات نررإ ؼبررسف عًرر٢ تطررًُٝٗا يًُطبدرر١ بٓؿطرر٘، أٚ عررٔ  سٜررل   

شٚدت٘ اييت ناْت َطاعدتٗا ٫ غ٢ٓ عٓٗا، ٚناْت تطراِٖ غرؿرًٝا بؿدايٝر١ ًب    

إعداد "ايَٝٛٝات" ٚتٛشٜدٗا. ٚنإ دٚضتٜٛؿطهٞ ٜدُد بدد نٌ إؾرداز، نُرا   

ًساسررر١ عرررد٠ أٜررراّ زٚسٝرررًا ٚدطررردًٜا َطرررتُتدًا   ٜؿٝرررد غررراٖد عٝرررإ، إفب "اشبًرررٛد ي 

 بايٓذاع...".

ٚنررإ ايٓذرراع نرربيفًا بايؿدررٌ. ؾكررد نررإ اٖتُرراّ ايكررسا٠٤ بٗرررٙ اىبطبٛعرر١       

غدٜد٠ ا٭ؾاي١ ٜصداد َع نٌ إؾرداز. ٚقرد اشداد بايتردزٜر عردد ْطرخ "ايَٝٛٝرات"       

ًٛ اييت تٛشع ع٢ً اىبػرتنـب ٚتباع يًذُٗٛز ست٢ بًؼ ضت١ آ٫ف ْطر١. ٚنإ يبج

طبتًررـ غررسا٥ض اجملتُررع ايسٚضررٞ اىبٗتُرر١ بايػرر٪ٕٚ ايؿهسٜرر١ ٜؿررػٕٛ إفب ؾررٛت     

ناتررن "ازبسمبرر١ ٚايدكرراب" ٚ"ا٭بًرر٘" ٚ"ايػررٝا ـب"، ايهاتررن ايجكرر١ ايرررٟ نررإ      

آْراى ًب ق١ُ قٛت٘ ايسٚس١ٝ َٖٚٛبت٘، َتًّكـب نًُات٘، ايريت ترٛقِب قرُا٥س أبٓرا٤     

ٝٸ١.ٚ ٓ٘ ٚترٵنٞ ؾِٝٗ َػاعس ايػسف ٚايدداي١، بؿؿتٗا ن  ًُات إزغاد١ٜ ٚتٓبټ٦

ٚأ ررررت زضرررا٥ٌ ايكرررسا٤ تترررٛازد إفب دٚضتٜٛؿطرررهٞ  ٜٚكرررٍٛ َسترررن اىبرررٛاد      

يهطاْدزٚف ًب َرنسات٘ بٗررا ايؿردد: "ًب أٚا رس ايدراّ     أايطباع١ٝ اىبٓكٸد٠ ّ.أ.

ا٭ٍٚ َٔ إؾداز "ايَٝٛٝات" ْػأت بـب ؾٝٛدٚز َٝراًٜٛؾٝتؼ ٚقسا٥ر٘ ؾر١ً ٫ َجٝرٌ    

دراّ ايجراْٞ اتطردت أبدراد ٖررٙ ايؿر١ً اتطراعًا نربيفًا:         هلا عٓدْا ًب زٚضرٝا، ًٚب اي 

اتِٗ يٝدررمٚا عررٔ غررهسِٖ عًرر٢ َررا  زؾكررد نررإ ايكررسا٤ مبطسْٚرر٘ بسضررا٥ًِٗ ٚشٜررا 

ٜكدَرر٘ هلررِ َررٔ غرررا٤ أ ٬قررٞ زا٥ررع ًب "َٜٛٝاترر٘". ٚنررإ بدكررِٗ ٜكررٍٛ إْرر٘ ٜكررسأ    

"ايَٝٛٝات" بإد٬ٍ نُا ٜكسأ "ايهتراب اىبكردع" ٚبدكرِٗ نرإ ُٜٓبرس إيٝر٘ عًر٢        

َسغررردٙ ايسٚسرررٞ، ٚآ رررسٕٚ عًررر٢ أْررر٘ اعررررتاف َتٓبررر٧، ٜٚسدْٛررر٘ إٔ ٜبررردد     أْررر٘ 

 غهٛنِٗ إشا٤ بدح َطا٥ٌ ايدؿس اىبًشٸ١.
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ٚنإ نجيف َرٔ َساضرًٝ٘ ٜرسٕٚ ؾٝر٘ ٫ ناتبرًا َٖٛٛبرًا ؾشطرن، برٌ إْطراًْا          

سهًُٝا أٜكًا ذا قًن َسٖـ اسبظ ٫ ٜترٛا٢ْ عرٔ تًبٝر١ َرٔ ٜطًرن َٓر٘ اىبػرٛز٠،        

ايٛسٝرد٠ ايؿرشٝش١، ٚعًر٢ ايٛقاٜر١ َرٔ اٱقرداّ عًر٢         ٚقادزًا ع٢ً تكدِٜ ايٓؿرٝش١ 

 تؿسؾات  ا ١٦ ٫ مبهٔ إؾ٬سٗا، ٚقادزًا ع٢ً إد اٍ ايطُأ١ْٓٝ إفب ايٓؿٛع.

: "أقررٍٛ يررو بؿررساس١ إْررين أْتُبررس     نتبررت يرر٘ ايجٛزٜرر١ ايػرردب١ٝ أ.ب.نٛزبررا    

َطرراعدتو َررٔ غرريف إٔ ٜهررٕٛ يررٞ سررل ًب ذيررو ضرر٣ٛ سررل اٱْطررإ ايرررٟ ٜدرراْٞ     

ا٭مل، ٚأْرررا عاْٝرررت أمل ايرررسٚع  ررر٬ٍ ضرررٓٛات عدٜرررد٠، ٚإذا نٓرررت أدبرررسأ عًررر٢  

إق٬قو بأْٝين ؾريو ٭ْين أعسف أْين مل أدد  بٝبًا أؾكٌ َٓو". ٖٚا ٖٞ قاز٥ر١  

٭ ؿرراٍ اىبٗرراْـب َبًُررًا ٚتدرررتف قا٥ًرر١: "يررٛ    أ ررس٣ تػررهس يًهاتررن دؾاعرر٘ عررٔ ا   

أَهررٔ إٔ أدررد ْؿطررٞ اٯٕ، ًب ٖرررٙ ايًشُبرر١ بكسبررو، ٜررا ؾٝررٛدٚز َٝررراًٜٛؾٝتؼ   

يهٓرت عاْكترو بطرداد٠ بايػر١ َرٔ أدررٌ "َٜٛٝاترو" عرٔ غرٗس غرباٍب. يكرد بهٝررت           

ّٸ".   بازتٝاع ٚأْا أقس٩ٖا، ٚعٓدَا أْٗٝتٗا غدست قبصاز بٗٝر. ٚيرا ؾأْا أغرهسى. أ

ِٳ أنتن إيٝرو،  ٖٚانِ اعرت اؾًا َ٪ثسًا آ س أزضًت٘ ؾتا٠ َساٖك١: "إْين ٫ أعسف يٹ

أغدس بك٠ٛ ٫ أدزٟ نٓٗٗا تدؾدين إفب ذيرو، ًٚب نرٌ َرس٠ أقرسأ ؾٝٗرا "َٜٛٝاترو"       

 أغدس نأْو ٚاسد َٔ أًٖٞ، ٚيهٓين ٫ أسطٔ ايتدبيف عٔ أؾهازٟ".

تػررررٝع ازتٝاسررررًا َدٜٓٛررررًا عُٝكررررًا ًب ْؿررررظ  تقااٚنررررإ أَجرررراٍ ٖرررررٙ ايؿررررد

دٚضتٜٛؿطررهٞ ٚتػررد َررٔ عصمبترر٘ ًب عًُرر٘ ايػررام، عًُررًا بأْٗررا ناْررت غرردٜد٠   

ايتٓٛع ًب َكُْٛٗا  ؾبدكٗا، ع٢ً ضبٌٝ اىبجاٍ، نإ ؼبتٟٛ عًر٢ زدرا٤ اىبسضرٌ    

َطاعدت٘ ع٢ً إػباد َٚبٝؿ١ ي٘، أٚ تكدِٜ عٕٛ َادٟ، أٚ تكِٜٛ طبطٛ ١ يهاتن 

ن إفب ٚقررا٥ع َدٝٓرر١ َبتررد٨. ًٚب أسٝررإ نررجيف٠ نررإ ايكررسا٤ ًٜؿتررٕٛ اْتبرراٙ ايهاترر 

ٜٚدكدٕٚ َد٘ سدٜجًا ددًٜا ٜر٪ثس ًب ذبسٜرو غرهٌ "ايَٝٛٝرات" ٚأضرًٛبٗا ا٭دبرٝـب.       

ٚنرإ دٚضتٜٛؿطررهٞ ٜكتربظ ًب بدررح اسبٝرإ ْبرررًا َرٔ زضررا٥ٌ ايكرسا٤ ٚؼبًًررٗا      

ٜٚٛاؾل ع٢ً بدرح اٯزا٤ أٚ ٜٓاقػرٗا. ٜكرٍٛ ناترن "ايَٝٛٝرات" ًب َدرسا تكٛمبر٘        

اييت ٜتطِ بٗا ايتٛاؾٌ اىبباغس َع ايكسا٤: "إٕ مساع يٮ١ُٖٝ ا٭ ٬ق١ٝ ٚاٱبداع١ٝ 

ايهاتن نًُر١  ٝبر١ َٚػرذد١ ترأتٞ َباغرس٠ َرٔ قراز٨ ٜتدرا ـ َدر٘ أسرن إيٝر٘            
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ٟٻ ثٓا٤ات تٛد٘ إيٝ٘ ًب ايؿشاؾ١. ٫ٚ أعرسف، ًب اسبكٝكر١    ٚأِٖ يدٜ٘ َٔ إٔ ٜكسأ أ

نٝررـ أؾطررس ذيررو: إٕ َررا ٜررأتٞ َررٔ ايكرراز٨ َباغررس٠ ٜبرردٚ أنجررس ؾرردقًا ٚأنجررس  

 ابك١ يًٛاقع".َط

أَا َا ؽبـ ايتدًٝكات اىب١ٝٓٗ اييت تٓػس ًب ايؿشاؾ١، ٚاييت كبًٝٗا ذبٝصات 

ؾهسٜرر١، ؾإْٗررا، بػررحٸ ايُٓبررس عررٔ اشب٬ؾررات ًب اٯزا٤، ناْررت ترردؾع قررسٜب١        

ٝٸاتر٘، ٚعُرل ضبانُاتر٘.      ْهسإ ايرات اىبٛا ين يد٣ ناتن "ايَٝٛٝات"، ْٚبرٌ ْ

ٛٸٙ بررر"ايسٚع    رررر  ٝرر١ ؾايؿررشـ ايًٝمايٝرر١ ٚاحملاؾُبرر١ ٚايدمبكسا   ايػرردب١ٝ ناْررت تٓرر

اٱْطا١ْٝ ايطا١َٝ" يد٣ دٚضتٜٛؿطهٞ ٚبر"إمباْ٘ اسباز بك٠ٛ ايػدن اي٬ضبدٚد٠" 

ٚبر"تدا ؿ٘ ايؿادم َد٘ ًب آ٫َ٘"، ٚبر"أؾهازٙ ا٭ؾ١ًٝ ايدُٝك١ ايٓٝٸس٠". ٚيهٔ مل 

ٜهٔ ٜٓدز إٔ تستؿع أؾٛات تكٍٛ ي٘ إْ٘، بايدهظ، ٫ ٜدسف ايػردن، ٫ٚ ٜؿٗرِ   

ايػررباب، ٫ٚ ؼبرررتّ ؾ٦رر١ ايٓررب٤٬، ٜٚٛدرر٘ "اتٗاَررات عبجٝرر١" إفب اجملتُررع ايسٚضررٞ.    

ٚناْت اضتك٬ي١ٝ َٛقؿ٘ ذبٝٸس ايؿشؿٝـب اىبٓتُـب إفب طبتًرـ ا٫دباٖرات، يبرا    

ػبدًرررِٗ ٜػٝٸرررسٕٚ َرررٛقؿِٗ َرررٔ "ايَٝٛٝرررات" َرررٔ ايٓكرررٝح إفب ايٓكرررٝح. ٚنرررإ         

ازقررررر١ ٜٚررررردقل ًب دٚضتٜٛؿطرررررهٞ ٜررررردزع باْتبررررراٙ ايتدًٝكرررررات اىبتدا ؿررررر١ ٚاىبد

اٱؾرردازات ايتايٝرر١ بدررح اٯزا٤ ٚٚدٗررات ايُٓبررس، ٜٚػررسع قٓاعاترر٘ ايرريت تهْٛررت    

يدٜ٘ عٔ دبسب١ َٚداْا٠، يبا ددً٘ ٜػدٚ اىبػازى ا٭بسش، ع٢ً ا٭زدض، ًب اسبٝرا٠  

 ايؿهس١ٜ ًب زٚضٝا  ٬ٍ ايٓؿـ ايجاْٞ َٔ ضبدٝٓٝات ايكسٕ ايتاضع عػس.

إفب إٜكررراف إؾرررداز   6311ّ بٝرررد إٔ دٚضتٜٛؿطرررهٞ اقرررطس ًب ْٗاٜررر١ عرررا    

"ايَٝٛٝات" يٝٛقـ نٌ دٗٛدٙ ع٢ً نتابر١ زٚاٜر١ "اٱ ر٠ٛ نازاَراشٚف". َٚرع أْر٘       

، ؾإْر٘ أؾردز ًب   6336نإ عاشًَا عًر٢ اضرت٦ٓاف عًُر٘ ايؿرشؿٞ ًب بداٜر١ عراّ       

عددًا ٚاسدًا َرٔ "ايَٝٛٝرات" ْػرس ؾٝر٘  طابر٘ ايػرٗيف عرٔ "بٛغرهـب"          6331عاّ 

سع يتدغررـب كبجرراٍ "بٛغررهـب" ًب َٛضررهٛ. إٕ    ايرررٟ أيكرراٙ ًب ا٫ستؿرراٍ اىبهرر   

أعُاٍ بٛغهـب ناْت بايٓطب١ يهاترن "اٱ ر٠ٛ نازاَراشٚف" َٛقرٛع ترأ٬َت      

إبداع١ٝ دا١ُ٥. ؾكد نإ ٜس٣ ًب أبطاٍ ٖرٙ ا٭عُراٍ ٫ صبرسد غرؿرٝات تٓتُرٞ     

إفب سكب١ تازؽب١ٝ ضبدد٠، بٌ ٜس٣ ؾِٝٗ "أغراؾًا قراًَا" ػبطردٕٚ ايؿرداَات   

قع ايسٚضٞ ًب ايكسٕ ايتاضرع عػرس. ٚنرإ دٚضتٜٛؿطرهٞ ٜرس٣      ا٭ضاض١ٝ ًب ايٛا
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إٔ مث١ إظباشًا َتُٝصًا يًػاعس ٜتُجرٌ ًب أْر٘ اضرتطاع إٔ ٜرس٣ "ازبُراٍ اىبطرتهـب"       

جٌ ايدًٝا ٚاىبكدضرات ايريت ٜر٪َٔ بٗرا     ًب اٱْطإ ايسٚضٞ ٚإٔ ٜدزى ناٌَ ق١ُٝ اىبت

 ٖ س٠ ايػرردن ايسٚضررٞ. نُررا نػررـ دٚضتٜٛؿطررهٞ ًب إبررداع بٛغررهـب عررٔ َبررا

ْتًذٝٓطرررٝا ( ايررريت تػرررهٌ قرررُإ ايتٛسٸرررد اىبُهرررٔ برررـب ا٭4"ايرتدٝرررع ايدررراىبٞ")

 ٚايػدن، ٚبـب زٚضٝا ٚأٚزٚبا ٚايبػس١ٜ بأضسٖا.

إٕ ايٓذرراع ايبرراٖس ايرررٟ سُبررٞ برر٘ اشبطرراب ًب ا٫ستؿررا٫ت ايبٛغرره١ٝٓٝ،       

ٚازبدٍ ايرٟ ثاز سٛي٘ د٫ّ عًر٢ غردب١ٝ دٚضتٜٛؿطرهٞ ايريت َرا اْؿهرت تتٓرا٢َ        

١ زٚسًٝا، ٚأقٓداٙ بايكسٚز٠ اىبًش١ يتشكٝل َا نإ ػبٍٛ ًب  ا سٙ ٚتػدٚ َكُْٛ

ٖٚٛ ا٫ضتُساز ًب إؾداز ٚيٝدٙ ايؿهسٟ ا٭ثيف. ٚيهٔ مل ٜتٝطس ي٘ ضر٣ٛ إعرداد   

"َٜٛٝات" نإْٛ ايجاْٞ. ٚنإ، ست٢ ٖٚٛ ع٢ً ٚغو ايسسٝرٌ، قًكرًا عًر٢ َؿريف     

ايطباع١. تكٍٛ آْرا  ٖرا اٱؾداز ٜٚدٌُ ع٢ً إد اٍ ايتؿشٝشات ا٭ يف٠ عًٝ٘ قبٌ 

غسٜػٛزٜؿٓررا دٚضتٜٛؿطررهاٜا ًب َرررنساتٗا بٗرررا ايؿرردد: "ٚضررٌب ايٓٗرراز كبًهرر٘  

ايكًل ع٢ً "ايَٝٛٝات"... دا٤ َستٸن اىبٛاد ايطباع١ٝ ًب َطبد١ ضٛؾٛزٜٔ سا٬ًَ إيٝر٘  

صبُٛع١ ايؿؿشات ا٭ يف٠. ٚتبـب إٔ مث١ ضبد١ أضطس شا٥د٠ ٜٓبػٞ سرؾٗا يرتتٝرن  

ـب. أقًررل ٖرررا ا٭َررس ؾٝررٛدٚز َٝررراًٜٛؾٝتؼ ؾاقرتسررتٴ     اىبرراد٠ نًررٗا قررُٔ ًَررصَت  

ا تؿاز بكد١ أضطس َرٔ ايؿرؿشات ايطرابك١ ٚٚاؾرل شٚدرٞ عًر٢ ٖررا. َٚرع أْرين          

َٴسٳتِّن اىبٛاد ايطباع١ٝ ْؿـ ضاع١ يهٓٓا اضتطدٓا تط١ٜٛ ا٭َس بدد إدرسا٤   أ ٸست 

دد إٔ تؿشٝشـب قسأتُٗا يؿٝٛدٚز َٝراًٜٛؾٝتؼ  ٚعٓدَا أ مٙ َستن اىبٛاد ؾُٝا ب

ايددد أزضرٌ ًب يٛسرات ايتٓكرٝد إفب ٕ.ع.أبراشٟ )ايسقٝرن( ٚأْر٘ أدراشٙ، ا ُأْرت         

 ْؿط٘ إفب سد نبيف".

ٚعبٔ عٓدَا ْكسأ "َٜٛٝات ناتن" اٯٕ ٫ ْهـ عٔ ايػدٛز بايدٖػ١  ٚيدٌ 

تٛؾرٌ إيٝٗرا َٓرر ٦َر١      ايريت ايطبن ا٭ِٖ ٖٛ إٔ ايهجيف َرٔ اضرتٓتادات ايهاترن    

ؾشطررن، بررٌ قررسٚز١ٜ يًػاٜرر١ أٜكررًا إذا َررا ذبسٜٓررا  ضرر١ٓ ظبرردٖا ايٝررّٛ يٝطررت آْٝرر١  

بؿدم ٚعُل ٚٚاقدٝر١ سكٝكٝر١ اىبكرُٕٛ ا٭ ٬قرٞ هلررٙ اىبٗراّ أٚ تًرو، ٚيًٛضرا٥ٌ         

اىبٓاضررب١ ايرريت غبتازٖررا يًكٝرراّ بٗررا. ٫ٚ أَبررٔ إٔ مثرر١ صبررا٫ً يًػررو ًب أْٗررا ضررتبك٢   
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بٌ تػٝٸرسًا  ًَشٸ١ َد٠  ١ًٜٛ ع٢ً ايسغِ َٔ إٔ ايٛاقع ٜتػيف بػرد٠ ٚضرٝتػيف ًب اىبطرتك   

 غيف َأيٛف.

ٚأغًن ايُبٔ إٔ ضس ٖرٙ ا٭١ُٖٝ ايريت ٫ ترصٍٚ ًب ٖررٙ ايهتابرات ايؿرشؿ١ٝ      

غيف اىبدتاد٠ ٚغيف اىبأيٛؾ١، ٫ ٜهُٔ ًب ايدق١ ٚاسبد٠ ايًتـب تتُٝص بُٗا، بكدز َرا  

ٜهُررٔ ًب ْؿاذٖررا حبهُرر١ إفب يررن اىبػرره٬ت اىببشٛثرر١، ٚنررريو ًب ايٛسررد٠     

ٝٸٔ،       ايؿهس١ٜ اييت تتذ٢ً ًب َكُٛ ٕ غدٜد ايتٓٛع. يررا ؾرإٕ َرٔ اهلراّ دردًا إٔ ْتبر

ٚعبررٔ عبرردد دا٥ررس٠ اىبٛقررٛعات ايرريت تٓاٚهلررا ايهاتررن ًب ْؿٛؾرر٘ اىبؿدُرر١ بررا٭مل  

ٚايكًل، ا٭ؾهاز ايس٥ٝط١ اييت تهػـ عٔ اىبٓطل ايدا ًٞ يًؿ١ً اشبؿ١ٝ أسٝاًْا 

برررـب ٚقرررا٥ع ٚأسرررداخ َٚبرررٛاٖس غررريف َتػررراب١ٗ، ٚيهٓٗرررا نًرررٗا تُبٗرررس ازبررررٚز      

 رتن١ هلرٙ أٚ تًو َٔ اىبطا٥ٌ اسب١ٜٛٝ "اىبًشٸ١" ٚتػيف إفب  سم سًٗا.اىبػ

إٕ نتابات دٚضتٜٛؿطهٞ ايؿشؿ١ٝ تكدّ يٓا دزضرًا ْرادزًا َٚدبٸرسًا، ٚيهرٔ     

يٮضـ غيف َطتٛعن بايكدز ايهاًب، ٖٚٛ ٜتكُٔ ؾًُٗا َتدردد ازبٛاْرن يًٛاقرع    

ٞ ٖرٛ ايهاترن   اىبداؾس ي٘، َٚطتػسؾًا َطتكبٌ ٖررا ايٛاقرع. ٚيدرٌ دٚضتٜٛؿطره    

ايسٚضٞ ايرٟ أْدِ ايُٓبس ًب ٖرا ايٛاقع، أنجس َٔ أٟ ناتن زٚضٞ آ س عٓدَا 

ا تًطررت ًب زٚضررٝا بدررد اٱؾرر٬ع "اسبٝررا٠ت ايرريت تتؿطررخ" بررر"اسبٝا٠ ايرريت تٛيررد َررٔ      

ددٜرد"، ٚعٓرردَا اْكًررن "نرٌ غرر٤ٞ زأضررًا عًر٢ عكررن ٭يررـ ضر١ٓ" قادَرر١. ٜٚؿررـ     

ايررٟ نرإ قا٥ُرًا آْرراى نُرا ًٜرٞ:       "ناتن ايَٝٛٝات" ًب إسد٣ َكا٫ت٘ ايٛقرعٳ  

ض٧ٝ ددًا، ٚيهٓ٘ عًر٢ نرٌ سراٍ ُْبراّ، ٚقرد      رر "ايدامل ايطابل، ايُٓباّ ايطابل 

ذٖن إفب غيف زددر١. ٚايػسٜرن ًب ا٭َرس إٔ ازبٛاْرن ا٭ ٬قٝر١ اىبُبًُر١ ًب ايُٓبراّ        

( ٚايدبٛد١ٜ ٚايتؿسق١، ٚبٝرع ايررات، ؾكر٬ً عرٔ أْٗرا      1ايطابل: ا٭ْا١ْٝ، ٚايهًب١ٝ)

ٖن باْدثاز ُْباّ ايكٓا١ْ ؾإْٗا اشدادت ق٠ٛ ٚتطرٛزت ٚاضرتؿشًت  ًب سرـب إٔ    مل تر

ازبٛاْن ا٭ ٬ق١ٝ ازبٝد٠ ًب اسبٝا٠ ايطابك١، ٖٚرٞ دٛاْرن ناْرت َٛدرٛد٠، مل     

 ٜبل َٓٗا غ٤ٞ تكسٜبًا...".

دا٤ت ايُبسٚف ازبدٜد٠ َ٪ات١ٝ يُٓٛ ايٛعٞ ايمدرٛاشٟ ايؿسداْرٞ ايررٟ شاسرِ     

١ ايتكًٝد١ٜ، ٚضاعد ع٢ً تكرِ ايٓصع١ ايد١ًُٝ ازباضبر١  ا٭ ٬قٝرر ايكِٝ ايسٚس١ٝ 
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يد٣ زدراٍ ا٭عُراٍ ايررٜٔ نراْٛا َردؾٛعـب عرٔ غرب٘ ٚعرٞ بػرداز برا ين ٜكرٍٛ:            

"َٚررٔ بدرردٟ ايطٛؾررإ": "...ايٓصعرر١ اىبادٜرر١، ايتررٛم ايررِٓٗ ا٭عُرر٢ إفب ايٝٴطٵررس اىبررادٟ    

َرا ٜٴدررتف بر٘    ٖررا نرٌ   ررر  ايػرؿٞ، ايتٛم إفب نبع اىباٍ ذاتٝرًا مُٝرع ايٛضرا٥ٌ ر   

 بؿؿت٘ اهلدف ا٭مس٢، ٚايكساز ايسغٝد، ٚايتؿسف اسبس...".

َٚرررٔ ايطبٝدرررٞ إٔ ٜررر٪دٟ ٖررررا ايؿٗرررِ غررردٜد اشبؿٛؾررر١ٝ يًسغررراد ٚاسبسٜررر١  

ٚاهلدف ا٭مس٢ إفب تؿهو ا٭ضس٠، ٚتددد دسا٥ِ ايكتٌ، ٚاضتؿشاٍ اٱدَإ ع٢ً 

ٔ اىبؿرًـب،  اشبُس: "... ا٭َٗات ٜػسبٔ، ٚا٭ ؿراٍ ٜػرسبٕٛ، ٚايهٓرا٥ظ ربًرٛ َر     

ٚاٯبا٤ مبازضٕٛ ايٓٗن ٚايطًن... ٜهؿرٞ إٔ تطرأيٛا ا٭ برا٤: أٟ دٝرٌ مبهرٔ إٔ      

 ؽبًّؿ٘ ٖ٪٤٫ ايطّهيفٕٚ؟".

ٚنررإ دٚضتٜٛؿطررهٞ ٬ٜسررِب قبررساز٠ إٔ َررٔ نبًرر١ ايطررُات ايرريت كبٝررص         

اىبسسًر١ ا٫ْتكايٝر١ غريف اىبطرتكس٠: اْطرر٬ا ايؿ٦رات ا٫دتُاعٝر١ ايدًٝرا ٚاىبرجكؿـب عررٔ         

ايكٓاعررات ايرريت اضررتُست قسْٚررًا، ٚايٓصعرر١ اٱْطررا١ْٝ اىبػسقرر١ ًب     ايػرردن ٚتصعررصع  

ايدا ؿٝرر١ يررد٣ "ازبٝررٌ ايكرردِٜ" ٚإؾ٬ضرر٘ ؾهسٜررًا، ٚايكررٝل ايُٓبررسٟ يررد٣ "ازبٝررٌ  

ازبدٜد". ٚست٢ ًب ؾٔ ايدُاز٠ ايٛيٝد، قبا ؾٝ٘ َٔ أب١ٝٓ قرر١ُ ٚضراَك١، ٚيهرٔ    

اَرًا َرع   صبسد٠ َٔ ايػرؿ١ٝ ٚايسٚع، ظبد "دزد١ قؿ٣ٛ َٔ ايؿٛقر٢ تتٓاضرن كب  

 ايؿٛق٢ ايطا٥د٠ ًب ايم١ٖ ايسا١ٖٓ".

ٚيبا نإ ؼبٝٸس دٚضتٜٛؿطهٞ إفب أقؿ٢ سد َبٗٛز "ن١َٛ َٔ اىبطا٥ٌ"، 

نت١ً ٖا١ً٥ َٔ اىبطا٥ٌ ازبدٜد٠ اييت مل تهٔ َدسٚؾ١ قٌب ٚمل ٜطُع بٗا ايػدن 

قبررٌ اٯٕ، ٚذيررو ًب عؿررس "ايؿٛقرر٢" ٚ"سررا٫ت ا٫ْؿررساد ايهررم٣". بٝررد إٔ تدكررد   

سآٖر١" نرإ ٜػرتد، سطرن تؿرٛزٙ بطربن إٔ "نرٌ درٛاب نرإ ّٜٛيرد           "ايم١ٖ اي

يبرا ٜر٪دٟ إفب ايؿٛقر٢.     *(crescendoث٬ث١ أض١ً٦ ددٜرد٠، ٜٚطريف نرٌ ٖررا )    

ٚيٝررت ا٭َررس نررإ ٜكتؿررس عًرر٢ ايؿٛقرر٢: ؾرراسبًٍٛ ايؿذرر١ اىبسدبًرر١ أضررٛأ َررٔ           

ايؿٛق٢ "ٚذيرو ٭ٕ ٖررٙ اسبًرٍٛ ٫ ترم٨ َرٔ ا٭َرساا ا٫دتُاعٝر١، برٌ تهتؿرٞ          

                                                 
*

 تصاعديًا )باإليطالية(. 
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ٗا إفب ا٭عُام. نُا إٔ اسبًٍٛ ٚسٝرد٠ ا٫دبراٙ يٝطرت أؾكرٌ َٓٗرا، إذ إْٗرا       بدؾد

تػهٛ َٔ ٚسد٠ ازباْن اىبتػِّذ١". ٜٚس٣ ايهاترن إٔ مثر١ "أغبٝرا٤ َرتذُٗـب قرد      

تٛايررردٚا ضرررٛا٤ ٚضرررٌب دٝرررٌ "ايػرررٝٛا" ٚاحملررراؾُبـب، أٚ ٚضرررٌب دٝرررٌ "ايػرررباب"         

ا٭َررراّ، عًررر٢  رررٌب  ٚايًٝرررمايٝـب، "ٚعبطرررٛا ٚاستررردٸٚا، ٚضرررازٚا إفب ا٭َررراّ، إفب   

 َطتكِٝ  ٛاٍ ايٛقت َتذٗـب عبٛ ْكط١ ٚاسد٠".

ٚاْط٬قرررررًا َرررررٔ نْٛررررر٘ عررررردًٚا َبرررررد٥ًٝا يًشًرررررٍٛ ايؿذررررر١ اىبسدبًررررر١ دزع       

ٚ  ايُبررٛاٖس ازبازٜرر١ ًب تًررو ايمٖرر١ "ايرريت زقبررا ناْررت  دٚضتٜٛؿطررهٞ بدٓاٜرر١ ٚتررس

س غرر٪ًَا ًب تررازٜخ جررا٭نجررس غُٛقررًا ٚا٭نجررس إزبانررًا ٚا٭نجررس اْتكايٝرر١ ٚا٭ن  

يػررردن ايسٚضرررٞ"، ًب قررر٤ٛ ا٭ؾهررراز ايهرررم٣ ٚايككررراٜا ايداىبٝررر١، ٚايتذسبررر١     ا

ايتازؽب١ٝ بهاًَٗا اييت تتذ٢ً ؾٝٗا اشبؿا٥ـ ا٭ضاض١ٝ يًطبٝد١ اٱْطا١ْٝ. ٜكٍٛ 

ايهاتن ٚاؾؿًا  سٜكت٘ ًب ايهتاب١ ايؿشؿ١ٝ إٕ َٔ ايكسٚزٟ تكدِٜ "تكسٜس عرٔ  

ٖرا اسبدخ َرٔ َػرص٣ٶ ثابرت     اسبدخ ٫ بؿؿت٘ صبسد ْبأ بٌ بكدز َا ٜتبك٢ يٓا َٔ

ٝٸ١". ٖٚٛ ٜس٣ أْ٘ ٫ ػبٛش "ٚسد١ْ اسبدخ" ٚدبسٜردٙ َرٔ    َٚستبٌب بؿهس٠ عا١َ نً

"اسبل ًب إٔ ُٜٓبس ؾٝ٘ نذرص٤ َرستبٌب بايهرٌ". نُرا إٔ يبازضر١ أٟ ْػراٍب ذٟ       

أ١ُٖٝ ادتُاع١ٝ "تؿرتا تٓاٍٚ ايكك١ٝ َٔ درٚزٖا ا٭نجس عُكًا" أٟ: دزاضر١َ َرا   

ا٥س ايررٓؿظ ايبػررس١ٜ. ٚنررإ ؾهررس ايهاتررن ايجاقررن   ؼبرردخ بتتبررع أؾررٛي٘ ًب ضررس 

ٜتٛد٘ إفب درٚز ايطبٝد١ ايبػس١ٜ اييت تػرٟ ع٢ً عبٛ  ؿٞ مثراز ترازٜخ اٱْطرإ،    

ٜتٛدرررر٘ إفب ايدكررررد ايدؿررررب١ٝ ٫ إفب ايٓٗاٜررررات احملٝطٝرررر١ يًدًُٝررررات ا٫دتُاعٝرررر١     

 اسب١ُُٝ. ٚناْت ٖرٙ ايبؿريف٠ ايريت  رر ٚايرتابطات اسبٝات١ٝ ٚايد٬قات ايػرؿ١ٝ ر

تٓؿر إفب دٖٛس ا٭َٛز ٚتتذ٢ً إفب أقؿ٢ سرد، ضرٛا٤ ًب أعُاير٘ ايؿٓٝر١ اٱبداعٝر١      

أٚ ًب نتاباترر٘ ايؿررشؿ١ٝ، تتررٝض يرر٘ إٔ ٜؿٗررِ عًرر٢ عبررٛ أٚقررض َررا ايرررٟ مبهررٔ      

ِٳ ْأٌَ َٓ٘  َٚا ايرٟ غبػاٙ يبا يدٜ٘.  اْتُبازٙ َٔ اٱْطإ، ٚبٹ

طرا١ْٝ  ٚنإ دٚضتٜٛؿطهٞ ٜس٣ بٛقٛع نٝـ تػٝٸس اىبُبٗرس اشبرازدٞ يٲْ  

 ٬ٍ سسن١ ايتازٜخ عم ايكرسٕٚ بؿكرٌ ذبطرٔ َبرسٚف ٚدٛدٖرا اىبادٜر١، ٚنرإ        

ٖرررا َػررسٚ ًا بايد٬قرر١ اىبتباديرر١ بررـب اٱظبرراشات ايؿهسٜرر١ ٚايٓذاسررات ًب صبرراٍ    

ررر  اٱْتاز ٚايدًِ ٚايتك١ٝٓ. ٚيهٔ ٖررا مل ٜر٪د إفب إٔ ٜٴطتأؾٳرٌ َرٔ ايٓرٛا٠ ايسٚسٝر١ ر      
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، ٚايػررسٚز، ٚايػسا٥ررص ا٭ْاْٝرر١ ا٭ ررس٣ ايٓؿطررا١ْٝ يٲْطررإ سررن ايطررًط١، ٚاسبطررد

ِّ  ع٬قات ادتُاع١ٝ. اييت تٴشدٹخ تٓاؾسًا طب٬ً ًب أ

نررإ دٚضتٜٛؿطررهٞ ؼبًررِ بػررػـ بررإٔ ؼبكررل ايبػررس ٚسررد٠ َتهاًَرر١،         

َتػًرربـب عًرر٢ أ ُرراعِٗ ا٭ْاْٝرر١ ايرريت تػررهٌ ْكرراٍب ايكرردـ ًب  بٝدررتِٗ، ٚبررإٔ   

     َ ٬سُباتر٘ أْر٘ "٫ ٜٛدرد    ٜداْل بدكِٗ بدكًا بؿردم ٚعؿٜٛر١. ٚقرد ذنرس ًب دؾررت 

أمس٢ َٔ ؾهس٠ ايدٓام ٖرٙ". ٚنإ ناتن "ايَٝٛٝرات" ٜرس٣ إٔ ايٛدرٛد ايبػرسٟ     

َٔ غيف ٖرا اهلدف ايطاَٞ غيف ٥٫ل ٫ٚ َد٢ٓ ي٘، ٚيهٓ٘ نإ ًب ايٛقرت ْؿطر٘   

ٜرردزى كبرراّ اٱدزاى تًررو ايدكبررات ايهررأدا٤ ايرريت تدرررتا ايطسٜررل إفب بًٛغرر٘: "إٕ  

نبٝدًا أؾكٌ بكًٌٝ يبا عبرٔ عًٝر٘. إْٗرا زغبر١ ًب     نٌ َا أزغن ؾٝ٘ ٖٛ إٔ ْؿبض 

ٕٵ ْؿبض أؾكرٌ   ٕٸ ١َُٗ "أ غا١ٜ ايتٛاقع، ٚيهٓٗا، أٚاٙ، ًب غا١ٜ اىبجاي١ٝ". ٜٚتبـب أ

بكًٌٝ" تؿٛم قبا ٫ ٜكاع، َٔ سٝح َجايٝتٗرا ٚتدكٝرداتٗا، نرٌ َؿراعن إ كراع      

إٔ ايردؾع  ايطبٝد١ ٱزادتٓا ٚتهٝٝؿٗا يػسا شٜاد٠ زؾآٖا اىبادٟ. ٚأنجرس َرٔ ٖررا    

ٖٚرا بسأٟ اىبُّٓبسٜٔ ذٟٚ ايتؿهيف ٚسٝرد  رر بايبشبٛس١ اىباد١ٜ إفب َسنص ايؿداز٠ ر

ررر  ا٫دباٙ َٔ غأْ٘ إٔ ٜٓػر٧ ا٭ضرظ اي٬شَر١ يًطرُٛ باسبٝرا٠ ٚددًرٗا أنجرس ْرب٬ً ر        

ٖٚٛ بسأٟ دٚضتٜٛؿطهٞ أسد أٖرِ ا٭ضرباب ايريت تر٪دٟ إفب  ًرل سرا٫ت عدٜرد٠        

ا اىبداؾررس٠، ٖٚرٛ ٜرٓدهظ بأغرهاٍ طبتًؿرر١    َرٔ "اسبريف٠" ٚا٫زتبراى ًب سكرازتٓ    

ع٢ً اسباي١ ايسٚس١ٝ يٲْطا١ْٝ. ٜٚتطا٤ٍ دٚضتٜٛؿطهٞ ًب "ايَٝٛٝرات" َطتػرسؾًا   

ايٓترررا٥ر اهلا٥ًررر١ ايررريت ضٝؿكرررٞ إيٝٗرررا ايدًرررِ عًررر٢ ؾررردٝد ايتػرررٝيفات ًب ايطبٝدررر١     

ٚ"تررددـب" ا٭غررٝا٤: َررا ايرررٟ ضررٝشدخ يًٓرراع عٓد٥ررر؟ أٚٙ،  بدررًا برراد٨ ذٟ بررد٤      

ٗادًا ٚضرٝتداْكٕٛ بٓػر٠ٛ، ٚضرٝٓدؾدٕٛ يدزاضر١ ا٫نتػراؾات: )ٖٚررا       ضًًٕٝٗٛ ابت

ضٝطتػسم ٚقترًا(  ٚضٝػردسٕٚ ؾذرأ٠ برأِْٗ َػُرٛزٕٚ بايطرداد٠، إذا دراش ايتدربيف،         

َٚطُررٛزٕٚ برراشبيفات اىبادٜررر١  ٚيسقبررا ضٝطرريفٕٚ أٚ ٜطررريفٕٚ ًب ازبررٛ، قرررا دـب      

٠ أَجرراٍ،  يفاْررًا َطرراؾات ٖا٥ًرر١ بطررسع١ تؿررٛم ضررسع١ ايكطررازات اسبايٝرر١ بدػررس      

ٝٳذٵٕٓٛ َرررٔ ا٭زا ضباؾرررٌٝ  ساؾٝررر١، ٚيسقبرررا أْػررر٪ٚا نُٝٝا٥ٝرررًا نا٥ٓرررات   ٚضٳررر

أٟ رر  *عك١ٜٛ، ؾأؾبض ايًشِ ناؾًٝا يٝهٕٛ ْؿٝن نٌ ؾسد َٓ٘ ث٬ث١ أز اٍ....

                                                 
*

 ؽ. 5.9.4ايس ٌ ايسٚضٞ =  
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ٌٵ ٚاغسب ٚتًرذ. ٚضٝؿٝض أٖرٌ ايرم ٚاٱسطرإ ناؾر١: اٯٕ بدرد إٔ       با تؿاز: نت

ٝٴُبٗس قد     زاتر٘! ؾكرد شاٍ اسبسَرإ اىبرادٟ،     أؾبض اٱْطرإ َهتؿٝرًا، اٯٕ ؾكرٌب ضر

ٚشاٍ "ايٛضررٌب" اشبرراْل ايرررٟ نررإ ضررببًا زبُٝررع ايدٝررٛب، ٚضررٝػدٚ اٱْطررإ اٯٕ   

 زا٥دًا ٚبازٸًا!

مل ٜدد ٖٓراى نردع َطرتُس يٝكترات اٱْطرإ نٝؿُرا نرإ، ٚازبُٝرع اٯٕ         

ضررٝٗتُٕٛ بررا٭َٛز ايطررا١َٝ ٚا٭ؾهرراز ايدُٝكرر١، ٚايُبررٛاٖس ايداَرر١ ايػررا١ًَ. اٯٕ، 

د سً ررت اسبٝررا٠ ا٭مسرر٢!... ٚيهررٔ ٫ أَبررٔ إٔ ٖرررٙ ايتًٗرر٬ٝت ا٫بتٗادٝرر١     اٯٕ ؾكرر

ضتهؿٞ زبٌٝ ٚاسد َٔ ايٓراع! ضريف٣ ايٓراع ؾذرأ٠ أْر٘ مل ٜدرد يردِٜٗ سٝرا٠، ٫         

سس١ٜ زٚس١ٝ، ٫ٚ إزاد٠ ٫ٚ غرؿ١ٝ، ٚإٔ أسدًا َا قد ضسم َِٓٗ نرٌ ٖررا دؾدر١    

  ٛ ز٠ ايدبررد ايبُٗٝٝرر١، ٚاسررد٠  ٚإٔ ايؿررٛز٠ اٱْطررا١ْٝ قررد ا تؿررت ٚسً ررت ضبًررٗا ؾرر

م ٚاسررد ٖررٛ إٔ ايبُٗٝر١ ٫ تدررسف أْٗررا بُٗٝرر١، أَررا اٱْطررإ  زؾرٛز٠ ايبُٗٝرر١ َررع ؾررا 

ؾطٝدسف أْ٘ أؾربض بُٗٝر١، ٚضرٝدب ايتؿطرخ ًب ايبػرس١ٜ ٚتتػطر٢ أدطراد ايٓراع         

بايكسٚع ٚضٝدكٕٛ ع٢ً أيطٓتِٗ َرٔ ايٛدرع، ٜٚرسٕٚ إٔ اسبٝرا٠ قرد اْتٴصعرت َرِٓٗ        

ٛټيرر    ت إفب أزغؿرر١". ٚضررٝدزى ايٓرراع إٔ ٫ ضررداد٠ ًب   يكررا٤ اشببررص، يكررا٤ "أسذرراز س

دٕٚ عُرٌ، ٚإٔ ايررٖٔ ايررٟ ٫ ٜدُرٌ ٜٓطؿر٧، ٚإٔ اىبرس٤ ٫ مبهٓر٘ إٔ        َٔ ايدٝؼ 

ؼبن قسٜب٘ إذا مل ٜٴكضِّ ي٘ بػ٤ٞ انتطب٘ بهدٸٙ، ٚإٔ ايدٝؼ باجملرإ  طاضر١،   

 ٚإٔ ايطداد٠ يٝطت ًب ايطداد٠، بٌ ٖٞ ًب بًٛؽ ايطداد٠.

ْترررنس اىبكررا٫ت اىبتدرردد٠ ايرريت ْٴػررست َرر٪ سًا ًب    إٕ ٖرررٙ ا٭ؾهرراز دبدًٓررا 

ايؿررررشاؾ١ سررررٍٛ اىبطررررا٥ٌ اىبتدًكرررر١ بٓصعرررر١ "ايػررررػـ با٭غررررٝا٤" ٚبررررٌُٓب اسبٝررررا٠    

 ا٫ضت٬ٗنٞ، ٚاىبٓاقػات سٍٛ ايٓذاع اسبكٝكٞ ٚايٓذاع اىبصعّٛ ًب اسبٝا٠ إخل...

ٚعبٔ ْس٣ إٔ ا٭ؾهاز ايريت عبٸرس عٓٗرا دٚضتٜٛؿطرهٞ َٓرر أنجرس َرٔ ٦َر١         

بهررجيف، َررٔ سٝررح ازبررٖٛس ٚايدُررل، أؾهرراز بدررح نتٸرراب اىبكررا٫ت    ضرر١ٓ تؿررٛم

ٚبدررح اىبػررازنـب ًب ٖرررٙ اىبٓاقػررات  إذ ٜررس٣ ٖرر٪٤٫ إٔ سررٌ اىبطررا٥ٌ اىبطسٚسرر١    

ٜهُررٔ ًب إغررباع استٝادررات ايٓرراع اىبادٜرر١، إذا درراش ايتدرربيف، إغررباعًا َتطررازعًا    

أسٝاًْا غدٜد  ٚأنجس عداي١، ٚيهٔ ٖرا اىبدٝاز يتشطـب ايد٬قات اٱْطا١ْٝ ٜبدٚ

ْطُررازٙ" اايكررباب١ٝ ٚغرريف قابررٌ يًتشدٜررد برراىبس٠. إٕ "اْػُرراز" اٱْطررإ بايطررداد٠ ٚ"      
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براشبيفات اىبادٜر١، ٫ ٜ٪دٜرإ، سطرن َٓطرل دٚضتٜٛؿطرهٞ ٚاضرع ا٫ْتػرراز، إفب        

ربًررٝـ ٚعٝرر٘ َررٔ اهلُررّٛ ايَٝٛٝرر١ َررٔ أدررٌ ايتهاَررٌ ايسٚسررٞ، ٫ٚ ػبدرر٬ٕ َٓرر٘  

ظ، ٜطؿ٦إ ؾٝ٘ غرد١ً اسبٝرا٠ ايطرا١َٝ ٚايطُرٛع     إْطاًْا زا٥دًا ٚؾاسبًا، بٌ بايده

 إفب ايُبٛاٖس ايدا١َ ايػا١ًَ، ٚؼب٫ٕٛ ٚدٗ٘ اٱْطاْٞ إفب "ٚد٘ عبد بُٗٝٞ".

ٚنإ دٚضتٜٛؿطهٞ ٜس٣ إٔ إزٚا٤ سادرات اٱْطرإ إزٚا٤ٶ نرا٬ًَ ٚضرسٜدًا     

ؽبؿح َٔ مسرٛٙ ايسٚسرٞ ٜٚؿكرٞ عًر٢ عبرٛ غريف ًَشرَٛب إفب كبرتـب ايكٝرد ايررٟ           

ايكٝل يتصاٜد ا٭غهاٍ ايُباٖس١ٜ احملك١ يًشٝرا٠، ٖٚرٞ أغرهاٍ     ٜسبط٘ باجملاٍ

تصٜد بدٚزٖا َٔ تددد١ٜ دٛاْن اٱسطاع باىبًرات َٚرا ٜرستبٌب برريو َرٔ "زغبرات      

ٚعادات غب١ٝ ٫ٚ َد٢ٓ هلا ٚرب٬ٝت غا١ٜ ًب ايطراؾ١". ٚنرٌ ٖررا بردٚزٙ ٜطراعد     

تٝادات َادٜر١  بأثس عهطٞ ع٢ً تطٛز "غ٠ٛٗ ايتًُو" ٚع٢ً ايتٓاَٞ اي٬ْٗا٥ٞ ٫س

ؾسف ٫ تٓؿو تٴًبٸ٢ بأغٝا٤ َتذدد٠، يبا ػبدٌ اٱْطإ أضريف أساضٝطر٘ ايراتٝر١.    

ٜٚس٣ ايهاتن إٔ ايٓاع، حبهِ نِْٛٗ أضرس٣ ٖررٙ ايردٚز٠، ٜٛاؾكرٕٛ ٫ إزادٜرًا      

عًرر٢ إٔ ٜدٝػررٛا ناسبٝٛاْررات، أٟ "إٔ ٜررأنًٛا ٜٚػررسبٛا ٜٚٓرراَٛا ٜٚبٓررٛا أعػاغررًا 

 ٌ ٚايٓرّٛ، ٚايتػررٍٛب، ٚازبًررٛع عًر٢ ايررٛثيف ضررتُبٌ    ٚؽبًؿرٛا أ ؿررا٫ً. أٚٙ! إٕ ا٭نرر

  ٬ًٜٛ ددًا تطتٟٗٛ اٱْطإ ع٢ً ا٭زا...".

ٚأَجاٍ ٖرٙ "اىبجٌ ايدًٝا" بدٝد٠ ددًا، ًب تؿٛز دٚضتٜٛؿطهٞ، عرٔ نْٛٗرا   

غيف َ٪ذ١ٜ بايٓطب١ سباي١ ايؿسد ا٭ ٬قٝر١ ٚيٛدٗر١ ايتطرٛز ايترازؽبٞ، ٚذيرو ٭ْٗرا       

تٛزَر١" ٚدبدًر٘ غريف قرادز عًر٢ اسبرن ايررٟ ٜتطًرن         تكٟٛ يد٣ اٱْطرإ "ا٭ْاْٝر١ اىب  

ايتكش١ٝ، ٚتتػاق٢ عٔ تػهٌ ؾِٗ اسبٝا٠ يد٣ اٱْطإ ٚؾل "َرٖن اىبتد١" يبا 

ٜ٪دٟ إفب إسداخ ايؿسق١ بـب ايٓاع. ٚعٓد٥ر ٜتشٍٛ اٱسطراع بازبُٝرٌ إفب ايترٛم    

ّٛيرد  إفب ؾٛا٥ح ٚغٛاذ ْص١ٜٚ. ٚتطرتؿشٌ ايػرٗٛا١ْٝ اضرتؿشا٫ً ٖرا٬ً٥. ٚايػرٗٛا١ْٝ ت     

ٕٳ دردًا عًر٢ ترأَـب         ٟٻ ٚازببرا ايكط٠ٛ ٚازبؾب... ٚايكط٠ٛ بدٚزٖا تّٛيرد اسبرسفٳ ايكرٛ

ايرات. ٖٚرا اسبسف ازببإ ع٢ً تأَـب ايرات ٜتشٍٛ دا٥ًُا، ًب ْٗا١ٜ ا٭َس ٚع٢ً 

اىبد٣ ايطٌٜٛ، إفب ْٛع َٔ اشبرٛف ايػردٜد عًر٢ ايررات، ٜٚٓتكرٌ إفب نبٝرع ؾ٦رات        

إفب اَت٬ى اىباٍ ٚتهدٜط٘، ٖٚهرا ٜكرٝع اٱمبرإ   اجملتُع، ّٜٚٛيد تٛقًا غدٜدًا 
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ٛٸتِٗ، ٚقبطراعد٠ اجملتُرع، ٜٚستؿرع عايٝرًا غرداز: "نرٌ        بايتكأَ بـب ايٓاع ٚبأت 

ٚاسرررد يٹراتٹررر٘ َٚرررٔ أدرررٌ ذاتررر٘..."، "ازبُٝرررع ٜٓدصيرررٕٛ ٜٚتؿرررسدٕٚ. ٚا٭ْاْٝررر١ كبٝرررت    

 ايػٗا١َ".

ِٳ ايدُٝرررل ٭َجررراٍ ٖررررٙ ايؿررر٬ت غررريف اىببتريررر١ ايررريت ترررسب   ٌب ايٓترررا٥ر إٕ ايؿٗررر

با٭ضباب، ٚاضتٝدابٳ ُْبا٥ِ ايتطٛز ا٫دتُاعٞ ٖرٙ اييت ٫ تتؿـ بٛسد٠ ا٫دباٙ 

قررد مسشررا يدٚضتٜٛؿطررهٞ بررإٔ ٜهتػررـ، ًب اىبٗررد، ايكؿررٛز ا٭ ٬قررٞ ايرررٟ   

تدراْٞ َٓرر٘ طبتًررـ اىبجرٌ ايدًٝررا ازبدٜررد٠، بررٌ عًر٢ ا٭دم ا٭ٚثررإ ازبدٜررد٠ ايرريت ٫    

ايرٜٔ تهٝؿٛا َدٗا، بٌ تػٝٸس ادباٙ ٖرٙ  تطتأؾٌ ايدٝٛب ا٭شي١ٝ َٔ ْؿٛع ايٓاع

ايدٝررٛب ؾكررٌب، يبررا ٜصٜررد َررٔ تدكرردٖا. ٚمبهررٔ إٔ ْرردزز قررُٔ َُٓبَٛرر١ تأ٬َترر٘ 

ٛٵقض بدد" َا ٜدعٛٙ: "اىبكدضرات   سٍٛ ٖرٙ ا٭ٚثإ أٚ ٖرٙ "اىبجٌ ايدًٝا اييت مل تٴطٵتٳ

غرريف اىبكدضرر١" ؾٗررٛ ٜكررٍٛ: "إْررين أحبررح عررٔ اىبكدضررات، ؾأْررا أسبٗررا، ٚقًرر  ٜٗؿررٛ  

يٝٗرا، ٭ْررين ٖهررا  ًكررت: ٫ أضرتطٝع إٔ أعررٝؼ بػريف َكدضررات، ٚيهرٓين َررع      إ

ذيو أزٜد إٔ تهٕٛ اىبكدضات أنجس قداض١ ٚإٕ بكًٝرٌ، ٚإ٫ّ ؾٗرٌ تهرٕٛ دردٜس٠     

 بايتكدٜظ"؟

ٚاىبكؿررٛد بدبرراز٠ "اىبكدضررات غرريف اىبكدضرر١" ًب ا٭ضررطس اىبكتبطرر١ ٖررٛ ايددايرر١  

كٝك١ٝ  ٖٚررٙ ايدداير١ ايػره١ًٝ ٖرٞ     ايػه١ًٝ اييت ٫ تتطابل دا٥ًُا َع ايدداي١ اسب

ٝٻر١ ايكا٥ُر١ عًر٢ َساٚغر١ ايدكرٌ ٚدؿراف ايكًرن".           ايدداي١ اييت تتبٓاٖرا "اىبدزضر١ ايؿت

نُرا نرإ ايهاترن ٜطرُٞ اىبُازضر١ ايككرا١ٝ٥ ًب َُٓبَٛر١ ايد٬قرات اسبكٛقٝر١          

ايدمبكسا ١ٝ، اييت نإ ٜس٣ إٔ َٔ ايكسٚزٟ ا٫عررتاف قبصاٜاٖرا،   رر ايمدٛاش١ٜ ر

 ػبٛش ايصعِ بأْٗا َصاٜا َطًك١. ٚنإ ٜس٣ إٔ ايُٓبراّ اسبكرٛقٞ ٫ ٜٗرتِ    ٚيهٔ ٫

دٕٚ إٔ ًٜتؿررت إفب اىبكررُٕٛ َررٔ إ٫ّ بتررأَـب يٝاقرر١ ايد٬قررات اشبازدٝرر١ بررـب ايٓرراع  

ايدا ًٞ ايهأَ  ًـ ٖرٙ ايد٬قات. "إٕ ايكإْٛ اىبانس ٜطاين، ًب أثٓا٤ ذيو، 

هٓين ئ أقدّ  برصًا"، ٖهررا نرإ    قبساعا٠ ايًباق١ ايٛثٝك١". "ضأنٕٛ يبكًا، ٚي

دٚضتٜٛؿطهٞ ٜهػـ عرٔ ايتكردٜظ ايرٛثين يًػره١ْٝ٬ ايكاْْٛٝر١ ايريت ٜؿربض        

ٌٻ بررسٚشًا         ٌٴ ايؿررسد إفب ايتؿررسؾات ايكبٝشرر١ قررُٔ غ٬ؾٗررا اشبررازدٞ اي٥٬ررل أقرر َٝرر

ـٻ ٚ ررأ٠، ٚأيطررـ َُبٗررسًا، َررا َررٔ غررأْ٘ إٔ ٜ٪ؾررٌ أنجررس ؾررأنجس    يًدٝررإ، ٚأ رر

 ايبػس١ٜ. ايٓكا٥ـ ا٭شي١ٝ ًب ايطبا٥ع
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باعتُادْررا رررر ْٚكررسأ ًب دؾرررت ٬َسُبررات ايهاتررن ايهًُررات اٯتٝرر١: "اىببررازش٠   

سٳسؾٝٸ١ ايه١ًُ، تدين تٛضٝدٓا اىبٌٝ إفب ايتؿرسؾات ايكبٝشر١"، ٖٚرٛ ٜكؿرد برريو      

إٔ صبُٛعرر١ ايكٛاعررد ايٓبًٝرر١ َباٖسٜررًا ٫ تدرراح بررٌ ترر٪در سررن ايرررات يررد٣ ايٓرراع   

ٚتؿررٌ بررايتؿسٜل بٝررِٓٗ إفب سررد ايكتررٌ. ٚقررد ٚدررد دٚضتٜٛؿطررهٞ إٔ أَجرراٍ ٖرررٙ     

ايدػرٛا٥ٞ هلرا إفب أؾهراز "ذات َُبٗرس     "ايهًُات" ازبًُٝر١ ايريت ؼبٛهلرا تكدٜطرٓا     

زمسررٞ" َٓتػررس٠ سٛيرر٘ عًرر٢ ْطررام ٚاضررع، َٚٓٗررا عًرر٢ ضرربٌٝ اىبجرراٍ، ايػرردازات        

ٝٸد ايٛضررط١ٝ       ايصا٥ؿرر١: اسبسٜرر١ ٚاىبطرراٚا٠ ٚاٱ ررا٤، ايرريت تؿكررٞ ًب ايٛاقررع إفب تطرر

ايدادٜرر١ ٚنررٝظ اىبرراٍ. إٕ سطرر٘ إشا٤ أَجرراٍ ٖرررٙ ايتصٜٝؿررات ايرريت تدهررظ ا٭َررٛز    

اسبكٝكرر١ ؽببرر٧ ٚزا٤ٙ ايهرررب، ٚادعررا٤ اسبررل ٚايررتؿهيف      ٚدبدررٌ اسبرردٜح عررٔ   

ايطًِٝ ؽبؿٞ ايػؼ، ٚايطُٛع إفب اىبأثس٠ مبرٛٙ ازبسمبر١، نرإ سطرًا َسٖؿرًا إفب      

سد غيف عرادٟ. ٚنرإ ٫ ٜٓؿرو ٜٓرصع ايػػرا٠ٚ ايرٖبٝر١ عرٔ ايؿرٝاغات ايريت تبردٚ           

ٗرِ،  ْب١ًٝ َٔ اشبازز، ٜٚدرسٟ َكاؾردٖا ايدُٝكر١ ايريت ٫ تهرٕٛ دا٥ُرًا َتاسر١ يًؿ       

٫ٚ تررد ٌ قررُٔ سكررٌ ايس٩ٜرر١ اىبترراع يررر"سهُا٤ ا٭ؾهرراز اسبدٜدٜرر١، ٚأؾررشاب      

 "ٚسد٠ ا٫دباٙ اىبتػٓذ١".

يرا ؾإٕ يبا ٜستدٟ أُٖٝر١ نربيف٠ ًب أدب دٚضتٜٛؿطرهٞ ايؿرشؿٞ ُْبستر٘      

ايٓاقررد٠ إفب َررا ٜتُتررع برر٘ طبتًررـ زدررا٫ت اجملتُررع َررٔ مسدرر١ َطررتكس٠ ًب ايررٛعٞ    

رررر أت٢  ؿٛؾررٝتِٗ ٫ َررٔ اىبٓصيرر١ ايسٚسٝرر١ ا٫دتُرراعٞ، ٖٚررِ َررٔ أٚي٦ررو ايرررٜٔ تترر 

ا٭ ٬قٝرر١ ايسؾٝدرر١ ايرريت َررٔ اىبؿرررتا إٔ تستكررٞ إيٝٗررا ْؿٛضررِٗ، بررٌ َررٔ ٚقرردِٗ     

ا٫دتُاعٞ اىبتُٝص، َٚٔ اٱظباشات اييت ذبككٗا عكٛهلِ َٚٛاٖبِٗ. ؾأَاّ أؾاقرٌ  

ايٓرراع ايػررس ٝـب ٖرر٪٤٫، نُررا ٜطررُِٝٗ، تررٓشين ايررس٩ٚع برراٱنساٙ حبهررِ         

ايؿ١ٜٛ٦ اييت تػريف أغرهاهلا ٚؾكرًا يرتػيف ايُبرسٚف ايتازؽبٝر١       رر ع١ٝ ضطٛتِٗ ا٫دتُا

احملرردد٠. ٚقررد زؾررد ايهاتررن ٚاسررد٠ َررٔ ٖرررٙ ايررتػيفات عٓرردَا ؾكررد أغررراف         

غس ٕٝٛ ضابكٕٛ "زعا١ٜ ايطًط١ اييت ناْٛا ٜتُتدٕٛ بٗا ٚنإٔ ؾؿتِٗ ايسمس١ٝ 

٫ت عًِ قد شايت" )نأَسا٤ ٚأعٝإ ْٚب٤٬( ٚسٌ ضبًِٗ ضٝاضٕٝٛ ضبرتؾٕٛ ٚزدا

َٚتُٛيررٕٛ... ٜٚػرريف ايهاتررن بكًررل إفب إٔ ايٓرراع ًب زٚضررٝا مل ُٜٓبررسٚا قررٌب إفب        
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عًر٢ أْٗرا ايكُٝر١ ا٭مسر٢ ًب ا٭زا، ٚإٔ     ررر  "نرٝظ ايررٖن"   رر ايػس ١ٝ ازبدٜد٠ 

ٖرٙ ايػس ١ٝ مل "تٴسؾع قٌب َٔ قبرٌ إفب ٖررٙ اىبهاْر١ ٚمل تدرٌب قرٌب ٖررٙ ايكُٝر١        

ا عبراد٠ اىبراٍ ٚازبػرع ير٘ ٜػر٬ُٕ      نُا ؼبدخ ًب أٜآَا ٖررٙ" ايريت أؾربشت ؾٝٗر    

نٌ صبا٫ت اسبٝا٠، ٚأؾبشت ايؿ١٦ ايريت كبتًرو ايطرط٠ٛ ًب َبرٌ ٖررٙ ايػرس ١ٝ       

ٖررٞ ؾ٦رر١ ايؿررٓاعٝـب ٚايتذرراز ٚزدرراٍ ايكررإْٛ إخل... ايرررٜٔ أؾرربشٛا ٖررِ "أؾاقررٌ     

ايٓاع". ٚنإ دٚضتٜٛؿطهٞ ٜرس٣ إٔ ٫ غر٤ٞ مبهرٔ إٔ ٜهرٕٛ أنجرس ؾطرادًا       

ترٛف تأثيفٙ اىبؿطد ًب نٌ َهرإ: "ًب اىبرد٠   َٔ ٖرا ازبٌٝ، ٚنإ ٜهتػـ ب

ٔٵ ٖرِ ايررٜٔ ٜدردِٖ        َٳر ا٭ يف٠ بدأ ٜٓتاب اىبس٤ٳ غدٛز بايسعن ايؿُبٝع عًر٢ ايػردن: 

 ْتًذٝٓطٝا".َٔ أؾكٌ أْاض٘... احملاَٞ، ٚاىبؿسًب ٚا٭

ٓٻؿٕٛ ًب عررداد "أؾكررٌ ايٓرراع" ٖررِ    ٬ٜٚسرِب ايهاتررن إٔ ايرررٜٔ أؾرربشٛا ٜٴؿر

 :زداٍ ايدًِ ٚايؿٔ ٚايتٜٓٛس

"قرررسزٚا أ ررريفًا إٔ ٖررررا اٱْطرررإ ازبدٜرررد ٚايرررر"أؾكٌ" ٖرررٛ ببطرررا ١ اٱْطرررإ  

اىبطررتٓيف، ٚ"زدررٌ" ايدًررِ اىبترًررٞ عررٔ اىبدتكرردات اشبساؾٝرر١ ايطررابك١. ٚيهررٔ َررٔ        

ايؿدن تربين ٖررا ايرسأٟ ٫عتبراز بطرٌٝب دردًا ٖرٛ إٔ "اٱْطرإ اىبرتدًِ يرٝظ دا٥ُرًا            

 تؿاف اىبس٤ بهسّ ا٭ ٬م".إْطاًْا غسٜؿًا". إٕ ايدًِ ٫ ٜهؿٞ ٚسدٙ يكُإ ا

ٚنررإ دٚضتٜٛؿطررهٞ ٜرردزز ايتٓرراقح بررـب ايررتدًِ ٚا٭ رر٬م ًب عررداد أٖررِ    

ايتٓاقكات ًب ايدؿس ازبدٜد ٜٚػيف إيٝر٘ باضرتُساز. ٚنرإ ٜكرٍٛ يًّررٜٔ ٜرسٕٚ ًب       

إعرر٤٬ غررإٔ ايتدًررِٝ ع٬دررًا يهررٌ ايدًررٌ: "أّ أْهررِ تُبٓررٕٛ إٔ اىبدررازف ٚ"ايدًررّٛ     

١ٝ )ٚسترر٢ ازباَدٝرر١( بٛضرردٗا إٔ تؿررٛؽ ْؿررظٳ ايٝرراؾع  ايؿررػيف٠" ٚاىبدًَٛررات اىبدزضرر

ؾٝاغ١ً ْٗا١ٝ٥، ٚأْ٘ حبؿٛي٘ ع٢ً ايدبًّٛ مبتًو ع٢ً ايؿٛز  ًطرًُا ثابترًا ٜترٝض ير٘     

َدسؾ١ اسبكٝك١ ٚدبٓن اٱغرٛا٤ات ٚا٭ٖرٛا٤ ٚايسذا٥رٌ؟". ٖٚرٛ ٜدتكرد إٔ  ؿٛؾر١ٝ       

 ايٓػرراٍب ايدًُررٞ ايرررٟ ٜتطًررن، نُررا ٜبرردٚ َباٖسٜررًا، ْهررسإ ايرررات ٚمساسرر١        

ايٓؿظ، تٴُبٗس "ق ي١ غإٔ اىبطًرن ا٭ ٬قرٞ، ٚاسبرظ ا٭ ٬قرٞ" يبرا ٫ ٜطراعد       

عًرر٢ ايؿررشٛ ايسٚسررٞ ٚايٓكررا٤ ايٓؿطررٞ يررد٣ اٱْطررإ. َٚررٔ ٖٓررا ٜتررأت٢ ايُبٗررٛز           

ايطبٝدررٞ ٭ٚي٦ررو ا٭غررراف اىبٗررٛيـب ذٟٚ ايجكاؾرر١ ايدايٝرر١ ٚاىبهررس ايؿررا٥ل ٚايتررٛم   
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ٜٚترررأت٢ نرررريو ايُبٗرررٛز   اىبدكرررد يًػاٜررر١ إفب تررردبيف اىبهاٜرررد ٚاَرررت٬ى ايطرررًط١،  

ايطبٝدٞ ىبطا٥ٌ َد١ٓٝ، َٓٗا، عًر٢ ضربٌٝ اىبجراٍ، َرا ٜتطرا٤ٍ عٓر٘ ايهاترن: "ٖرٌ         

ٖرِ نجرس أٚي٦رو ايدًُررا٤ ايررٜٔ ٜؿرُدٕٚ أَراّ اٯؾرر١ ايريت ٜدراْٞ َٓٗرا ايدررامل؟ إٕ          

ايػسف ايصا٥ـ، ٚسن ايرات، ٚايػٗٛا١ْٝ تطرتشٛذ عًرِٝٗ أٜكرًا. تكؿٸرٛا، َرج٬ً،      

ٞٸ    أَس ٣ٖٛٶ َٔ أٖٛا٤ ايرٓؿ  ، ٚيهٓر٘ ٜتطرًٌ إفب ْؿرظ    ظ ناسبطرد: إْر٘ ؾرِب ٚدْٚر

ايدررايٹِ سترر٢ يررٛ ناْررت َررٔ أْبررٌ ايٓؿررٛع. ؾٗررٛ ٜسغررن ًب إٔ ٜهررٕٛ غررسٜهًا ًب     

ا٭بٸ١ٗ ايداَر١ ٚايترأيل... ٚبرايدهظ ٜسغرن ًب ايػرٗس٠ ٚاجملرد، َٚرٔ ٖٓرا ُٜبٗرس ًب          

ٚ ، ٚا٭ضٛأ َٔ ٖرا نً٘، اىبٓؿدٝٸر١  ، ايدًِ ايددٌ ٚايطدٞ اسبجٝح ٱسداخ أثس َد

ثرس  أٚذيو يمٚش ايسغب١ ًب اٱثسا٤. ٚؼبدخ ايػ٤ٞ ْؿط٘ ًب ايؿرٔ: ايطردٞ ٱسرداخ    

ٚ ، ٚيبًٛؽ ْٛع َا َٔ أْاق١ ايؿٓد١. أَا ا٭ؾهاز ايبطٝط١، ايٛاقش١، ايٓبًٝر١،   َد

اىبداؾا٠، ؾإْٗا تؿبض  ازز دا٥س٠ اىبٛق١: إذ اىبطًٛب أغٝا٤ أنجس صبًْٛا بهجيف، 

 اىبطًٛب تؿٓٸع ا٭ٖٛا٤".

دٚضتٜٛؿطرررهٞ ًب عؿرررسٙ، عؿرررس ا٫ ت٬ رررات غررردٜد٠ ايتٓرررٛع،    ٚنرررإ 

ٚا٫َتصادات اىبدكد٠، ٚا٭ٚثإ اىبانس٠، ٚاشدٚاد١ٝ ايطًٛى ٜكؿٞ أُٖٝر١  اؾر١   

ع٢ً ايتٝكِب ايسٚسرٞ ٚعًر٢ إدراد٠ ؾؿرٌ اسبٓطر١ عرٔ ايرص٩إ، ٖٚررا يرٝظ برا٭َس           

ايطررٌٗ، ٚعًرر٢ ايكرردز٠ عًرر٢ كبٝٝررص اٱزٖاؾررات اىببهررس٠ يًشسنررات اىبسذٚيرر١ ًب     

ايطبٝدرر١ ايبػررس١ٜ" إذ ٫ ٜٓرردز إٔ تهررٕٛ ٖرررٙ اٱزٖاؾررات َطررته١ٓ ًب ا٭عُررام   "

ذبت ضتاز َٔ أيٝل ا٭غرهاٍ احملتػر١ُ ايريت ربؿرٞ ذبتٗرا زٜرا٤ٶ أْاْٝرًا ٫ ٚاعٝرًا،         

ضتاز َٔ أْرٛاع ايٓػراٍب ايررٟ ٜهطرن ؾراسب٘ اهلٝبر١ ٚازبراٙ، أٚ ستر٢ ضرتاز َرٔ           

ؿُباعرر١، إذ ٜهُررٔ عٓرردْا ا٭ؾهرراز ايرريت ترردعٛ إفب ضببرر١ ايبػررس. "ٖٓررا تهُررٔ اي 

اٱقداّ ع٢ً أقرز ا٭ؾدراٍ ٚأزذهلرا َرٔ دٕٚ إٔ ٜهرٕٛ ايؿاعرٌ غرؿرًا ٚغردًا عًر٢         

اٱ رر٬م! إٕ َؿررٝبتٓا ًب ٖرررا ايدؿررس ٖررٞ ًب إَهاْٝرر١ إٔ ٜٳدٴرردٻ اَررس٩ ْؿطرر٘ غرريف   

ٚغررد، بررٌ إٔ ٜهررٕٛ، ًب بدررح ا٭سٝررإ بايؿدررٌ تكسٜبررًا غرريف ٚغررد، ٜٚستهررن ًب   

 َسا٤ ؾٝٗا".ايٛقت ْؿط٘ زذ١ًٜ ٚاقش١ ٫ 
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٬ٜٚسِب دٚضتٜٛؿطهٞ أِْٗ أؾبشٛا ٜدٝػٕٛ ًب عؿس تمش ؾٝ٘ بهٌ سد٠ 

ٚدد١ٜ َػه٬ت ايبا ٌ ايػسٜـ أٚ ايهرب ايؿادم، أٟ اٱس٬ٍ غريف ايرٛاعٞ   

س َٚسدبٌ عًر٢ عبرٛ غريف    طيكِٝ َصع١َٛ ضبٌ ايكِٝ اسبكٝك١ٝ، ٚارباذ َٛقـ َبت

ٓراع ايكردز٠ عًر٢ ٬َسُبر١     َدزٳى َٔ طبتًـ َطا٥ٌ اسبٝا٠. ْٚتٝذ١ يريو ٜؿكد اي

"إٔ اىَبجٳررٌ ا٭عًرر٢ يًسا٥ررع ٚايطرراَٞ قررد غػٸرراٙ ايُبرر٬ّ، ٚإٔ َؿٗررّٛ اشبرريف ٚايػررس        

ٜتدرررسا يًتػرررٜٛ٘ ٚايتشسٜررررـ، ٚإٔ ايٛقرررع ايطبٝدرررٞ ايطررررٟٛ ٜٴطرررتداا عٓرررر٘،      

باضتُساز، بٛقع اؾط٬سٞ غرس ٞ، ٚإٔ ايبطرا ١ ٚايدؿٜٛر١ ْٳبٝردإ َٓطرشكتـب      

ٌ!" ٖٚهرررررا ؾررررإٕ أؾكررررٌ ايٓرررراع ذبرررت ٚ ررررأ٠ ايصٜررررـ ايرررررٟ ٫ ٜٓؿررررو ٜطرررتؿش  

اؾط٬سًٝا، إذ ُٜٓبسٕٚ بطراد١ إفب ؾؿتِٗ ا٫ؾط٬س١ٝ ع٢ً أْٗرا ؾرؿ١ َطًكر١    

غيف اؾط٬س١ٝ، ٚأْٗا تتطرابل َرع ايردٚز ايررٟ ٜ٪دْٚر٘ ًب اجملتُرع، إلبرا ٜكرؿٕٛ         

ع٢ً ضًٛنِٗ ٫ إزادًٜا َطش١ ايتُجٌٝ اىبرادع. ٜٚٓػأ ًب ْؿٛضِٗ ْٛع َٔ "اىبطرسع  

ٛٸٙ ايدٝرٛب،   ايدا ًٞ" ايرٟ ٜدع ِ عؿ١ٜٛ ايػهٌ اشبازدٞ يًدٚز ايرٟ ٜ٪دْٚ٘ ٚمبر

يبا ٜكرٟٛ إفب سرد نربيف عردّ ايتؿراِٖ برـب يبجًرٞ ايؿ٦رات ٚايػرسا٥ض اىبرتًؿر١ ًب           

اجملتُررع، ٚنررإ ايهاتررن ٜررس٣ إٔ ا٭ثررس ايطررً  يتُجٝررٌ دٚز اٱْطررإ ايٓبٝررٌ ًب      

ايساقررٞ، ايٛقررت ايرررٟ مبتررصز ؾٝرر٘ أيررل اىبُبٗررس اشبررازدٞ يطررًٛى أؾررساد اجملتُررع       

ٚاىبَٛبؿـب اسبهَٛٝـب، ٚا٭دبا٤ ٚايؿٓاْـب َرع "ْكرـ" ًب تهرِٜٛٓٗ ايٓؿطرٞ ٚقرد      

عٴًِّل ؾٛم قًٛبِٗ ٚعكٛهلِ "قؿٌ ؾ٫ٛذٟ" يًشؿاَب ع٢ً "يباق١ ايتؿسف" إلبا ٜهُٔ 

ٍٳ قٛاعدٳ" شا٥ؿًا بد٫ً َرٔ "ازبُراٍ ايبػرسٟ"     ًب إٔ كبجٌٝ ايدٚز اىبرنٛز ؽبًل "نبا

ٛٸٙ ايدٝرٛب، ؾإْر٘ ٜطُرظ بطرا ١      اسبكٝكٞ  ٚؾك٬ً عٔ إٔ ٖر ا ازبُاٍ ايصا٥ـ مبر

ايرٓؿظ ٚ"ؼبرتٸ" َٓاقبٗرا اسبكٝكٝر١ عًرر٢ عبرٛ غريف ًَشرَٛب  إذ إٕ "سسؾٝر١ ايكٛاعررد         

ٚغهًٗا" ٜد٬ُٕ، سطن قإْٛ  اف، ع٢ً نبرت "ؾردم اىبكرُٕٛ" ٚإ ؿا٥ر٘،     

ع٢ً عبٛ غيف ًَشَٛب، يبا مبٓع اٱْطإ َٔ ايدٌُ ع٢ً إؾ٬ع ْؿط٘ ٜٚسضخ ؾٝر٘  

 ٘ َٔ "ْكـ".َا ٜػٛب

ٚنإ ايهاتن غايبًا َا ٜس٣ ست٢ ًب اىبٖٛب١ إَها١ْٝ ست١ُٝ يٛدرٛد ؾرا٥ح   

َٔ "ا٫ضتذاب١" يٰ سٜٔ َٚرٔ "ايتُجٝرٌ" ًب ايتداَرٌ َدٗرِ يبرا ٜر٪دٟ ٫ إزادٜرًا إفب        

ربدٜس ايكرُيف، ٚا٫عبرساف عرٔ اسبكٝكر١، ٚا٫بتدراد عرٔ ضببر١ ايبػرس. ؾايػرػـ          
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ع، عًرر٢ ضرربٌٝ اىبجرراٍ، ػبدررٌ ايررتؿهيف ٜرردْٛ  بايهًُرر١ اىببٗررس٠ أٚ با٭ضررًٛب ايسؾٝرر 

غ٦ًٝا ؾػ٦ًٝا َٔ ايكشاي١، ٚػبدٌ ايٓؿظ تدْٛ َرٔ اشبػر١ْٛ يرد٣ بدرح ا٭دبرا٤ أٚ      

احملاَـب َٔ ذٟٚ ايٓؿٛع ايطا١َٝ. ؾبرد٫ً َرٔ ايكًرن ٜبردأ ؽبؿرل ًب ؾردز ايٛاسرد        

َٔ ٖ٪٤٫ "قطد١ َٔ غ٤ٞ َا زمسٞ زٚتٝين، ٚتساٙ ٜطتأدس إفب أَد ٫ ٜٓتٗرٞ َٚرٔ   

ٌ نبٝررع اسبررا٫ت ايطاز٥رر١ اىبطررتدذ١ً ايكادَرر١ طبصْٚررًا استٝا ٝررًا َررٔ ايدبررازات  أدرر

ٚايهًُرررات ٚايدٛا رررـ ايطرررطش١ٝ ٚا٭ؾهررراز ايكرررش١ً ٚاٱمبرررا٤ات ٚايُٓبرررسات       

ا٫ؾرط٬س١ٝ، ٚنًرٗا برايطبع، ٚؾررل آ رس َكتكرٝات اىبٛقرر١ ايًٝمايٝر١، َٚرٔ ثررِ        

 بط١".تساٙ ٜٓػُظ ىبد٠  ١ًٜٛ، بٌ  ٛاٍ اسبٝا٠ ًب ايطُأ١ْٓٝ ٚايػ

نُا نإ دٚضتٜٛؿطهٞ ٜرس٣ عردّ كبٝٝرص اسبكٝكر١ ايكرا٥ِ عًر٢ ايهررب        

ايؿررادم ًب ايتؿررا٩ٍ ازبرراَض يررد٣ ايتكرردَٝـب اىبداؾررسٜٔ ايرررٜٔ ٜدًكررٕٛ اٯَرراٍ ًب   

ايطيف عبٛ ا٭ ٠ٛ اٱْطا١ْٝ ايػا١ًَ عًر٢ ايٓذاسرات ايريت تٴشرسش ًب صبراٍ ايجكاؾر١       

از َطبك١ ضٓذد إٔ ايبػس مل ٚاسبكاز٠. ٚيهٔ إذا ُْبسْا إفب ا٭َس َٔ غيف أؾه

( 1(.. ٚنًب١ٝ ايؿهس٠)1س٠ ٚتطٛز سٳ٬ّقٞ)طٜٳذٵٓٛا َٔ اسبكاز٠ ض٣ٛ أؾهاز َبت

بطرربن ا٫بتطرراز ٚا٭غررهاٍ ايكررش١ً ايتاؾٗرر١. ٚمل ٜتجكؿررٛا إ٫ّ ًب صبرراٍ َدتكرردات 

  ساؾ١ٝ ددٜد٠، ٚعادات ددٜد٠، ٚأشٜا٤ ددٜد٠.

عٛدٖرا ّٚيردت عًُٝرات مل    أقـ إفب ذيو إٔ اسبكاز٠ ايمدٛاش١ٜ اييت اغرتد  

ذبؿص ع٢ً انتطاب ثكاؾ١ زٚس١ٝ عُٝكر١ َرٔ غرأْٗا إٔ تػريف بٓٝر١ ايدرامل ايسٚسرٞ        

بهاًَٗا يد٣ اٱْطإ، ٚنريو دٚاؾرع ضرًٛن٘ ا٭ْاْٝر١. "ؾراسبسب ذبردخ نرٌ       

ضرر١ٓ ٫ٚ ٜٛقؿٗررا ايتطررٛز ٫ٚ أٟ غرر٤ٞ آ ررس.. أٟ إٔ ايتكرردّ ٚاٱْطررا١ْٝ غرر٤ٞ،      21

 غ٤ٞ آ س".ٚايكٛاْـب اييت ٜتشدثٕٛ عٓٗا 

ٚٚؾكرررًا هلررررٙ ايكرررٛاْـب غررريف ايٛاقرررش١ ؾرررإٕ ايتكررردّ ٚ"اٱْطرررا١ْٝ" ايًررررٜٔ ٫       

مبتًهررإ أضاضررًا زٚسٝررًا ناؾٝررًا، َٚكررًُْٛا أ ٬قٝررًا ٚاقررشًا، َدسقررإ شبطررس   

ايتشررٍٛ ٚا٫ْكرر٬ب إفب تكٗكررس ُٖٚذٝرر١. ؾبًررٛؽ ٖرردف ْبٝررٌ نٗرردف اىبطرراٚا٠ بررـب    

ذ "َررا ٖررٞ اىبطرراٚا٠ ًب ايدررامل اىبررتدًِ  ايٓرراع بًٛغررًا َباٖسٜررًا ٫ ٜطررُٛ بٗررِ دا ًٝررًا. إ 

اسبايٞ؟ إْٗا َساقب١ بدكٓا بدكًا بػيف٠، إْٗا ايؿرًـ ٚاسبطرد..." ٫ٚ مبهرٔ ٭ٟ    
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َداٖدات إٔ ذبٍٛ دٕٚ اْد٫ع اسبسٚب َا داَت ٖرٙ ٖٞ ساي١ ايٓؿرٛع ايبػرس١ٜ،   

 ايرريت تّٛيررد اىبٓاؾطرر١ت اىبس٥ٝرر١ت ٚغرريف اىبس٥ٝرر١ بٝٓٗررا َؿررا ٳ َادٜرر١ً ددٜررد٠ ٚددٜررد٠،       

ٚتتطًن تبدًا يريو تٓٛعٳ طبتًـ أغهاٍ ا٫ضت٤٬ٝ ٚا٫سرت٬ٍ تٓٛعرًا َتصاٜردًا. ًٚب    

ايٓتٝذرر١ إذا نررإ ٚقررت ايطررًِ ايرررٟ دبررسٟ ؾٝرر٘ ايجررٛزات ايؿررٓاع١ٝ ٚضررٛاٖا َررٔ    

ايجررٛزات غرريف ايدَٜٛرر١ ٫ ٜطرراعد عًرر٢ تػررٝيف أضررظ ايتُسنررص ا٭ْرراْٞ ًب ايٓػرراٍب   

ؾررإٕ ٖرررا ًب ايٛقررت ْؿطررر٘     اٱْطرراْٞ، بررٌ بررايدهظ ؽبًررل ٚضررطًا َػررررًٜا هلررا،      

ٜطررتدعٞ اسبادرر١ إفب اسبررسب "ٚؽبسدٗررا َررٔ دا ًرر٘ نداقبرر١ با٥طرر١". يرررا نررإ    

دٚضتٜٛؿطهٞ ٜرس٣ َرٔ ايكرسٚزٟ تكرِٜٛ ا٫دباٖرات اىبطرتكب١ًٝ يرر"َطاز ا٭َرٛز"         

تكٛمبًا َتبؿسًا َٚطبكًا، إذا دراش ايتدربيف، ٚضر٪اٍ ايررات باضرتُساز "أٜرٔ ٜهُرٔ        

 ا٭ض١ً٦ ًب شَٓٓا: ٌٖ ازبٝد دٝد"؟ازبٝد َٚا ٖٛ ا٭سطٔ... إٕ 

ٚناْت أَجاٍ ٖررٙ ا٭ضر١ً٦ ترمش أَاَر٘ أٜكرًا عٓردَا نرإ ؼبًرٌ ايُٓبسٜرات          

ايسادٜهاي١ٝ ًب ا٫غررتان١ٝ ايطٛباٜٚر١، ٖٚرٞ ُْبسٜرات قا٥ُر١ عًر٢ َبراد٨ ْؿدٝر١         

ايؿذٸررر١ يًبٓرررا٤  ررررر ايطٛضرررٝٛيٛد١ٝ ر اتعٚٚعك٬ْٜٛررر١. ؾكرررد نرررإ ٜرررس٣ إٔ اىبػرررس    

ايكا١َُ٥ ع٢ً اىبٓؿد١ ا٫قتؿاد١ٜ اىبتطرا١ٜٚ سذُرًا، ٫ تساعرٞ    ا٫دتُاعٞ "اىبدكٍٛ"، 

ايدُل اىبتٓاقح يًشس١ٜ اٱْطا١ْٝ اييت تتذ٘ سسناتٗا غريف ايساغرد٠، َٓرر ا٭شٍ،    

عبٛ تٛضٝع ٚإعر٤٬ اسبكرٛم ايراتٝر١، ٚعبرٛ ايتًُرو ٚايتؿرسف سطرن اهلر٣ٛ. ٖٚرٛ          

ٖر٘  ٛدتُراعٞ بٛد ٜس٣ إٔ أٟ سٌ "عًُٞ" يًُطا٥ٌ ا٫دتُاعٝر١ ٫ ٜساعرٞ ايدُرل ا٫   

 اىبتددد٠ ٚأٖٛا٥٘ اشبؿ١ٝ ٖٛ سٌ ٜٗدد حبدٚخ إ ؿاقات نازث١ٝ.

ٚنإ دٚضتٜٛؿطهٞ ٜػيف ضبرٸزًا إفب إٔ ايطدٞ يتشكٝل ا٫ْطرذاّ ايدراىبٞ   

ايػراٌَ "َرٔ اشبرازز" قبطرراعد٠ ُْبسٜرات ضبردٚد٠ مل تطررتٛف ايكردز ايهراًب َررٔ        

ْطإ َٓرر ا٭شٍ، إلبرا   ايرتٟٚ، َٚع إغؿاٍ عدّ ا٫نتُاٍ ايدا ًٞ ايرٟ ٬ٜشّ اٱ

ٜرر٪دٟ إفب ؾػررٌ ٖرررٙ ايُٓبسٜررات عًرر٢ ايؿرردٝد ايدًُررٞ، ٖٚرررا َررا ضتؿررطدّ برر٘       

ا٭دٝراٍ ايكادَرر١. ٚنررإ ٖرررا ا٫ستُراٍ ٜبرردٚ يرر٘ ستُٝررًا يطربن آ ررس أٜكررًا ٖررٛ إٔ    

ايباسجـب عٔ ُْباّ ادتُاعٞ عادٍ نإ ٜٓصيل َرٔ سكرٌ ز٩ٜرتِٗ عردد ناَرٌ َرٔ       

يت تطتدؿررٞ عًرر٢ اسبطرراب اىبٓطكررٞ    ؿررا٥ـ ايٛدررٛد ايبػررسٟ ؾررٛم ايدكًٝرر١ ايرر   

ايؿرازّ. إٕ تٓبٸر٘ ايهاترن عًر٢ َجرٌ ٖررٙ اشبؿرا٥ـ مسرض ير٘ برإٔ ؼبردد َبراٖس٠             



 يوميات دوستويفسكي.. في مقدمتين

 

 313 

 

ٖاَرر١ نررإ ٜطررُٝٗا، تبدررًا يًطررٝام ٚيدزدرر١ ترردْٞ َكررُْٛٗا ا٭ ٬قررٞ: " ٓررٛع        

 ايؿهس" أٚ "دس ايؿهس٠ ًب ايػازع".

 ٚ ا٭ ر٠ٛ  ؾٓبٌ ا٭ؾهاز ْٚكا٩ٖا يد٣ نبٝع أٚي٦و ايرٜٔ ٜبشجٕٛ عٔ اىبطراٚا٠ 

مبهررٔ إٔ ٜتػررٖٛا، سطررن ٬َسُبررات ايهاتررن، يطرربن ٚاسررد ؾكررٌب ٜتُجررٌ ًب     

صبررررسد تدذررررٌ ٖرررر٪٤٫ ا٭غررررراف ًب اضررررتر٬ف ا٫ضررررتٓتادات ٚايتدُُٝررررات،     

ٚاعتُرررادِٖ ايؿسقرررٝات عًررر٢ أْٗرررا بررردٜٗٝات غررريف قابًررر١ يًررردسح، ٚدبطرررٝدِٖ    

ؿررٞ ا٭ؾهرراز اٱْطررا١ْٝ دبطررٝدًا عػررٛا٥ًٝا ٫ ٜطررُض بررإدسا٤ أٟ ذبًٝررٌ، ٜٚكرررتٕ بٓ 

اعتبا ٞ غاٌَ يًتكايٝد ٚايكِٝ ايتازؽب١ٝ ٚاىبجٌ ايدًٝا ايػدب١ٝ اييت تهْٛت  ر٬ٍ  

أيـ ض١ٓ. ٚعٓدَا "تؿرٌ" ٖررٙ ا٭ؾهراز "إفب ايػرازع" ٜسنرن َٛدتٗرا "احملترايٕٛ        

ايررررٜٔ ٜترررادسٕٚ بايًٝمايٝررر١" أٚ َررردبسٚ اىبهاٜرررد ايررررٜٔ ٜٓرررٕٛٚ ايطرررًن ٚايٓٗرررن،   

ا٭مس٢". ٜٚؿرٌ "ؾردايٝو اىبررٖن" ًب    ٚيهِٓٗ ٜكؿٕٛ ع٢ً ْٝاتِٗ "ؾٛز٠ ايددٍ 

ْٗا١ٜ اىبطاف إفب ا٫عتكاد بإٔ "اىباٍ أؾكٌ َٔ اىبرس٠٤ٚ" ٚ"إذا مل ٜهرٔ مثر١ َرا ٖرٛ      

ٟٸ  دْا٤". َكدع ؾُٔ ازبا٥ص ازتهاب أ

نرإ دٚضتٜٛؿطرهٞ ُٜٓبرس ًب قرإْٛ تػرٛٙ ا٭ؾهراز اىبتكر١ُٓ قرِٝ اىبرس٠٤ٚ          

قإْٛ ا٫ؾطداّ اي٬ٚاعٞ  َكرتًْا بكإْٛ اْدهاضٗا اْدهاضًا غاَكًا  ؿًٝا، أٟ

ًب أعُام ْؿظ اٱْطإ بـب ايػدٛز بدردّ اٱسا ر١ قبػراشٟ ٖررٙ ا٭ؾهراز إسا ر١       

تا١َ، ٚاٱسطاع بدردّ إَهاْٝر١ تطبٝكٗرا ًب ايٛاقرع بايٓطرب١ يهرٌ ؾرسد ضبردد،         

َررٔ دٗرر١، ٚبررـب َكتكررٝات ايدك٬ْٝرر١ اىبطًكرر١ َررٔ دٗرر١ أ ررس٣. ٜٚررس٣ ايهاتررن إٔ  

اىبتصٳب١ًِّ بايٓطب١ ي٬ْطذاّ ايداّ ايكادّ ػبم اٱْطإ ٫  ايدٚز ايرٟ تكطًع ب٘ اىباد٠

إزادًٜا ع٢ً ايتؿهيف )بدزدات طبتًؿ١ َٔ ايٛقٛع ٚايرٛعٞ( ًب "إٔ سٝرا٠ ايبػرس١ٜ    

ًب اسبكٝك١ ٖٞ صبسد سبُب١ نشٝات٘ ٖٛ ْؿط٘، ًٚب أْ٘ ًب ايّٝٛ ايتايٞ يًٛؾرٍٛ  

ضرتتشٍٛ ايبػرس١ٜ إفب   إفب "ا٫ْطذاّ" )إذا آَٓا برإٔ ٖررا اسبًرِ يبهرٔ ايتشكٝرل(      

ؾررؿس نػررأْ٘ ٖررٛ، ٚذيررو حبهررِ ايكررٛاْـب اىبتهًطرر١ ايرريت تررتشهِ بايطبٝدرر١.    

ٚضٝأتٞ ٖرا بدد ؾٓٛف اىبداْا٠ ايػدٜد٠ اييت ضتتشًُٗا يتشكٝل ٖرا اسبًِ  ٖررٙ  

ايؿهس٠ تجيف ضرط٘ إفب أقؿ٢ سد، ٚبطبن سبر٘ يٲْطرا١ْٝ بايررات ترجيف غردٛزٙ      
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١ بأضرررسٖا، ٚقبٛدرررن قرررإْٛ اْدهررراع   بايطررررٌب ٚاٱٖاْررر١ ْٝابررر١ عرررٔ اٱْطررراْٝ  

 ا٭ؾهاز تكتٌ ًب ْؿط٘ ست٢ سب٘ يٲْطا١ْٝ".

ٞ  ٚقد بٝٸٔ ذبًٌٝ أَجاٍ ٖررٙ ايكرٛاْـب َتدردِّ    أْر٘ ٫   د ازبٛاْرن يدٚضتٜٛؿطره

ايُٓبسٜررات ايطٛباٜٚرر١، ٫ٚ اسبكرراز٠، ٫ٚ ايدمبكسا ٝرر١ ٫ٚ تهرراؾ٪ ايؿررسف أَرراّ   

ازبُٝع ًب "إٔ ٜأنًٛا ٜٚػسبٛا ٜٚتُتدٛا" بكادز٠ ع٢ً إٔ تٛضرع َرٔ سٝرص اشبريف ًب     

ْؿررظ اٱْطررإ ٚتدؾدرر٘ إفب سررن أ ٝرر٘ اٱْطررإ. بررٌ بررايدهظ، ؾايػررس ٚا٭ْاْٝرر١       

تهٝؿرررإ َرررع ايُبرررسٚف ازبدٜرررد٠،  ٜتٓهرررسإ برررصٟ آ رررس ًب ضررريفٚز٠ ايترررازٜخ، ٜٚ 

ٜٚؿبشإ أنجس كبًٜٛٗا يًرات، ٚأنجس تؿٓٓرًا َٚرٔ ثرِ أنجرس اضرتكسازًا، ٚأعُبرِ       

 .* طسًا ٚإزعابًا بايك٠ٛ

ٚأغاز ايهاتن ًب "َٜٛٝات٘" ٖٚٛ ٜؿهس ًب ٖرٙ اىبطا٥ٌ، إفب أْ٘ َٔ "اىبؿّٗٛ 

ٚايٛاقررض إفب دزدرر١ ايدٝررإ إٔ ايػررس ٜهُررٔ ًب ايبػررس١ٜ عًرر٢ عُررل ٜصٜررد عُررا          

ٜٸررًا رررر ٜؿرتقرر٘ اىبَطبِّبررٕٛ  ا٫غرررتانٕٝٛ، ٚأْرر٘ ٫ ْطررتطٝع دبٓررن ايػررس ًب اجملتُررع أ

ضرتُبٌ ٖرٞ ْؿطرٗا، ٚإٔ ايػررٚذ      ١ناْت بٓٝر١ ٖررا اجملتُرع، ٚإٔ ايرٓؿظ ايبػرسٜ     

ٚاٱثِ ٜٓبدإ َٓٗا بايرات، ٚأ يفًا إٔ قٛاْـب ايسٚع ايبػس١ٜ َا شايت صبٗٛي١، َٚا 

َٴطتٳػًَك١ ع٢ً ايدًِ، ٚغيفٳ  ضبردد٠ٺ ٚضبؿٛؾر١ با٭ضرساز إفب دزدر١ تٓؿرٞ ستر٢       شايت 

َٴطِّبٹـب ْٗا٥ٝـب، أٚ ست٢ ٚدٛد قكا٠ ْٗا٥ٝـب...".  اٯٕ إَها١ْٝ ٚدٛد 

يكد ٚدد دٚضتٜٛؿطهٞ، ٖٚٛ ٜطتكؿٞ عامل اٱْطرإ ايٓؿطرٞ اىبدكرد، إٔ    

سسنرررات إزادتررر٘ اسبرررس٠ اىبتٓٛعررر١ إفب سرررد نررربيف، عًررر٢ ايرررسغِ َرررٔ ا رررت٬ف       

دايٝتٗرا، تتذر٘ نًرٗا عراد٠ عبرٛ سؿرِب ايررات، ٚعبرٛ         َكُْٛٗا، ٚتٓٛع صبا٫ت ؾ

ايطٝطس٠، ٚايًر٠  ٚإٔ اشبٛاف ايؿطس١ٜ يًطبٝد١ ايبػس١ٜ اىبتط١ُ بؿؿات ايتهم 

ا٭ْررراْٞ ٚايٓصعررر١ عبرررٛ اىبتدررر١ ٚايددٚاْٝررر١ تكرررٛد برررايك٠ٛ ٚبايؿدرررٌ، إذا مل تٴكُرررع    ررررر 

ٞ "ؾطسٜتٗررا" ٚمل تٴركررع ٭مسرر٢ َجررٌ أعًرر٢ َتأؾررٌ ؾدرر٬ً ًب ايٛدررٛد، إفب ضررد        

أؾساد، ذٟٚ  با٥ع طبتًؿ١، يتُذٝد ايرات، ٚيرصزع ايتؿسقر١ ٚايدردا٠ٚ ؾُٝرا بٝرِٓٗ       

ٚؼبرردخ ذيررو ًب صبرراٍ ايد٬قررات اىبدٝػرر١ٝ ٚايَٛبٝؿٝرر١ ٚايػساَٝرر١ بررـب ايٓرراع، ًٚب  

                                                 
*

 تطتدٌُ ن١ًُ "بايك٠ٛ" ٖٓا قبدٓاٖا ايؿًطؿٞ أٟ "يٝظ بايؿدٌ" )استُايًٝا ٫ٚ ؾدًًٝا(. )ّ(. 
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صبرراٍ اىببرراد٨ ٚا٭ؾهرراز ايداَرر١ ايػررا١ًَ يررد٣ "َ٪ضطررـب َٚػررسٸعـب عًرر٢ ؾرردٝد  

 ايبػس١ٜ" ٜبدٕٚ ًب ايُباٖس غيف َتػابٗـب.

دزع ايهاترن بإَدرإ أَرٛزًا غردٜد٠ ايتٓرٛع ًب اسبٝرا٠ احملٝطر١ بر٘ تبردٚ           ٚقد

ي١ًًٖٛ ا٭ٚفب ق١ًٝ٦ ايػإٔ )َع أْٗا ًب ايٛاقع  ٬ف ذيو(، ٚغايبًا َا نإ ػبرد  

ؾٝٗا َا ٜبدح ايػدٛز با٭ضـ ًب ْؿط٘، ٚذيو ٭ْٗا ناْت تدهرظ َٝر٫ًٛ أْاْٝر١    

إفب إ كررراع اٯ رررسٜٔ  َٓتػرررس٠ ًب نرررٌ َهرررإ ٚتطًدرررات إفب ايطرررٝطس٠ اهلادؾررر١

ٚإذ٫هلرررِ. "ٚإْرررو يررررت٣ سػرررس٠ ًب غاٜررر١ ايؿرررػس" تٴ٬سٳرررِب ًب تؿرررسؾاتٗا بٛقرررٛع    

ايؿُباَب١ ٚايٓسؾص٠ "ٚايتٻَؿسٵعٴٔ ايتاؾ٘" ايٓاتر عٔ زغب١ دؾ١ٓٝ ًب ايجأز َرٔ نرا٥ٔ َرا    

بطرربن غرردٛزٖا بأْٗررا طبًررٛم َطررتشكس َُٚٗررٌ ٫ٚ ًٜؿررت اْتبرراٙ أسررد، "ٜٚٴؿررادٳف   

اىبررَٛبؿـب اىبهً ؿررـب بإعطررا٤ اىبررساددـب ٚثررا٥ل ٚبٝاْررات،   أَجرراٍ ٖرر٪٤٫ ًب أٚضرراٍب  

ٚايرٜٔ ٜتطًُٕٛ َٔ ايٓاع ْكٛدًا يٝطًُِٖٛ ترانس َٚا غاب٘ ذيو". ٚمبهٓرو إٔ  

تس٣ َجٌ ٖرا اىبػٗد ًب ضبطات ايطه١ اسبدٜد٠، َرج٬ً سٝرح ُٜٓبرس إيٝرو ستر٢      

أؾػس ََٛبـ ٖٓاى "ُْبس٠َ َٔ ي٘ ضًط١ ٫ سردٚد هلرا عًٝرو ٚعًر٢ َؿريفى ٚعًر٢       

أضررستو ٚعًرر٢ غررسؾو، ٚذيررو ٫ يػرر٤ٞ إ٫ّ ٭ٕ ايُبررسٚف ضرراقتو إيٝرر٘ ًب ضبطرر١     

 ايطهو اسبدٜد١ٜ".

ٖٚهرا ٜبـب ايهاتن م٤٬ بٗرا اىبجاٍ ايبطرٌٝب نٝرـ تتؿهرو ايد٬قرات     

اٱْطررا١ْٝ، ٜٚٓكًررن أٟ ُْبرراّ زأضررًا عًرر٢ عكررن عٓرردَا تتكرررِ "ا٭ْررا" إزادٜررًا أٚ ٫   

يطررًط١، سترر٢ ٚإٕ ناْررت صبررسد ضررًط١ إزادٜررًا َررع َررا تٓطررٟٛ عًٝرر٘ َررٔ تررٛم  إفب ا

ِٔ "تصعصع  ق١ًٝ٦. يكد نإ ٜس٣ بٛقٛع إٔ ٖرا ايتٛم ٜػتد ع٢ً عبٛ  اف ًب شَ

ا٭زنإ ايدا١ًٝ٥" ٚشَرٔ "اٯبرا٤ ايػرّهانـب" اي٬َبرايـب برايكِٝ ايدًٝرا ٖٚرٛ ّٜٛيرد         

شًَٓا "دبسٟ ؾٝ٘ إؾ٬سات ٚأسداخ عُب١ُٝ، ٖٚررا ٚاقرع ٫ درداٍ ؾٝر٘"، ٚيهٓر٘      

طرر٘ شَررٔ تهرراثس ايسضررا٥ٌ اىبػؿًرر١ ايػرراكب١". َٚررع إٔ ايهررجيفٜٔ ٫         ًب ايٛقررت ْؿ 

ٜهتبررررٕٛ َجررررٌ ٖرررررٙ ايسضررررا٥ٌ إ٫ّ أْٗررررِ ًب أعُررررام ْؿٛضررررِٗ غررررتٸإَٛ. ٚنررررإ  

دٚضتٜٛؿطهٞ ٜس٣ إٔ اؾتكاز ا٭ٖداف ا٫دتُاع١ٝ ٭ضاع ٚدرٛدٟ )أْطٛيرٛدٞ(   

دٕٚ ٚأ ٬قٞ ؽبًل، ًب ساي١ قدـ اىبجرٌ ايدًٝرا ا٭ضاضر١ٝ، َبسٚؾرًا َٛاتٝر١ ذبرٍٛ       
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اسرتاّ اٱْطإ يٓؿط٘ ًب إ از ٚقد٘ ايراتٞ، ٚتدٌُ ع٢ً تك١ٜٛ اسبطد يدٜ٘ يبرا  

ٜٛيررد ًب دا ًرر٘ "اٖتُاَررًا َػرر٪ًَٚا" بررإٔ ػبررد ًب نررٌ َهررإ ٚشَررإ أنررم عرردد   

يبهٔ َرٔ ا٭غرراف ا٭ضرٛأ َٓر٘. َٚرٔ ٖٓرا ٜٓػرأ ٖررا ايطربام ايررٟ ػبرسٟ ًب            

د تًبٝرر١ هلررا، ٚأْرراع نررٌ َهررإ، ٖٚرررا ايتٓرراؾظ اىبطررتُس بررـب  ُٛسرراتٺ مل دبرر 

ٜػدسٕٚ بإٔ عرص٠ ْؿطرِٗ مل تٴؿرٔ، َٚرٔ ٖٓرا أٜكرًا ذاى ايتطرا٩ٍ ايردا ًٞ ايررٟ          

ِٵ" ًب نررٌ َهررإ ٚيررٝظ أْررا، ىبرراذا ٫ ٜٛدٗررٕٛ     ٖٴرر ٜدررم عررٔ سرريف٠ ضرراذد١: "ىبرراذا "

ٞٸ أْا أٜكًا"؟ إٕ أَجاٍ ٖررٙ اىبطراَض ٚاىبػراعس ٫ ٜٓردز إٔ تهرٕٛ غريف        اٖتُاَِٗ إي

آ٫ًَا نبيف٠، بٌ مبهرٔ ًب بدرح ا٭سٝرإ إٔ تردؾع     َدزن١، ٚمبهٔ إٔ تطبن 

إفب ازتهرراب أؾدرراٍ غرردٜد٠ ايكطرر٠ٛ، ٚدررسا٥ِ ٫ تدًٝررٌ هلررا، ٚيهٓٗررا ًب ا٭غًررن    

ِٸ تتشٍٛ إفب زغب١ "ًب اٱٜررا٤ ايرد٤ْٞ ٫ أنجرس، نرا٫ؾرتا٤، َرج٬ً أٚ ا٫تٗراّ        ا٭ع

 ايبا ٌ، أٚ اي١ُُٝٓ، أٚ تٛدٝ٘ زضاي١ غتِ غتؿوٌ".

إٔ ايػسٚز ٚاسبطد ايًرٜٔ ٜػرٜإ ايٛقاس١ اىبطترت٠، ٜٚ٪ند دٚضتٜٛؿطهٞ 

ٚايُبًِ ايرٟ ٜٓتُبس ضاع١ َبٗٛزٙ إفب ايدًِ ٜٓرسإ ايػرؿ١ٝ غبسًا ٜٚبجٸرإ ايتٓراؾس   

ًب أبطررٌب ايد٬قررات اىبدٝػرر١ٝ ايدادٜرر١. ٚؼبرردخ ايػرر٤ٞ ْؿطرر٘، نُررا ٜتكررض َررٔ      

يردٍٚ.  تأ٬َت٘، ع٢ً َطت٣ٛ غرؿ١ٝ ٖرٙ ا٭١َ أٚ تًو ًب صبا٫ت ايد٬قات بـب ا

٫ٚ مبهٔ ٖٓا يتػًّن اىبؿرا  ا٭ْاْٝر١ ايريت تطُرظ اىببراد٨ ا٭ ٬قٝر١ إٔ ٜطرتُس        

أٜكًا بدٕٚ عكاب: "... إٕ ايؿدٌ ايػا٥ٔ ٚايسذٌٜ ؼبٌُ َٛت٘ ًب ْؿط٘ ٜٚدردّ ْؿطر٘   

بٓؿطرر٘ عرراد٬ً أّ آدرر٬ً. ؾرراسبسب، َررج٬ً، ايرريت تٓػررن َررٔ أدررٌ ا٫ضررت٤٬ٝ عًرر٢      

ُٗر١ ايريت ٫ تػربع، َرع أْٗرا ًب أضاضرٗا ربرسز        ايجسٚات، ٚتًب١ٝ ساد١ ايبٛزؾ١ ايٓ

َٔ قإْٛ تطٛز ايػرؿ١ٝ ايك١َٝٛ ايداّ بايٓطب١ زبُٝع ايػدٛب، إ٫ إٔ مثر١ سردًا   

ًب ٖرا ايتطٛز ٫ ػبٛش دباٚشٙ، ٚنٌ اضت٤٬ٝ أٚ تطرٛز ٜتذراٚشٙ ٜدرين أْر٘ أؾربض      

 ؾا٥كًا ٚغدًا ؼبٌُ ًب دا ً٘ اىبسا، َٚٔ ثِ اىبٛت".

د إٔ اسبس١ٜ بؿؿتٗا ق١ُٝ عُب٢ُ يد٣ اٱْطرإ،  ٚنإ دٚضتٜٛؿطهٞ ٜدتك

تػدٚ أنم سذس عجس٠ إذا ؾتُٗرت عًر٢ أْٗرا "نبرٛع ايسغبرات" اىب٪دٜر١ إفب ا٫ْكٝراد        

ايدبٛدٟ يًػ٠ٛٗ ٚاىباٍ ٚاىبسددٝات ايصا٥ؿ١، ًٚب ْٗا١ٜ اىبطاف إفب تدَيف ايرات. أَا 

حبٝررح ٜبًررؼ ًب اسبسٜرر١ اسبكٝكٝرر١ ؾإْٗررا تتذًرر٢ ًب "تػًررن اىبررس٤ عًرر٢ ذاترر٘ ٚإزادترر٘    
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ِّ سبُب١ ضٝد ْؿط٘ سكًا". ٚيرا  ايٓٗا١ٜ ساي١ أ ٬ق١ٝ تتٝض ي٘ إٔ ٜهٕٛ دا٥ًُا ًٚب أ

ؾإٕ تأَـب سٝا٠ نسمب١ ضٛا٤ ع٢ً َطت٣ٛ ؾسد بدٝٓر٘ أٚ غردٛب بهاًَرٗا ٜتطًرن     

بايكسٚز٠، ًب زأٟ ايهاتن، ايكدز٠ ع٢ً سطٔ ايتؿسف باسبس١ٜ اىبتاسر١، ٚعًر٢   

ٓاؾٝرر١ يًشٝررا٠ إفب قرر٠ٛ سسٜرر١ سكٝكٝرر١ َجبِّترر١ يًشٝررا٠،   ذبٜٛررٌ قرر٠ٛ اسبسٜرر١ ايصا٥ؿرر١ اي 

 ٚددًٗا ق٠ٛ داذب١ َتذ١ٗ عبٛ اىبسنص، ق٠ٛ غيف١ٜ، تدٌُ ع٢ً ا٫ذباد َع ايهٌ.

إٕ ٖرا ايتشٍٛ َٔ ايدبٛد١ٜ إفب اسبس١ٜ، َٚٔ ٌَٝ ايٓؿظ عبٛ ايٓؿد١ٝ ا٭ْا١ْٝ 

اجملاٖرد٠   إفب ًَٝٗا عبٛ سن اشبيف ٫ مبهرٔ ددًر٘ قراب٬ً يًتشكٝرل إ٫ عرٔ  سٜرل      

ايٓؿطررر١ٝ ايدُٝكررر١ أٚ اٱدزاى ايٛاقرررض ٱَهاْٝرررات َٚؿازقرررات  بٝدررر١ اٱْطرررإ      

ٚتازؽب٘. ٜٚس٣ ايهاتن إٔ تٓك١ٝ درٚز ايسغبات ٫ تتشكل إ٫ّ عٓدَا ٜطتشٛذ ع٢ً 

ٌٷ أع٢ً َطًل َدانظ يًطبٝد١ ا٭ْا١ْٝ ٚقادز ع٢ً  َٳجٳ ْؿظ اٱْطإ اضتشٛاذًا تاًَا 

 ا٭ٚثإ ا٭ س٣.إٔ مبشٛ َٓٗا نٌ "اىبتجٴٌ" ٚ

َٚٔ اىبدسٚف إٔ اىبجٌ ايسا٥ع اىبطًل ايررٟ ؽبًرل ايػردٛز مُراٍ ٫ غايرن ير٘،       

ٚايرررررٟ ٜٓررررأ٣ بايطبٝدرررر١ ايبػررررس١ٜ عررررٔ اهلرررر٣ٛ ا٭ْرررراْٞ نررررإ ٜتُجررررٌ ًب ُْبررررس       

دٚضتٜٛؿطررهٞ بػرؿرر١ٝ اىبطررٝض ايرريت تتذطررد ؾٝٗررا، سطررن اعتكرراد ايهاتررن،   

 مسات ايتطٛز اٱْطاْٞ ايهاٌَ ٚا٭مس٢.

يًبػس سبًا َطًكًا ٜتذطد ؾٝ٘ ايتؿاْٞ، ٜٚػهٌ ايكر٠ٛ ايس٥ٝطر١    ؾشن اىبطٝض

ًب اىبجررٌ ا٭عًرر٢، ٜٚٴدررردٸ اىبررسادف ا٭قرررسب يتطررٛز ايػرؿررر١ٝ اٱْطررا١ْٝ ايهاَرررٌ      

ٚا٭مسررر٢، ٚايتدررربيف ا٭بًرررؼ عرررٔ سسٜتٗرررا، ٖرررٛ ًب ايٛقرررت ْؿطررر٘، سطرررن َٓطرررل    

تؿراز  دٚضتٜٛؿطهٞ، تٳذٳٌٍّ يًتكٝٝل ا٭عُبِ عًر٢ ايررات، ٚيًتكرش١ٝ بٗرا، ٚي٬ْ    

ع٢ً ايطبٝد١ "اٯد١َٝ". ٚنرإ ايهاترن ٜ٪نرد باضرتُساز إٔ اشباؾر١ٝ ا٭ضاضر١ٝ       

يًشن ايسٚسٞ اسبكٝكٞ كبجرٌ ًب ايتكرش١ٝ اىبٓصٖر١ عرٔ ايػرسا، ًٚب بررٍ ايرٓؿظ        

ناًَررر١ ًب ضررربٌٝ احملبرررٛب. ٚإ٫ ؾإْٓرررا ضرررٓهٕٛ إشا٤ بررردا٥ٌ غررريف أؾررر١ًٝ تتررررر     

 أغها٫ً يب١ٖٛ ربؿٞ ذبتٗا أْا١ْٝ غٗٛا١ْٝ.

ًب شَرٔ دٚضتٜٛؿطرهٞ نرجيف َرٔ ايتؿطريفات ىبؿٗرّٛ ايسٚساْٝر١،         يكد َبٗرس 

ٚنجيف  َٔ "ا٭ ٬قٝات" اىبرتًؿ١ اييت ناْرت تتهٝرـ  ؿٝر١ً أٚ عًٓرًا، عًر٢ عبرٛ       
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ٚاع  أٚ غرريف ٚاع ، َررع ايدٓاؾررس ايؿاضررد٠ ًب ايطبٝدرر١ ايبػررس١ٜ، بررد٫ً َررٔ إٔ تطررد٢    

 ٫ضت٦ؿاهلا.

تدددٜر١ اىبؿراِٖٝ، ٚتٓبجرل     ٚنإ ايهاتن ٜس٣ إٔ اىبٓاقبٝر١ اسبكٝكٝر١ تٓراقح   

َٔ "ا٫عرتاف بازبُاٍ ا٭مس٢ ايررٟ ٜػرهٌ َرج٬ً أعًر٢ يًذُٝرع" ٚنرإ ٫ ٜؿترأ        

، ا٭مسرر٢ َررٔ نررٌ ضرراّ،   ٙدٕٚ نًررٌ ًب َكا٫ترر٘: إٕ ا٭مسرر٢ ٚسررد  َررٔ ٜهررسز 

ايٛعٞ ا٭مس٢، ٚايتطٛز ا٭مسر٢، ٚأٖرداف اسبٝرا٠ ا٭مسر٢ ايريت تٓبجرل َرٔ "اىبجرٌ         

ع اٱْطإ َٔ بساثٔ ٍَٝٛ  بٝدت٘ اىبٛيِّرد٠ ىبػراعس سرن    ا٭ع٢ً ا٭شيٞ" ٖٞ اييت تٓتص

ايرررات ٚتكررٛدٙ "ًب دزب اسبٝررا٠" عبررٛ اسبررن ا٭ ررٟٛ اسبكٝكررٞ. إٕ إعرراد٠ ٖٝهًرر١    

ايب١ٝٓ ايدُٝك١ يًدك١ًٝ ا٭ْا١ْٝ ٫ مبهرٔ ذبكٝكٝٗرا برايتدًِٝ ٫ٚ بايجكاؾر١ ايُباٖسٜر١      

برررٌ ؾكرررٌب برررر"إثاز٠  ٫ٚ بًُدررر١ ايٛضرررٌب ايساقرررٞ ٫ٚ باٱظبررراشات ايدًُٝررر١ ٚايتكٓٝررر١،   

ا٫ٖتُاَررات ا٭مسرر٢". "أدررٌ، إٕ قرر٠ٛ ايؿهررس٠ ا٭ ٬قٝرر١ ايدُبُٝرر١ ٚقرردزتٗا عًرر٢   

تٛسٝد ايٓاع ًب اذباد غدٜد اىبتا١ْ إلبا تتأتٝإ َٔ أْٗا ٫ تكراع باىبٓؿدر١ ايؿٛزٜر١    

 بٌ َٔ أْٗا تٴٛدِّ٘ َطتكبًِٗ عبٛ ا٭ٖداف ا٭شي١ٝ، عبٛ ايػبط١ اىبطًك١".

إٔ ايتطٛز ايطٟٛ، ٚايتؿهيف اىبٓطرذِ، ٚقردز٠    نإ دٚضتٜٛؿطهٞ ٜدتكد

ايؿررسد ٚايدٚيرر١ ٚايبػررس١ٜ بأضررسٖا عًرر٢ اسبٝررا٠ تطررتشٌٝ بػرريف "ؾهررس٠ أ ٬قٝرر١          

عُبُٝرر١"، ٚذيررو ٭ٕ اٱْطررإ ٫ ٜطررتطٝع إ٫ بٛضررا تٗا إٔ ؼبكررل "ٖدؾرر٘ ايسغررٝد   

بهاًَ٘ عًر٢ ا٭زا" ٚإٔ ٜدرٞ "ايٛدر٘ اٱْطراْٞ" ًب ذاتر٘. إٕ ٚدرٛد اٱْطرإ، إذا        

ٔ ايهُرراٍ ٚايطررُٛ اىبدٓررٟٛ ٜؿرربض غرريف  بٝدررٞ ٚضرررٝؿًا، ٚتػرردٚ ؾرر٬ت    رر٬ َرر

اٱْطإ قبرتًرـ دبًٝرات اسبٝرا٠ ٚاٖٝر١، ٚتتشرٍٛ سٝاتر٘ ْؿطرٗا إفب صبُٛعر١ َرٔ          

ايتػٖٛات ٚايهٛازخ. ٚيرا نإ شَٓ٘ ٜكًك٘، إذ ٜٓتػس ؾٝ٘ بطرسع١ َتصاٜرد٠ ًٚب   

ٍ ، بررٌ سترر٢ عرردَٞ، َررٔ ا٭ؾهرراز ايطررا١َٝ يً      ٛدررٛد نررٌ َهررإ َٛقررـ ٫ َبررا

 اٱْطاْٞ بؿؿتٗا "ٖسا٤" ٚصبسد "أغداز تاؾ١ٗ".

ٚنررإ دٚضتٜٛؿطررهٞ ٜررس٣ إٔ ؾكرردإ اىبجررٌ ايدًٝررا ايدسٜكرر١، ٚقررٝاع اىبػررص٣ 

ا٭مس٢ ٚاهلدف ا٭مس٢ يًشٝرا٠ ٚا تؿرا٤ "ايُٓراذز ا٭مسر٢" َرٔ برـب َبٗساْٝٓرا ٖرٞ         

ٞٸ بايرات ايطبن  ًب  ا٭ٍٚ ًب تؿػٞ ا٭دٛا٤ ايدد١َٝ، ٚنإٔ "غ٦ًٝا َا ٜٓتػساشبؿ
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ازبٛ َػبدًا باىباد١ٜ ٚايسٜبٝر١  يكرد بردأت عبراد٠ ايهطرن اجملراْٞ ٚايًرر٠ َرٔ غريف          

عٓررا٤  أؾرربض اشبررداع أٜررًا نررإ ٚنررٌ ا٭عُرراٍ ايػررسٜس٠ كبررازع بأعؿرراب بررازد٠  

ٜستهبررإ برردّ بررازد  إْٗررِ ٜكتًررٕٛ اىبررس٤ َررٔ أدررٌ زٚبررٌ ٚاسررد ٜٓتصعْٛرر٘ َررٔ دٝبرر٘.  

اقرٞ، ٚيهررٔ ٫ دررداٍ ًب إٔ  أعرسف إٔ مثرر١ دْاٜررا نرجيف٠ ناْررت تستهررن ًب اىب  

ات. ٚا٭ِٖ إٔ ٖررٙ ايؿهرس٠، أٚ ؾًٓكرٌ ٖررٙ     سٸاىبعددٖا اٯٕ قد تكاعـ عػسات 

 ايتدايِٝ، أٚ ٖرٙ ايدكٝد٠ تٓتػس اٯٕ".

ٜٚتطا٤ٍ دٚضتٜٛؿطهٞ ٖٚٛ ٜٓدِ ايُٓبس ًب ٖرٙ ايتدايِٝ اي٬ٚاع١ٝ ٚايدكا٥رد  

يدردّ ٚدرٛد أٟ   اييت مل ربكع يًتُشرٝـ: "ىبراذا عبرٔ ضر٦ٕٝٛ ٖهررا؟" ٚػبٝرن: "      

غرر٤ٞ عُبررِٝ". ٚنررإ ٜررس٣ إٔ درررٚز عًررٌ عؿررسٙ ايسٚسٝرر١ اىبرتابطرر١ ؾُٝررا بٝٓٗررا       

تهُٔ ًب غٝاب ايتؿٛزات عٔ ايدُب١ُ، ٚعٔ إٔ سٝا٠ اٱْطإ ع٢ً ا٭زا يٝطت 

 َٔ قبٌٝ اىبؿادؾ١.

ٚنررإ ٜررس٣ إٔ ايػرربٝب١ ٫ مبهررٔ إٔ تكؿررس  ُٛساتٗررا عًرر٢ تررأَـب ايطدرراّ  

ىبس٩ٚضـب، ؾٗٞ تؿربٛ دا٥ُرًا ًٚب نرٌ َهرإ إفب     ْٚٛاٍ ايستن ايَٛبٝؿ١ٝ ٚإذعإ ا

َجٌ عًٝا إػباب١ٝ، ٚتبشح عُا مبهٔ إٔ ت٪َٔ ب٘ ٚذبرتَ٘ ٚتطد٢ إيٝ٘. ٚيهٓٗرا  

٫ تهتطررن ًب ا٭ضررس٠ ٚاىبدزضرر١ ٚعٓررد قادتٗررا ايؿهررسٜـب ضرر٣ٛ ُْبررس٠ زٜبٝرر١ إفب    

أٖداف اسبٝا٠ ايطا١َٝ، ايريت ذبرٌ ضبًرٗا اىبؿرا  ايدًُٝر١ ٚاىبٗراّ اىبداؾرس٠ ذات        

ىبكررُٕٛ ا٭ ٬قررٞ ايكرر٦ٌٝ. أَررا َررا ٜٴدًَررٔ ًب أثٓررا٤ ذيررو َررٔ دعررٛات صبررسد٠ إفب      ا

ذبكٝررل ايددايرر١ ٚا٭ رر٠ٛ، ؾإْٗررا بكرردز َررا دبرررب ايػررباب ًب ايبداٜرر١ ربٝررن أًَررِٗ 

ٝٸٔ ايتذسبررر١  طرررأ ا٫ؾررررتاا "إٔ ا٭عُررراٍ اشبررريف٠     بػرررد٠ ؾُٝرررا بدرررد، عٓررردَا تٴبررر

٫ تتدًرل برأٟ غر٤ٞ ٚمبهرٔ     ٚا٭ ٬م اسبُٝد٠ ٚايٓصا١ٖ ٖٞ أَٛز َدطا٠ َٚطًكر١  

ايدجرررٛز عًٝٗرررا دا٥ُرررًا ًب ازبٝرررن عٓرررد ايًرررصّٚ َرررٔ غررريف أٟ دٗرررٛد أٚ غرررهٛى أٚ    

ايتباضررات". ٚترر٪دٟ  ٝبرر١ ا٭َررٌ ٖرررٙ إفب إقررداف غرردٛز ازبٝررٌ ايػرراب بٛادباترر٘     

ٚايتصاَاترر٘ إشا٤ اٯبررا٤ ٚا٭َٗررات ٚإشا٤ اىببرراد٨ ٚايكٓاعررات، ًٚب ْٗاٜرر١ اىبطرراف إشا٤   

ٗاّ اىبداؾس٠ ذاتٗا. ٜٚٳؿكٹد ايػبإ ٚايؿتٝات اسبس١ٜ اسبكٝكٝر١،  اىبؿا  ايد١ًُٝ ٚاىب

أٟ ٜتكا٤ٍ يدِٜٗ "أنجس ؾأنجس ايسادع اشبازدٞ، ٚايٛاشع ايردا ًٞ ايهرأَ ًب   
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أْؿطرررِٗ". ٚتررردؾع اىبداْرررا٠ َرررٔ ايه بررر١ اي٬ٚاعٝررر١، بطررربن اسبٝرررا٠ اشبايٝررر١ َرررٔ     

ٖٳِ سطاض١ٝ إفب ا٫ْتشاز.  ا٭ٖداف، أنجسٳ

ٜس٣ إٔ نتابات ايؿشؿٝـب ايًرٜٔ مبتدسٕٛ ايػبٝب١  ٚنإ دٚضتٜٛؿطهٞ

ٜٚتًُكْٛٗا ب٬ تبؿس، ٜٚتذاٚبٕٛ َع َطايبٗا اٯ١ْٝ َٔ أدٌ اضرتقا٥ٗا، ٚتٛضٝع 

ْطام غدبٝتِٗ ًب أٚضا ٗا، بد٫ً َٔ إٔ ٜدّيٖٛا ع٢ً أٖداف اسبٝا٠ ايطا١َٝ، ٖٞ 

ب قررد نتابررات َطررتٗرت٠ ٚغرريف ْصٜٗرر١. ٚقررد ْررتر عررٔ ذيررو "إٔ نررجيفٜٔ َررٔ ايػرربا  

أسبٛا ؾد٬ً ٖرا اىبردٜض ايؿرر، ٚؾراز ايتًُرل َطًبرًا هلرِ، ٚأؾربشٛا َطرتددٜٔ ٭ٕ         

ٜرردٜٓٛا برر٬ كبشررٝـ نررٌ َررٔ ٫ ٜطرراٜسِٖ ًب نبٝررع َررٛاقؿِٗ ٚ طررٛاتِٗ..." ٚقررد   

ٚقع ٖرا أَاَِٗ عكبات ْؿطر١ٝ إقراؾ١ٝ ذبرٍٛ بٝرِٓٗ ٚبرـب إدزاى "نررب ٚشٜرـ        

ٚذبرٍٛ بٝرِٓٗ ٚبرـب ٚعرٞ ا٭ضرظ       نٌ ا٭َٛز تكسٜبًا اييت ٜدردْٚٗا ْرٛزًا ٚسكٝكر١"،   

 ايدُٝك١ ىبا ٜداْْٛ٘ َٔ اقطساب زٚسٞ.

نُررا نررإ دٚضتٜٛؿطررهٞ ٜررسد ايطرربن ايررس٥ٝظ يًتٓرراؾس ًب ايد٬قررات بررـب   

اٯبا٤ ٚا٭بٓا٤ إفب ا٫ضتٗا١ْ با٭ؾهاز ايطا١َٝ اىبتٛازثر١ ايريت دبُرع ٚتٛسٸرد  إذ مل     

ٟټ    ٜ٪َٓرٕٛ بٗرا إمباْرًا    ؾهرس٠ قٜٛر١ ٚعُٝكر١ ٚعُبُٝر١ ؾدر٬ً      ٜهٔ ػبد يرد٣ اٯبرا٤ أ

سكٝكٝرررًا. "ايُٓطٝٸرررٕٛ عٓررردْا، ضرررٛا٤ ٚضرررٌب ا٭غٓٝرررا٤ أٚ ايؿكرررسا٤، ٜؿكرررًٕٛ عررردّ   

ايتؿهيف ًب أٟ غ٤ٞ ٚا٫ضتط٬ّ ببطا ١ ٚب٬ تؿهيف يًر٬ع١ َا داَت مث١ قر٠ٛ  

ٚيررٝظ مثرر١ ًَررٌ. أَررا ا٭غررراف ايرررٜٔ ٖررِ أؾكررٌ َررٔ ٖرر٪٤٫ ايُٓطررٝـب ؾررإِْٗ           

ٕٚ بأِْٗ ٜ٪َٕٓٛ بػ٤ٞ َرا، ٜٚبردٚ أْٗرِ بٗررا     "ٜٓؿسدٕٚ" َػهًـب شَسًا، ٜٚتُباٖس

ٜٴدصٸٕٚ أْؿطِٗ بأْؿطِٗ قطرسًا". بٝرد إٔ ٖررا اٱمبرإ "ايصٴَرسٟ" اىبؿرطٓع ٚاىبٖٛرّٛ        

زٚسٝر١  ررر  ٜطاعد ع٢ً تػهٌٝ "أتضٳس  عسق١ٝ"، يرٝظ يًرتبٝر١ ؾٝٗرا دعرا٥ِ أ ٬قٝر١      

 ناؾ١ٝ.

يف٠ ايريت  ٜٚػيف ايهاتن ًب ٖررا ايؿردد، عًر٢ ضربٌٝ اىبجراٍ إفب اىبجًبر١ اشبطر       

تدتررٛز ايُٓبرراّ ايرتبررٟٛ اىبداؾررس، ايرررٟ ٜٗررتِ أغررد ا٫ٖتُرراّ بتشؿررـب ايطؿررٌ َٓررر   

ِّ ؾرردٛب١ أٚ سسَررإ، ٜٚطررد٢ يٝطررٌٗ عًٝرر٘ اسبؿررٍٛ بهررٌ   ٫ٚدترر٘ َررٔ صبابٗرر١ أ

ايطرسم عًر٢ اىبدرازف، ٜٚطررٌٗ ير٘ ستر٢ ا٭يدراب ايطؿًٝرر١. ٚيهرٔ أسٝاْرًا "٫ ٜرر٪دٟ         

ايتطررٌٗٝ عًررر٢ اٱ ررر٬م إفب ايتطرررٜٛس، بررٌ ستررر٢ برررايدهظ ٜررر٪دٟ إفب ايتبًرررد. إٕ   

ؾهررستـب أٚ ث٬ثررًا ٚاْطبرراعـب أٚ ث٬ثرر١ تتطررِ بررايدُل ٜهتطرربٗا ايطؿررٌ مٗرردٙ        
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)أٚ إذا غرر٦تِ عررم اىبداْررا٠( دبدًرر٘ ٜتدُررل ًب إدزاى اسبٝررا٠ أنجررس بهررجيف  اشبراف 

يبررا تؿدًرر٘ أنجررس اىبرردازع تطرر٬ًٝٗ، تًررو اىبرردازع ايرريت ٜترررسز ؾٝٗررا، ًب ايػايررن  

 ا٭عِ، أغراف ٫ َٔ ٖ٪٤٫ ٫ٚ َٔ أٚي٦و، ٫  يف ٫ٚ غس...".

ُٜٓٛ ع٢ً عبرٛ   ًب أدٛا٤ ٖرٙ اي٬َبا٠٫ ايؿاتس٠ اييت تطٛد ًب اىبدزض١ اىبط١ًٗ

َٳجٳررٌ ايٛضررط١ٝ ايطررسَدٟ ٚايػرر ، ٚا٫عتررداد بايرررات اىبٛيِّررد  غرريف ًَشررَٛب تكرردٜظ "

يًسقررا عررٔ نررٌ َررا تؿدًرر٘، ٚايتدكررٌ اىببترررٍ"، ٫ٚ مبهررٔ تؿررادٟ ضررط٠ٛ ٖرررا         

 ايتكدٜظ ض٣ٛ بايرتب١ٝ اييت تػسع ًب ايكًن برٚز "اىبطا٥ٌ ايدُب١ُٝ".

دٕٚ َرٔ  ٌ عًر٢ دزب اسبٝرا٠   ٜٚدتكد دٚضتٜٛؿطهٞ أْ٘ "٫ ػبٛش إ ٬م ازبٝ

إٔ ْػسع ؾٝ٘ برٚز اٱػبابٞ ٚايسا٥ع"، ٚيهٔ َا ؼبدخ ؾد٬ً ٖٛ ايدهظ، ٚذيو 

بايرات ٭ْر٘ "يرٝظ مثر١ غر٤ٞ عراّ ػبُرع برـب اٯبرا٤ ًب عؿرسْا ٖررا. يرٝظ مثر١ َرا              

ٜسبٌب بِٝٓٗ. يٝظ ٖٓاى ؾهس٠ عُبُٝر١ )يكرد ؾكردت ٖررٙ ايؿهرس٠(. ٫ٚ ٜٛدرد ًب       

ٙ ايؿهرس٠  ٚيرٝظ َرٔ غر٤ٞ ضر٣ٛ َجرٌ ٖررا اٱمبرإ         قًٛبِٗ إمبإ عُبِٝ قبجٌ ٖرر 

 ايدُبِٝ بكادز ع٢ً إٔ ّٜٛيد ايسا٥ع ًب ذنسٜات ا٭بٓا٤".

ٚاَررت٬ى "اٱمبررإ ايدُبررِٝ"، نُررا ٜ٪نررد ايهاتررن، َسٖررٕٛ بايتػًررن عًرر٢   

ا٫ْكطرراع بررـب ا٭دٝرراٍ، ٚبايتٛاؾررٌ َررع أؾكررٌ ايتكايٝررد ايتازؽبٝرر١، َٚكدضررات        

صا٤ ٚاٱُٖاٍ باستكراز "ًب ضرٝام ا٭َرٛز" ًب    ايػدن اسبكٝك١ٝ اييت تدسقت ي٬ضتٗ

اجملتُع ايمدٛاشٟ. ٚقد أغراز ايهاترن إفب إٔ "ايهرجيفٜٔ ٫ ٜ٪َٓرٕٛ باىبتجٴرٌ ايدًٝرا       

ايػدب١ٝ ٫ٚ ٜدسؾْٛٗا، ست٢ إْٗرِ ٜكٛيرٕٛ: ا٭سطرٔ ا٫ضرتػٓا٤ عٓٗرا براىبس٠". إٕ بررت        

ن،  رٛاف  ايرانس٠ ايتازؽب١ٝ ايػدب١ٝ، اييت كبتًو، غأْٗا غرإٔ ايٛدردإ ٚاسبر   

"ايتطٜٛرررٌ" ٚاٱسٝرررا٤ ٚايرررسبٌب، قرررد أدٸ٣، َرررع أضرررباب أ رررس٣، إفب  ًرررل "أؾهررراز 

 قاؾس٠" َٚ ع نبيف٠.

ٚبدد إٔ ٜربـب دٚضتٜٛؿطرهٞ َٓطرل زدرا٫ت ْؿرـ ايتدًرِٝ ْٚؿرـ ايتٓرٜٛس         

َٴؿسِّقررر١ ددٜرررد٠ ٚتبدٝررر١ قٹِّٝررر١ يًرررر"تٜٓٛس     ايررررٜٔ  ًََكرررٛا َرررٔ اىبدسؾررر١ اٱػبابٝررر١ قررر٠ٛ 

 بًطاِْٗ(: اىبتػطسع" ٜهتن )َتهًًُا
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ب.تازاضرٛف( ْٚبرد٩ٙ نُرا بردأْا،     ررر  "... ضٓ٪ضظ ٖرا ايتدًِٝ )تدًِٝ ايػدن 

أٟ اْط٬قًا َٔ ْؿٞ ايػدن يهٌ َاقٝ٘، َٚٔ ايتصاَ٘ بؿن يدٓات٘ عًٝ٘. َٚرا إٕ  

ْدًِّ أٟ ؾسد َٔ ايػدن ايكرسا٠٤ ٚايهتابر١ ستر٢ ْبردأ ًب اسبراٍ بإغسا٥ر٘... بايررٚم        

ب ايطرررًٛى، ٚاىبًررربظ، ٚاىبػرررسب، ٚايرررسقـ،  اىبسٖرررـ ًب  سٜكررر١ اىبدٝػررر١، ٚآدا 

(، ٚؽبذٌ َٔ أغاْٝ٘ 1ٚبا تؿاز ظبدً٘ ؽبذٌ َٔ  ٴؿِّ٘ ايًٝؿٞ ايطابل ٚنؿاض٘)

ايكدمبر١، َررع إٔ بدرح ٖرررٙ ا٭غرراْٞ زا٥رع َٚٛضررٝكٞ، ٚيهٓٓررا َرع ذيررو ضررٓذدً٘     

ٜػين َْٛٛيٛدات ؾٛدؾ١ًٝٝ َكؿا٠... ضٝرذٌ ٖرا ايػردن َرٔ َاقرٝ٘ ٜٚؿرن عًٝر٘      

ضًٝدٔ َاقٝ٘ ضٝهٕٛ َٔ نباعتٓرا: ٖررٙ ٖرٞ َداديتٓرا! ٚعبرٔ      يدٓات٘. ٚنٌ َٔ 

ضٓطبكٗا نًًٝا عٓدَا ضٓدهـ ع٢ً زؾع ايػدن إفب َطتٛاْا. أَا إذا تبـب يٓا إٔ 

 ايػدن غيف قابٌ يًتدًِ، ؾإْٓا ضٓطتبددٙ".

ٚؽبا ن ايهاتن أؾرشاب َبرادز٠ "ايتطرٛز اسب٬ّقرٞ" ايررٜٔ ؼبراٚيٕٛ تدًرِٝ        

كرردٜظ " ساؾررات ددٜررد٠" تٗرردد بٛقررٛع اْك٬بررات     ايػرردن عبرراد٠ أٚثررإ ددٜررد٠ ٚت  

ٚتهطٸررسات دزاَاتٝهٝرر١ ددٜررد٠، ٚنأْرر٘ ًب ايٛقررت ْؿطرر٘ ؽبا ررن ْؿطرر٘ ٚؾ٦رر١   

ا٫ْتًذٝٓطررٝا بهاًَررٗا: "َررا ٖررٛ ا٭ ٬قررٞ ٚايطرراَٞ ايرررٟ ضررٓكدَ٘ يًػرردن" ٚ ٳ   

عبررٔ أمسرر٢ َٓرر٘ "أ ٬قٝررًا ٚدٖٛسٜررًا"؟ ٜٚهررسز قررا٬ً٥: إٕ اسبكرراز٠ ٫ مبهررٔ إٔ   

أ ًٜٛا ٚتٛ دٙ. ؾٗرا اجملتُع "تٓػر٦٘ اىببراد٨ ا٭ ٬قٝر١، ًٚب صبراٍ     تٓػ٧ صبتُدًا 

اىببرراد٨ ا٭ ٬قٝرر١ ايػرردن ٖررٛ ا٭مسرر٢". ٜٚررس٣ ايهاتررن إٔ اسبٝررا٠ ايػرردب١ٝ ٦ًَٝرر١  

بايًرررن ازبرررٖٛسٟ، ٚايكررر٠ٛ، ٚايدؿٜٛررر١، ٚايؿهرررس، "ٚأْرررتِ، إذ تٓررردؾدٕٛ عبٖٛرررا     

 بجكاؾتهِ ايػب١ٝ، إلبا تسٜدٕٚ تدَيفٖا بايرات".

ٚضتٜٛؿطهٞ ُٜٓبس إفب ايػدن إفب أْ٘ نا٥ٔ َجايٞ، برٌ نرإ   ٚمل ٜهٔ د

ٜس٣ ْكا٥ؿ٘ بٛقٛع، ٚمل ٜهٔ ؽبؿٝٗا ايبت١، برٌ برايدهظ نرإ ؼبرسف عًر٢      

نػؿٗا ٱدزانٗا ع٢ً عبرٛ أؾكرٌ ٚايتررنيف بدٛاقبٗرا احملتًُر١. ٚنرإ ؼبراذز        

دا٥ًُا، ع٢ً ضربٌٝ اىبجراٍ، َرٔ ايسسابر١ اىبؿس ر١ ًب ايطبرع ايسٚضرٞ، ٚايكردز٠ عًر٢          

يتداٜؼ َع نجيف َٔ ايُبٛاٖس ايكبٝش١ ٚتٛضٝع ْطام ايكُيف "إفب سدٚد ٫ ْٗا١ٝ٥ ا

َػررر٪١َٚ ترررٛدٟ إفب... َررراذا مبهٓٓرررا إٔ ْتٛقرررع ًب زأٜهرررِ؟" ٚػبٝرررن ايهاترررن:    

مبهٓٓا إٔ ْتٛقرع ايٓؿرٞ ايتراّ ايػراٌَ ايررٟ ٜؿرٌ براىبس٤ إفب ايترًرٞ عرٔ "أقردع           
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ٖرا ايٓطرٝإ يهرٌ َدٝراز    َكدَات قًب٘، ٚعٔ أنٌُ َجٌ أع٢ً يدٜ٘". ًٚب غُس٠ 

( ايسٚضررٞ ؾكررٌب، بررٌ "يػرررـ ًب  3ًب نررٌ صبرراٍ مبهررٔ ٫ يررر"َؿٝطتٛؾًٝٝظ") 

غا١ٜ ايطٝب١ إٔ ٜؿبض ؾذأ٠ ٚع٢ً عبٛ َا عسبٝدًا َكصشًا ٚصبسًَا  ٜهؿٞ ؾكٌب إٔ 

ٓا، دٚا١َ ْؿٞ ايرات ٝيإٜكع ًب ْطام ٖرٙ ايصٚبد١، ٖرٙ ايدٚا١َ اىبػ٪١َٚ بايٓطب١ 

ايؿٛز١ٜ اييت تطِ بدُل ايطبع ايػرد  ايسٚضرٞ ًب أنجرس    ٚتدَيف ايرات ايتػٓذ١ٝ 

 سبُبات سٝات٘ سطًُا".

َٚع ذيو نإ ايهاتن ٜدعٛ إفب اسبهِ ع٢ً ايك٠ٛ ا٭ ٬ق١ٝ يد٣ ايػدن 

ايسٚضررٞ اْط٬قررًا َررٔ َطررت٣ٛ ايطررُٛ ايسٚسررٞ ايرررٟ ٖررٛ قررادز عًرر٢ بًٛغرر٘. ؾدًرر٢    

ؿِب ًب ؾرُِٝ بصزتٗرا   ايسغِ َٔ احملٔ ايتازؽب١ٝ ايكاض١ٝ َبًت اسبٝا٠ ايػدب١ٝ ذبرت 

قبٴجٴٌ ازبُاٍ ا٭مس٢ ٚايؿدم، ٖٚٞ اىبتجٴٌ اييت "أْكرت٘ ًب أٚقات ايدرراب ٚا٭مل،  

ٚايتشُت َع زٚس٘ َٓر ايكدّ، ٚتٛدتٗرا إفب ا٭برد بايبطرا ١ ٚايٓصاٖر١ ٚاٱ ر٬ف      

ٚايدكٌ ايسسن اىبؿتٛع، ٚنٌ ذيو َرتابٌب قبٓت٢ٗ ايسٚعر١ ٚا٫ْطرذاّ. ٚإذا نرإ    

جيف َررٔ ايكررراز٠ ؾررإٕ اٱْطررإ ايسٚضررٞ ْؿطرر٘ ٖررٛ أٍٚ َررٔ  ٖٓرراى، َررع ذيررو، ايهرر

ٜػدس بايكٝل َٔ ٚدٛدٖرا، ٜٚر٪َٔ برإٔ نرٌ ٖررا صبرسد عٳرسٳا د ٝرٌ َٚ٪قرت،          

ٚٚضٛاع غٝطاْٞ، ٚإٔ ايُب١ًُ ضتٓكػع ٫ٚ بد َرٔ إٔ ٜرأتٞ ٚقرت ٜػرع ؾٝر٘ ايٓرٛز       

 ا٭بدٟ".

يكد نرإ دٚضتٜٛؿطرهٞ ٜرس٣ إٔ إمبرإ ايػردن برايٓٛز ا٭بردٟ ٖرٛ بايررات          

اع ايرٟ ػبن إٔ ٜكّٛ عًٝ٘ ايتٜٓٛس اسبكٝكٞ ايرٟ ٜطتشٌٝ َٔ غريفٙ ذبكٝرل   ا٭ض

ُٻٔ، سطن زأٜ٘، ًب دررز  احملب١". "ايكك١ٝ ايدُب١ُ:  َٴتك َٚػص٣ ايتٜٓٛس اسبكٝكٞ 

ٖرا اىبؿّٗٛ بايرات، ٖٚٛ "ايٓٛز ايسٚسٞ ايرٟ ٜك٤ٞ ايٓؿظ ٜٚرٓيف ايكًرن، ٜٚٛدر٘    

يتٓررٜٛس ٖررٛ ايرررٟ مبٝررص، ًب زأٜرر٘، ايدكررٌ، ٜٚديرر٘ عًرر٢ دزب اسبٝررا٠". إٕ َجررٌ ٖرررا ا

رر ايٓاع ا٭ؾكٌ ايػس ٝـب َٔ اي٬غس ٝـب ايرٜٔ ٜٴدسؾٕٛ ٫ باْتُا٥ِٗ ا٫دتُاعٞ 

ايؿ٦ررٟٛ ٫ٚ بدكررٛهلِ ٫ٚ بجكرراؾتِٗ ٫ٚ بجررسٚتِٗ إخل... بررٌ بٛدررٛد ايٓررٛز ايسٚسرراْٞ ًب 

  ٕ  ْؿٛضِٗ ٚايطُأ١ْٓٝ ًب قًٛبِٗ، ٚايتطٛز ٚايٓؿٛذ ا٭ ٬قٞ ايطاَٞ يردِٜٗ. ٚنرا

ٜؿٓـ ًب عداد ٖ٪٤٫ ايٓاِع ا٭غرافٳ ايؿاسبـب ايمز٠ اىبٓتػسٜٔ ًب زٚضٝا َٓر 
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ايكدِٜ ٚايرٜٔ تمش يردِٜٗ بٛقرٛع اسبادر١ قبرٌ نرٌ غر٤ٞ، إفب ايدداير١ ٚايبشرح         

 عٔ اسبكٝك١ يٝظ إ٫ّ".

ٚنإ ايهاتن ٜػيف إفب إٔ اىبكدضات ايػدب١ٝ ٚيٝظ ايدًّٛ ٚا٫َتٝاشات ٖٞ 

ؾكٌ. "ؾاٱْطإ ا٭ؾكٌ ًب ُْبس ايػدن ٖٛ ذاى ايرٟ مل اييت تدٍ ع٢ً ايٓاع ا٭

ٜٓشٔ أَاّ اٱغسا٤ اىبادٟ... ٖٛ ايرٟ ؼبرن اسبكٝكر١ ٜٚرٓٗح يٓؿرستٗا عٓرد ايًرصّٚ       

 تازنًا بٝت٘ ٚأضست٘، َٚكشًٝا حبٝات٘".

ٚعٓدَا ْطتدسا أدب اىبكاي١ يد٣ دٚضتٜٛؿطهٞ بُٓبس٠ عاَر١ غرا١ًَ ْتربـب    

 تػرهٌ "اىبراد٠ ايٓبًٝر١" ٚترد ٌ قرُٔ "نبايٝر١       ايد٬ق١ اىبتبادي١ بـب اشبرٛاف ايريت  

ايسٚع" يد٣ ايٓاع ا٭ؾكرٌ غريف ايػرس ٝـب ايررٜٔ تًّكرٛا تٓرٜٛسًا سكٝكٝرًا ٚايكرادزٜٔ         

ع٢ً إٔ ٜهْٛرٛا أغركا٤ يٰ رسٜٔ. ؾايؿر٬ع، ٚسرن اسبكٝكر١، ٚايؿهرس ايدُٝرل،         

ٚايطرررُٛ، ٚايٓبرررٌ، ٚاٱْؿررراف، ٚايٓصاٖررر١، ٚايهساَررر١ ايػرؿررر١ٝ اسبكٝكٝررر١،       

رات، ٚاٱسطرراع بايٛادررن ٚاىبطرر٪ٚي١ٝ، ٚايجكرر١ برراٯ س، ٚا٫ْؿترراع،   ْٚهررسإ ايرر

ٚاٱ رر٬ف، ٚبطرراي١ ايررٓؿظ، ٚايتٛاقررع، ٚايكرردز٠ عًرر٢ ايؿررؿض، ٚإدزاى ايدررامل    

 ١نٌ ٖرٙ اشبؿاٍ ايسٚسٝرر إدزانًا دٖٛسًٜا َتها٬ًَ، ٚايبٗا٤ ايدا ًٞ ٚايدؿ١ ر

ا٭ْاْٝر١ اىبسنصٜر١ ايريت    ايٓؿط١ٝ اييت تدٍ ع٢ً اْتؿراز اىبرس٤ دا ًٝرًا عًر٢ أضرظ      رر ر

ٜكّٛ عًٝٗا بٓا٤ اسبٝرا٠ ايؿاضرد، ٖرٞ ايريت ذبردد ا٭غرراف ايررٜٔ ٜرٓشين ايٓراع          

ِّ أ ٬قٗرِ اسبكٝكرٞ"، ٜٓشٓرٕٛ أَراَِٗ      أَاَِٗ " ٛعًا ٚقب٤ٌ اسبس١ٜ، إد٫ً٬ يه

 "بؿدم ٚإ ٬ف".

ٚقررد أنررد دٚضتٜٛؿطررهٞ ًب إ رراز ٖرررٙ ايد٬قرر١ اىبتباديرر١ ايرردٚزٳ اشبرراف       

ٛيٝرر١" غرريف اىبًشَٛبرر١ ٚايؿررؿات "ا٭ْجٜٛرر١" احملبرر١ يًطرر٬ّ "بررد٤ًا َررٔ    يًؿررؿات "ايطؿ

ايجك١ باٯ س ٚست٢ ايكدز٠ ع٢ً ايؿؿض( ٭ْٗا حبهِ اضتتازٖا ذٟ ايد٫ي١ ايدُٝك١ 

دبدررٌ ؾدايٝرر١ بكٝرر١ اشبررٛاف ترر٪دٟ إفب ذبكٝررل ايطررُٛ ٚايتررٛاشٕ، ٖٚررٞ تتٓرراقح       

ايتٓراؾس. ٚباىبكابرٌ ؾرإٕ    تٓاقكًا تاًَا َع  ٛاف سن ايرات اييت تؿكٞ إفب ايتدْٞ ٚ

ِّ اضررت١ٝ٥٬ٝ ٜػررهٌ ايٓررٛا٠ ايؿررًب١ يررد٣ "ا٭غررراف   رررر ْصعررات عدٚاْٝرر١  إوبرراد أ

اٱػبرررابٝـب"، ٖٚرررٞ، ًب اعتكررراد دٚضتٜٛؿطرررهٞ ذبُرررِٝٗ َرررٔ ترررأثيف "ايػرررطٌب      

 ٚا٫عبساف ًب ثكاؾتٓا".
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إٕ ٖ٪٤٫ ا٭غرراف أقٜٛرا٤ َبرد٥ًٝا برر"قدؿِٗ" بايررات، أٟ قبًٝرِٗ ايدكرٟٛ        

ٚدررسأتِٗ ايسدٛيٝرر١ عًرر٢ زؾررح اْتػرراز ايػررس ًب ايدررامل، أٜررًا ناْررت    إفب اشبرريف، 

ا٭غهاٍ اييت ٜتررٖا، ست٢ يٛ اربر غرهٌ  ريف  ٚإبرداِع سٝرا٠ٺ شا٥رـ. َٚرٔ ٖٓرا        

عدّ بسٚشِٖ تازؽبًٝا ٚبكا٩ِٖ "ًب ايُبٌ". ٜٚػيف ايهاتن إفب إٔ "ايٓراع ا٭ؾكرٌ"   

     ِ ، يهررِْٛٗ سترر٢  غرريف ايػررس ٝـب "ٜتدرررز دص٥ٝررًا ًب بدررح ا٭سٝررإ ايدجررٛز عًررٝٗ

 َجايٝـب، ٜٚؿدن أسٝاًْا ذبدٜدِٖ".

إٕ ؾؿشات ايطذٌ ايتازؽبٞ كبتًر٧ عراد٠ بأمسرا٤ أبطراٍ ٚقراد٠ عطرهسٜـب       

ٚزدرراٍ تررازؽبٝـب، أٚ بدبرراز٠ أ ررس٣ أغررراف بررازشٜٔ، قررد اظبررسٸٚا ستُررًا، سطررن   

َٓطل دٚضتٜٛؿطهٞ، إفب دا٥س٠ ْؿٛذ ايهمٜا٤ اىبدَس٠، يبرا ددًرِٗ ٜػرِّؿرٕٛ    

َتؿاٚترر١. ٚباىبكابررٌ ظبررد إٔ أبطررٌب اىبػرراعس ا٭ ٬قٝرر١ ايهسمبرر١     ايػررس برردزدات  

( 8ٚأنجسٖررا عُكررًا ًب ايٛقررت ْؿطرر٘ تتُُبٗررس عًرر٢ عبررٛ ضبرردد يًػاٜرر١، ُْٚبُٝررٞ)  

كباًَا، ٚبػهٌ ٫ تػٛب٘ غا٥ب١ ًب أْاع ايترازٜخ "ايدرادٜـب" ٚغرؿرٝات٘ ايجاْٜٛر١.     

"قرذٝر" ايدًُٝر١    ٚي٫ٛ "ايترازٜخ اشباؾرت" هلر٪٤٫ ايؿراسبـب ايررٜٔ ٜبطًرٕٛ ؾاعًٝر١       

ايتازؽب١ٝ ايداؾؿ١ ٚ"ضٛزتٗا" ىبا نإ يًػس سٛادص تٛقؿ٘. ٜٚتكرُٔ  رر ا٫دتُاع١ٝ 

اٱزادٜرر١ ايرريت ت٪نرردٙ، َكدَرر١ ٱبررداع   رررر "ايتررازٜخ اشباؾررت"، ٚايؿررؿات ايسٚسٝرر١  

اسبٝا٠ عًر٢ عبرٛ طبتًرـ ا ت٬ؾرًا َبرد٥ًٝا حبٝرح ٜٴذترح َٓر٘ كبذٝرد ايررات ايررٟ            

 بٝدٝرًا بأغرهاٍ درد طبتًؿر١، ٚكبذٝرد ايررات ٖررا         ٜد ٌ ؾٝر٘ ستر٢ اٯٕ د ر٫ًٛ   

ُٹدٴ، بٌ بايدهظ، ٜ٪در باضتُساز اسبطد ٚايتٛم إفب إسساش قؿن ايطبل.  ٜٴرٵ

ٚيرا ؾكد نإ ايهاتن ٜدعٛ إفب عدّ ا٫ضرتشٝا٤ َرٔ "ا٭غرهاٍ ايطراذد١     

ٚايبطٝط١ اييت نإ ايػدن ٜس٣ ؾٝٗا "اٱْطإ ا٭ؾكٌ" ٜٚردعٛ إفب ؾٗرِ ا٭ُٖٝر١    

يًرررر"بكا٤ ًب ايُبرررٌ" ٚيًرررر"اضتها١ْ" ًب  ًرررل ازبرررٛ ايسٚسرررٞ ايطررراَٞ ًب   ايهررربيف٠ 

اجملتُع". ٚتستبٌب ٖررٙ ا٭ُٖٝر١ برايؿهس٠ ا٭ثريف٠ يرد٣ دٚضتٜٛؿطرهٞ عرٔ نرٕٛ         

ايؿررسد َرررْبًا دبرراٙ اٯ ررسٜٔ يررٝظ َررٔ ايٓاسٝرر١ ايكاْْٛٝرر١ بررٌ َررٔ ايٓاسٝرر١ ايٛدٛدٜرر١   

اٱْطرإ ا٭شيرٞ،   )ا٭ْطٛيٛد١ٝ(، ٜٚكّٛ ذْب٘ ع٢ً أضراع ا٫عررتاف بدردّ نُراٍ     

َٚػازنت٘ ًب نٌ َا ػبسٟ ًب ايدامل. ٜٚكاع ذْن نٌ ؾسد قبكداز  ًٛ زٚسر٘  
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َررٔ ايٓررٛز َٚررٔ ضببترر٘ ايٓصٜٗرر١ يًبػررس. ثررِ إٕ عٛاقررن ايُبرر٬ّ ايسٚسررٞ ٚا٭ْاْٝرر١          

اىبسنص١ٜ ايًرٜٔ ٜتبآٜإ بايدزد١ ٚاىبكُٕٛ َٔ غيف إٔ ٜٴطتأؾ٬ يرد٣ أٟ إْطرإ   

ٌٝب عررررم قٓررررٛات غرررريف َس٥ٝرررر١. ٜٚدتكررررد   سترررر٢ ايٓٗاٜرررر١ تٓتػررررس ًب ايٛضررررٌب احملرررر  

دٚضتٜٛؿطرررهٞ إٔ  ٛا سْرررا ٚنًُاتٓرررا ٚتؿرررسؾاتٓا ايػرررسٜس٠، َُٗرررا ناْرررت       

ؾػيف٠، تٓطبع ع٢ً عبٛ غيف َس٥رٞ ًب ْؿرٛع احملرٝطـب بٓرا، ٚتٓتػرس أبدرد ؾأبدرد        

ًب اىبهإ ٚايصَإ داؾدر١ ٖررا أٚ ذاى إفب اسبطرد أٚ ا٫ضرتهباز، ٚإفب ايدبٛدٜر١      

ٜرتانرررِ ٜٚتٓرررا٢َ ًب ايدرررامل اىبررررصٕٚ ايسٚسرررٞ ايطرررً    أٚ ا٫ضرررتبداد. ٖٚهررررا 

 ايهأَ ايرٟ ٜػرٟ َا ػبسٟ ًب ٖرا ايدامل َٔ أؾداٍ غسٜس٠.

يرا ؾإٕ ايؿِٗ اىبتبؿس يًُشدٚد١ٜ ايرات١ٝ ُْبسًٜا ٚعًًُٝا ٚتػرٝيف ايررات بادبراٙ    

بًٛؽ ايهُراٍ اسبكٝكرٞ، أٟ شٜراد٠ ايٓرٛز ٚاحملبر١ ايٓصٜٗر١ يًٓراع ًب ْؿرظ اٱْطرإ          

ٕ ع٢ً ذبكل ايتطابل بـب ايػاٜات ٚايٛضا٥ٌ، ٚؼب٫ٕٛ دٕٚ ا ت٬ٍب اشبريف  ٜطاعدا

بايػس، ٜٚككٝإ بايتشسى عبٛ ا٫ْطذاّ ايداىبٞ "َٔ ايدا ٌ". ٜٚؿطِّس ٖرا اىبطاز 

ايؿهسٟ تؿطريفًا إقراؾًٝا َػرص٣ دعر٠ٛ دٚضتٜٛؿطرهٞ ايػرٗيف٠ ايريت ٜٛدٗٗرا إفب         

٘ إفب إٔ ٜطتهـب ٜٚدٌُ ع٢ً "اٱْطإ اىبتهم" ًب  طاب٘ عٔ بٛغهـب، َٗٝبًا ب

أزا ٚ ٓرر٘: "إذا اْتؿررست عًرر٢ ْؿطررو ٚذيًتٗررا ٱزادتررو، تػرردٚ سررسًا إفب سررد مل     

تترًٝ٘ قٌب، ٚتبدأ ايكٝاّ بدٌُ عُبِٝ ٚدبدٌ اٯ رسٜٔ أسرسازًا... ا٫ْطرذاّ ايدراىبٞ     

يرررٔ ٜهرررٕٛ... ًب أٟ َهرررإ إذا نٓرررت أْرررت أٍٚ َرررٔ ٫ ٜطرررتشك٘ ٭ْرررو ساقرررد       

 َٚتهم...".

ٕ اٱْطإ، إذ ٜبًؼ ايدزدر١ ايدًٝرا َرٔ اسبسٜر١ شبدَر١ قكر١ٝ       ٜٚس٣ ايهاتن أ

عُب١ُٝ ٜػيف ٚعٞ اٯ سٜٔ تػٝيفًا دٖٛسًٜا عبٛ ا٭سطٔ بسٚع١ غرؿرٝت٘ ازبًًٝر١،   

ٚذيو ٭ٕ أؾكٌ َا ؼبح ايٓاع عًر٢ ايتشًرٞ برا٭ ٬م اسبُٝرد٠ ٖرٛ اىبجراٍ اسبرٞ        

 دؾررت  يًتطابل بـب ايكٍٛ ٚايؿدٌ. ٚايدهظ ؾشٝض. ٚقرد أغراز دٚضتٜٛؿطرهٞ ًب   

يًٝا زاٜر١ ايػرسف. تؿرٛز َراذا     ا٬َسُبات٘ إفب إٔ "ا٭دب )ًب شَٓٓا( ػبن إٔ ٜسؾع ع

ٝٸٔ إٔ يٝرـ تٛيطرتٟٛ ٚغْٛتػرازٚف غريف غرسٜؿـب؟ أٟ إغرٛا٤           نإ ضرٝشدخ يرٛ تبر

ٚأٟ اضتٗتاز! ٚنِ َٔ ايٓاع ناْٛا ضٝطتطًُٕٛ يٲغٛا٤. ضرٝكٛيٕٛ: "إذا نرإ   

 ِ أٜكًا".ٖرإ ٖهرا، إذٕ... ًِٖٚ دسًا" ٚنريو ايدً
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ٚنإ ايهاتن ٜردعٛ نبٝرع ايررٜٔ ٜتّٛيرٕٛ، حبهرِ ْرٛع عًُرِٗ، َطر٪ٚي١ٝ         

برز َا ٖٛ " ٝٸس ٚزغٝد ٚ ايد" إفب إٔ ػبطردٚا ٖررٙ ايكرِٝ بأْؿطرِٗ، قرا٬ً٥ هلرِ:       

"قبٌ إٔ تدُبٛا ايٓاع ٚتدًُِٖٛ: "نٝـ ٜٓبػٞ إٔ ٜهْٛرٛا" أزٖٚرِ اىبجرٌ َتذطردًا     

ترسِٖٚ ٜطريفٕٚ نبٝدرًا  ًؿهرِ،     ؾٝهِ. ْؿرٚا أْرتِ ْؿطرهِ َرا ترأَسِْٚٗ بر٘،      

ًب ٖرا رر  بكٛا َا تأَسٕٚ ب٘ ع٢ً أْؿطهِ قبٌ إٔ دبمٚا اٯ سٜٔ ع٢ً تطبٝك٘ ر

 بايرات ٜهُٔ ضس اشبط٠ٛ ا٭ٚفب".

ٚنرإ دٚضتٜٛؿطررهٞ ٜررس٣ إٔ إؾر٬ع ايررٓؿظ يبًررٛؽ ايهُراٍ ايررراتٞ يررٝظ    

 "بدا١ٜ نٌ غ٤ٞ" ؾشطرن برٌ ٖرٛ تتُر١ نرٌ غر٤ٞ َٚ ير٘ ا٭ ريف. ؾٗرٛ ٚسردٙ، ٫ٚ          

غرر٤ٞ ضررٛاٙ، ٜتكررُٔ نٝررإ ايكَٛٝرر١ ٜٚٓػرر٦٘ ٜٚؿررْٛ٘، ٚذيررو ٭ٕ اىبجررٌ ا٭عًرر٢      

بٓٝرر١ اىبدْٝرر١، إذ ٜتػررهٌ تازؽبٝررًا، ٜٓررتر سؿررسًا عررٔ "ضرردٞ ا٭ؾررساد يبًررٛغِٗ      يٮ

ايهُاٍ ايراتٞ ا٭ ٬قرٞ، َٚٓر٘ بايررات ٜبردأ... ٖهررا نرإ ا٭َرس َٓرر ايكردّ          

شدٖازًا سكٝكًٝا ًب طبتًـ ٖٚهرا ضٝبك٢ يٮبد". ٚع٢ً ٖرا ؾإٕ اشدٖاز اجملتُع ا

اجملرررا٫ت ٜرررستبٌب ازتبا رررًا ٫ ٜٓؿؿرررِ بطررر١َ٬ ايبٓٝررر١ ا٭ ٬قٝررر١ ايدا ًٝررر١ يرررد٣      

َٛا ٓٝرر٘. ٜٚ٪نررد دٚضتٜٛؿطررهٞ ًب َدررسا اسبرردٜح عررٔ ايتػررٝيف اىبُهررٔ ًب     

ْػاٍب ازبٗاش ايَٛبٝؿٞ ٚإؾ٬س٘، ع٢ً ضبٌٝ اىبجاٍ، إٔ "َدازق١ ايبيفٚقسا ١ٝ ٫ 

ٛٸب عبررٛ اهلرردف. إْٗررِ ٜتٖٛرر ٕٛ عررٔ اشبطرر٠ٛ ايس٥ٝطرر١... ؾررازبٖٛس ٖررٛ ًب تسبٝرر١ تؿرر

ايدا ؿرر١ ا٭ ٬قٝرر١". أَررا تكًررٝـ اىب٬نررات َررٔ غرريف َساعررا٠ ٖرررا ازبررٖٛس، ؾإْرر٘ 

ٜرر٪دٟ، بررايسغِ َررٔ نررٌ غرر٤ٞ، إفب َؿازقرر١ تتذًرر٢ ًب إٔ ٖرررٙ اىب٬نررات تبرردٚ     

نأْٗرا تتكررِ. ٚاىبَٛبؿررٕٛ، إذ ٜتُبراٖسٕٚ بؿدايٝر١ أ ٬قٝرر١ ٫ مبهرٔ ذبدٜرردٖا      

٭غهاٍ، ؼباٚيٕٛ إٔ ٜهتؿٛا بتػٝيفات دب١ًُٝٝ َباٖسٜر١، َرٔ غريف    بػهٌ َٔ ا

إٔ ٜبديٛا أٟ غ٤ٞ َٔ سٝح ازبٖٛس، قا٥ًـب ٭ْؿطرِٗ: "... َرٔ ا٭سطرٔ إٔ ْؿرًض     

أْؿطررٓا بأْؿطررٓا عًرر٢ عبررٛ َررا، ٚإٔ ْتطٗررس، ٚإٔ ْررد ٌ غرر٦ًٝا َررا ددٜرردًا، غرر٦ًٝا     

ض أنجرس اتطراًَا   أنجس تكد١َٝ، إذا داش ايتدبيف، قبا ٜتؿل َع زٚع ايدؿس، ْٚؿرب 

 بايؿك١ًٝ ع٢ً عبٛ َا، أٚ غ٤ٞ َٔ ٖرا ايكبٌٝ...".

ٚتهٕٛ ايٓتٝذ١ إٔ ايػدن ايرٟ ذبسز َٔ ايتبد١ٝ ايكٓٸ١ٝ مل ٜؿربض َطرتك٬ً،   

٫ٚ ػبررد َررٔ ٜدعُرر٘ زٚسٝررًا، إذ إٕ ا٭دٗررص٠ ًب صبًررظ اٱداز٠ احملًٝرر١ ٚاىبػرراعات  
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تُرع "تٓذررب عبرٛ َرا     ٚضبانِ احملًّؿـب ٚبك١ٝ ايتػره٬ٝت ايدمبكسا ٝر١ ًب اجمل  

ٜػب٘ ايس٥اض١ )اٯَس٠(. ٚتٴدٝٻٔ ٦ٖٝات تؿتٝؼ، ٚتٴػه ٌ زبرإ تٴؿرسش بردٚزٖا زباْرًا     

 ؾسع١ٝ".

٬ٜٚسررِب ايهاتررن إٔ إسؿررا٥ٝات اىبررساقبـب اىبرردّقكـب تؿٝررد إٔ "يررد٣ ايػرردن   

اٯٕ، ًب ٖرررٙ ايمٖرر١، َررا ٜكررازب عػررسٜٔ زتبرر١ ز٥اضرر١ٝ، قررد عٴٝٓررت  ؿٝؿررًا َررٔ 

ٌ  ٚتؿْٛ٘ ٚتترٛفب ايٛؾرا١ٜ عًٝر٘. َٚرع إٔ ٚقرع ايػررـ        أدً٘ يتػسف عًٝ٘ َٔ ع

اىبطهـب أؾ٬ً ػبدٌ نٌ َٔ ٖن ٚدب ز٥ٝطرًا ير٘، ؾكرد أقراؾٛا ير٘ ٖررٙ ايسترن        

ايدػسٜٔ اشباؾ١! إٕ سس١ٜ اسبسن١ يدٜ٘ قد غدت نشس١ٜ سسنر١ ذبابر١ ٚقدرت    

ًب ؾشٔ دبظ. ٖٚرا ا٭َس، أٟ سس١ٜ اسبسن١ ع٢ً ٖرٙ ايػران١ً، قراز ٫ َرٔ    

 ُبس ا٭ ٬ق١ٝ ؾشطن، بٌ َٔ ٚد١ٗ ايُٓبس اىباي١ٝ أٜكًا".ٚد١ٗ ايٓ

إٕ اغؿرررراٍ "اشبطرررر٠ٛ ايس٥ٝطرررر١" ٜكرررردـ، سطرررربُا ٜررررس٣ دٚضتٜٛؿطررررهٞ،   

اٱؾ٬سات ا٫قتؿاد١ٜ اىبرتًؿ١ اييت دبٗد إٔ تكّٛ "ؾذأ٠ ٚع٢ً سـب غس٠ كباًَا، 

ٚقبٛدن تدًُٝات ايس٥اض١ اييت تهٕٛ ًب بدح ا٭سٝإ غيف َتٛقد١ قبٌ ذيو ع٢ً 

اٱ ررر٬م" إٔ تكرررّٛ ًب اسبررراٍ بتشطرررـب ايٛاقرررع ايرررسأٖ، ٚشٜررراد٠ َٛاشْررر١ ايدٚيررر١،  

ٚتطدٜد ايدٜٕٛ، ٚايتػًن ع٢ً ايدذص. ٚيهٔ ٖررٙ اٱؾر٬سات يرٔ تر٪دٟ، بطربن      

ٖرررا ا٫ضررتدذاٍ، ضرر٣ٛ إفب إسررساش بدررح "ايتشطررـب اىبررادٟ اىب٪قررت"، ٚضررتدٛد إفب 

٫ غريف. ٚيرٔ تر٪دٟ    إْتاز َا ٖٛ قا٥ِ ٚيهرٔ بػرهٌ ؾٝر٘ بدرح ايتذدٜرد ايطؿٝرـ       

ُٵ٦ٹٓٳ١ َٝهاْٝهًٝا" إفب قٝاّ ُْباّ "َدْٞ ؾد٬ً، َدْٞ ر رر ٖرٙ ايتدابيف "اىبٛاض١ٝ اىبتَط

أ ٬قٞ"، بٌ ضتبكٞ ع٢ً ازبٛ ايداّ اىب٥٬رِ ٭ٚي٦رو ايررٜٔ ٜتشؿرصٕٚ ي٬ْككراا      

ع٢ً أَٛاٍ ايدٚي١ ٚاىبُتًهرات ا٫دتُاعٝر١، ٚايررٜٔ ٜتشٛيرٕٛ إفب سرسؾٝـب ؾرػاز       

َٴذاش، ررر  ٚبدكِٗ ٫ ٜٗتِ ست٢ بتػط١ٝ ْؿطر٘ قاْْٛٝرًا". إٕ ايؿٛقر٢ اىبدْٝر١      بدكِٗ 

ا٭ ٬قٝرر١ ايرريت مبٖٛٗررا اشدٖرراز اقتؿررادٟ َبرراٖسٟ َ٪قررت تؿطررد ٚعررٞ َررساق         

ايٛقررع ايكررا٥ِ ٚتسضررخ  ًررٌ ايبٓٝرر١ ا٫دتُاعٝرر١  إذ "ُٜٓبررس غرررـ َررا بطررٌٝب ؾُٝررا 

ٖرِ ايٛسٝردٕٚ   سٛي٘ ٜٚطتٓتر ؾذأ٠ إٔ َطتجُسٟ دٗٛد اٯ سٜٔ ًب ايسٜـ ٚاىبد١ٜٓ 

ايرررٜٔ تتٗٝررأ هلررِ أضررباب ايدررٝؼ، نُررا يررٛ إٔ نررٌ غرر٤ٞ ٜٴؿدررٌ َررٔ أدًررِٗ، إذًا     

ٜٚؿرربض. ٚآ ررس أنجررس اضررتها١ْ ٜؿرربض ببطررا ١   رررر ؾٮؾرربض أْررا َطررتجُسًا زٜؿٝررًا ر 
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ضهيفًا َدًَٓا ٫ ٭ٕ ايؿكس قٗسٙ، بٌ ٭ْ٘ ٜػر٦ُص َرٔ اْتٗراى سسَر١ اسبرل. َٚراذا       

 باٱَهإ ؾدً٘ ٖٓا؟ إْ٘ قدز ضبتّٛ".

ٚنإ دٚضتٜٛؿطهٞ ٜدتكد إٔ دباٚش ٖرا ايَكدٳز ٜكتكرٞ بايكرسٚز٠ تٛدٝر٘    

ا٫ْتباٙ "إفب عُرل  َرا مل ٜٳُٓبترس إيٝر٘، ًب اسبكٝكر١، أسردٷ ستر٢ اٯٕ، ٭ْٗرِ نراْٛا          

ٜبشجررٕٛ عررٔ ايدُررل عًرر٢ ايطررطض". ٚػبررن إٔ ْرردٜس ز٩ٚضررٓا ُْٚبساتٓررا إفب ازبٗرر١       

٢ اٯٕ... نُا ٜٓبػٞ تػٝيف بدح اىبدانط١ كباًَا يًذ١ٗ اييت َا شيٓا ُْٓبس إيٝٗا ست

َباد٥ٓررا تػررٝيفًا تاَررًا ٚاْتػرراٍ ايرررباب َررٔ ؾررشٔ ايرردبظ ٚذبرريفٙ". ٚنررإ ٜررس٣ إٔ   

عًٝٓررا إٔ ْٓطرر٢، ٚيررٛ يمٖرر١ قؿرريف٠، سادتٓررا ايؿٛزٜرر١ َُٗررا برردت َاضرر١، ٚإٔ،        

ْسنص دٗٛدْا ع٢ً "َداؾا٠ ازبرٚز"، أٚ، بتدبيف آ س ع٢ً  ًرل ايُبرسٚف اي٬شَر١    

جٌ ايدًٝا ايػدب١ٝ، ٚتطرٜٛس ايتٓرٜٛس اسبكٝكرٞ، ٚتهرٜٛٔ ايٓراع      يؿٕٛ ايتكايٝد ٚاىب

ٌٷ حبررٌ نبرراعٞ يًر٬ؾررات بررـب طبتًررـ  ا٭ؾكررٌ غرريف ايػررس ٝـب. ٚعٓد٥ررر ٜررمش أَرر

ؾ٦ات اجملتُع ٚخبًل "َصاز دمبكسا ٞ عاّ ٚٚؾام عاّ بـب نبٝرع ايرسٚع برد٤ًا َرٔ     

  ّ ٫ ذبتُررٌ  ايكُرر١ ا٭عًرر٢". ٚعٓد٥ررر مبهررٔ يًٛاقررع ايكررا٥ِ، قبررا ٜتكررُٓ٘ َررٔ َٗررا

ايتأدٌٝ َٚٔ َػه٬ت َاي١ٝ ٚاقتؿراد١ٜ إٔ ٜرتػيف ٫ تػريفًا دبًُٝٝرًا ؾشطرن، برٌ       

تػيفًا دررزًٜا أٜكرًا، ٭ْر٘ ضٝركرع ٖرٛ ْؿطر٘ ىببردأ ددٜرد "ٜٚرد ٌ ًب َػرص٣ ٖررا            

اىببردأ ٚزٚسرر٘، ٜٚتشرٍٛ ستُررًا عبررٛ ا٭سطرٔ" ٚعٓد٥ررر ضررترسز ا٭ ر٬م أٜكررًا َررٔ     

ِّس٠، ٜٚؿررب   ض ا٫قتؿرراد ْؿطرر٘ )َٚررٔ ايدًررّٛ، ٚاىبٗررٔ،    ْطررام إداز٠ ا٫قتؿرراد اىبررد

ٚايتك١ٝٓ( حبهِ تأثيف ا٭ ر٬م، أنجرس عك٬ْٝر١ ٚإْطرا١ْٝ. ٭ٕ استٝادرات ايٓراع       

 تؿبض عك١ْٝ٬ ٚإْطا١ْٝ.

ٜٚدتكرررد دٚضتٜٛؿطرررهٞ إٔ مثررر١ َبررردأ ًب عرررداد اىببررراد٨ ازبدٜرررد٠ ٜٓبػرررٞ       

 اضررتٝداب٘ ٚايتُطررو برر٘ بجبررات، ٖٚررٛ ٜررٓـ عًرر٢ أْرر٘ ٫ ػبررٛش تهٝٝررـ ايتررازٜخ          

      ِّ  اؾررررطٓاعًٝا ٚذبًٜٛرررر٘ إفب ؾٛدٜؿٝررررٌ )قرررراع  َٚأضرررراٟٚ أسٝاْررررًا(، ٚعًرررر٢ إٔ أ

دبدٜدات، ٚست٢ ايسغٝد٠ َٓٗا، ٫ تتشكل ًب سبُبر١ ٚاسرد٠، برٌ ٜتشردد ظباسٗرا      

ع٢ً أضاع "ايجكاؾ١ ايطابك١" ٚا٫غتٓا٤ بٓتا٥ر ايٓػاٍب ايسٚسٞ يًددٜد َٔ ا٭دٝراٍ  

 ايطابك١.
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ْترررنس عًرر٢ ايرردٚاّ إٔ ايٓتٝذرر١  ٜٚ٪نررد ايهاتررن أْٓررا ػبررن أ٫ ْٓطرر٢ ٚإٔ  

اىبجُس٠ اسبكٝك١ٝ ٭ٟ عٌُ ٫ تتٛقـ ع٢ً اسبطاب اىبرايٞ ايطرًِٝ، ٫ٚ عًر٢ ْػراٍب     

"اٱْطإ ازبدٜد" اشبساًب ايرٟ مل ٜػاٖدٙ أسد ًب أٟ َهإ، ٚايرٟ تطتدؿرٞ  

"أ ٬ق٘ ازبدٜد٠" ع٢ً ا٫ضتٝكراع اىبدكرٍٛ، برٌ تتٛقرـ عًر٢ ا٫ستٝرا ٞ ايررٖ         

١ْٝ ايٓب١ًٝ اييت تتهرٕٛ باضرتُساز َرٔ ايتكايٝرد ايسٚسٝر١ اىبتٛاؾر١ً       َٔ اىباد٠ اٱْطا

 اييت تكسب مٛزٖا ًب أعُام اىباقٞ ايدسٜل.

ٜكررٍٛ دٚضتٜٛؿطررهٞ بٗرررا ايؿرردد: "قبكرردٚزنِ، عًرر٢ ضرربٌٝ اىبجرراٍ، بٓررا٤   

َدازع باىباٍ، ٚيهٓهِ ئ تطتطٝدٛا ؾٓع َدًُـب اٯٕ. إٕ تهٜٛٔ اىبدًِ غرإٔ  

ػررد  ٜتهررٕٛ عررم ايدؿررٛز، ٜٚطررتُس بتررٛازخ ايتكايٝررد     دقٝررل: اىبدًررِ ايررٛ ين اي  

ٚاشبرررم٠ ايررريت ٫ سؿرررس هلرررا. ٚيهرررٔ يرررٓؿرتا أْهرررِ ؾرررٓدتِ باىبررراٍ ٫ َدًُرررـب    

ؾشطن، بٌ ست٢ عًُا٤ ًب ْٗا١ٜ اىبطاف، َا ايؿا٥د٠؟ ؾأْتِ، ع٢ً ايسغِ َٔ نٌ 

 ذيو، ئ تؿٓدٛا إْطاًْا. َٚا دد٣ٚ إٔ ٜهٕٛ اىبس٤ عاىبًا إذا نإ ٫ ٜؿكر٘ درٖٛس  

ايكك١ٝ؟ إْ٘ ضٝطتٛعن، ع٢ً ضبٌٝ اىبجاٍ، عًِ ايرتب١ٝ، ٚضٝدزٸع ٖرا ايدًِ ع٢ً 

 عبٛ يبتاش َٔ ؾٛم اىبٓم، ٚيهٓ٘ ٖٛ ْؿط٘ ئ ٜهٕٛ َسبًٝا.

ٖرا ٖرٛ ا٭ٖرِ. اٱْطرإ أغًر٢ ستر٢ َرٔ اىبراٍ  يرٝظ مثر١          رر اٱْطإ، اٱْطإ ر

٭ٕ اٱْطرإ  ضٛم تػرتٟ َٓٗا اٱْطإ، ٚيٝظ ٖٓاى َراٍ مبهرٔ إٔ تػررتٜ٘ بر٘،     

٫ ٜٴبراع ٫ٚ ٜٴػررس٣، بررٌ ٖرٛ ٜتهررٕٛ عررم ايدؿررٛز نُرا قًٓررا. ٚايدؿررٛز ذبترراز إفب    

ٚقررت، يٓكررٌ إفب وبطرر١ ٚعػررسٜٔ أٚ ث٬ثررـب عاَررًا، ٚذيررو سترر٢ عٓرردْا، سٝررح          

ايدؿٛز ؾكدت قُٝتٗا َٓر أَرد بدٝرد، ٚمل تدرد تطراٟٚ غر٦ًٝا. إٕ إْطرإ ايؿهرس٠        

ا٫قتؿراد١ٜ اىبطرتك١ً، ٫ ٜتػرهٌ إ٫ّ ًب    اىبطتك١ً ٚايدًِ اىبطتكٌ، إْطرإ ايؿدايٝر١   

ضٝام سٝا٠ َطتك١ً  ١ًٜٛ تدٝػٗا ا٭١َ َدتُد٠ ع٢ً ْؿطٗا ٚنجُس٠ يًدٌُ ايػرام  

اىب٪مل ايرٟ تكّٛ ب٘ عًر٢ َرد٣ عؿرٛز  إْر٘ با تؿراز ٜتػرهٌ نشؿر١ًٝ جملُرٌ         

 سٝا٠ ب٬دٙ ايتازؽب١ٝ".

ٚمل ٜهررٔ دٚضتٜٛؿطررهٞ ٜػررو ًب إٔ اىببرراد٨ ا٭ ٬قٝرر١ ٖررٞ أضرراع نررٌ  

غ٤ٞ، قبا ًب ذيو ضر١َ٬ ايدٚير١، عًر٢ ايرسغِ َرٔ إٔ ٖررٙ ايطر١َ٬ تبردٚ يًًٖٛر١          

 ا٭ٚفب َس١ْٖٛ بهطن اىبدازى ٚبايدٖا٤ ايطٝاضٞ.
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ٚنإ ايهاتن ٜدتكد إٔ تأَـب سٝا٠ نسمب١ ٚ ١ًٜٛ ا٭َد يًػردٛب ٚايردٍٚ   

ٜتطًن بايكسٚز٠ سؿاَبٗا ع٢ً َجًٗا ايدًٝا بؿرؿتٗا َكدضرات، ٚذيرو ٭ْر٘ "َرا إٕ      

اىبجٌ ا٭ع٢ً ايسٚسٞ يك١َٝٛ َا ٜتصعصع ٜٚكدـ بدد أش١َٓ ٚقرسٕٚ )إذ يٮَرٛز   ٜبدأ 

ٖٓا قاْْٛٗا اشباف ايرٟ ٫ ْدسؾ٘( ست٢ تبدأ ٖررٙ ايكَٛٝر١ تطركٌب ٚتطركٌب َدٗرا      

ٗٳت نٌ اىبجٌ ايدًٝا اىبد١ْٝ ايريت ناْرت قرد تهْٛرت ستر٢       أُْب١ُ ايبٓا٤ اىبدْٞ ٚتٳبٵ

ٕ اىبجررٌ ايدًٝررا اىبدْٝرر١ تررستبٌب دَٚررًا   تًررو ايًشُبرر١ ًب تًررو ايكَٛٝرر١... ٚعًرر٢ ٖرررا ؾررإ   

ازتبا ًا َباغسًا ٚعكًٜٛا باىبجٌ ايدًٝا ا٭ ٬قٝر١، ٚا٭ٖرِ َرٔ ذيرو إٔ ا٭ٚفب تٓبجرل      

، ٚذيرو ٭ْٗرا   ْؿطرٗا  تًكرا٤ دٕٚ غو َٔ ايجا١ْٝ سؿسًا! ؾٗٞ ٫ تُبٗس ايبت١ َرٔ  َٔ 

عٓدَا تُبٗس ٫ ٜهٕٛ هلرا َرٔ ٖردف ضر٣ٛ تًبٝر١ ايطُرٛع ا٭ ٬قرٞ يرد٣ ايكَٛٝر١          

 اىبد١ٝٓ ع٢ً ايٓشٛ ٚبايكدز ايًرٜٔ ُٜبٗس ؾُٝٗا ٖرا ايطُٛع يدٜٗا".

ٚعًر٢ ٖرررا ؾررإٕ ضٝاضرر١ ايػررسف ٚايػرٗا١َ ايرريت ربكررع "يًطُررٛع ا٭ ٬قررٞ"   

ٚايرريت ٫ ػبررٛش إٔ ْؿررسٍب بٗررا يكررا٤ أزبرراع عادًرر١ "يٝطررت ٖررٞ ايطٝاضرر١ ا٭مسرر٢          

َرر١ يٮَرر١ ايدُبُٝرر١، ٚذيررو بايكرربٌب ٭ْٗررا أ    ا٭ْؿررعؾشطررن، بررٌ يدًررٗا ايطٝاضرر١   

عُب١ُٝ. إٕ ضٝاض١ ايبشح عٔ ايؿا٥د٠ ايد١ًُٝ اٯ١ْٝ ٚا٫ْدؾاع اىبطتُس عبٛ اىبٛاقع 

ا٭نجس إزباسرًا ٚا٭نجرس إسباسرًا ًب قرسٚزتٗا اٯْٝر١ تهػرـ عرٔ ؾٳرػاز ايدٚير١          

ٚعذصٖا ايدا ًٞ ٚٚقدٗا ايبا٥ظ. إٕ ايرنا٤ ايدبًَٛاضٞ، ايرنا٤ ايررٟ ٜتذر٘   

ٟ عبٛ ايٓؿع ايدًُٝر١   ٕ   ٚايكرسٚز ٝٸٔ ْٗأْر٘ دا٥ُرًا أْر٘ أخبرظ قُٝر١ً َرٔ         آْٝرًا نرا ٜتبر

اسبررل ٚايػررسف، ٚنررإ اسبررل ٚايػررسف ٜرر٪٫ٕٚ دا٥ُررًا إفب ايٓؿررس، ٚإذا ُٖررا مل    

ٜ٪٫ٚ إيٝ٘ ؾإُْٗا ضٝ٪٫ٕٚ إيٝ٘ ًَٜٛا َا ٭ٕ ٖررا َرا نرإ ٜسٜردٙ ايٓراع َٓرر ا٭شٍ       

 َٚا ضُٝبًٕٛ ٜسٜدْٚ٘ إفب ا٭بد".

ف ٚايكررُيف َررٔ أدررٌ اْتررصاع  إٕ "قدضرر١ٝ اىبٓؿدرر١ اٯْٝرر١" ٚ"ايبؿررل عًرر٢ ايػررس 

 ؿ١ً َٔ غدس اشبٓصٜس" بٛضدُٗا، سطن َٓطرل دٚضتٜٛؿطرهٞ، إعطرا٤ ْترا٥ر     

َاد١ٜ َد١ٓٝ َ٪قتًا. ٚيهُٓٗا ّٜٛيدإ أٜكًا اسبرسٚب ا٫ضرت١ٝ٥٬ٝ، ٜٚؿطردإ ا٭َرِ     

زٚسٝرررًا ًٜٚٗهاْٗرررا ًب ْٗاٜررر١ اىبطررراف. ٚبرررايدهظ ظبرررد إٔ اٱمبرررإ باىبجرررٌ ايدًٝرررا 

ايٓاؾد١( ٜكؿٞ ع٢ً ايطٝاض١ َػص٣ٶ زٚسًٝا، ٜٚردعِ عُبُر١    رراشبايد٠ )٫ ايػس ١ٝ 
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ا٭َررر١ ٚؾرررشتٗا ا٭ ٬قٝررر١. ٚتتطرررِ اسبرررسٚف ًب َجرررٌ ٖررررٙ اسبايررر١، إذا ناْرررت   

اقطساز١ٜ، بطابع ذبسٜسٟ سؿسًا، ٫ٚ تٗدف إ٫ّ "إفب غا١ٜ عُب١ُٝ ٚعادي١، تًٝرل  

 بأ١َ عُب١ُٝ".

٘ يٓكرراٍ ٚنررإ دٚضتٜٛؿطررهٞ ُٜٓبررس ًب "َٜٛٝاترر٘" إفب دعررِ زٚضررٝا ايٓصٜرر     

ض٬ف ايبًكإ قد ايٓيف ايدجُاْٞ قبُٓباز ايطٝاض١ ذات ايطابع ا٭ ٬قٞ بايررات.  

ٚنإ ٜس٣ إٔ زبض ايدٚي١ ايسٚض١ٝ اسبكٝكٞ ٜهُٔ ًب إٔ تتؿسف دا٥ًُا بػسف، 

ٚإٔ تٴكودّ ست٢ ع٢ً ذبٌُ  طراز٠ ٚاقرش١ سطرابًٝا ٚعًر٢ ايتكرش١ٝ، َرٔ أدرٌ إٔ        

 تتذٓن اْتٗاى َباد٨ ايدداي١.

ٝٸٔ  ايتررازٜخ يدٚضتٜٛؿطررهٞ إٔ زٚضررٝا قٜٛرر١ "بررايؿهس٠ ايرريت ا٥تُٓررت    ٚقررد برر

عًٝٗا عم قسٕٚ عد٠"، ٚ"بط١َ٬ ٚسد٠" غدبٗا ٚ"عردّ دبصټ٥ر٘ زٚسٝرًا" ٚقردز٠ ٖررا      

ايػدن ًب ضينٸ احملرين ايدؿرٝب١ عًر٢ إَبٗراز إزاد٠ دبراز٠ ٫دررتاع َر ثس ايػرٗا١َ.         

ٜبكر٢ أٟ َهرإ   ٚعٓدَا ٜؿٌ ايػردن ايسٚضرٞ "إفب اشبرٌب ا٭ ريف، أٟ عٓردَا ٫      

ٜرٖن إيٝ٘" ٜتذاٚش ايػكاقات اىبػ٪١َٚ ٚاٯ٫ّ اىبسٖك١ بؿكرٌ "ٚسدتر٘ ايسٚسٝر١"،    

دْٚٗررا تبكر٢ ايطٝاضرر١ ٚايدًرِ ٚايطرر٬ع ٚايتكٓٝر١ قرردٝؿ١ ٚعرادص٠. ٚنررإ     َرٔ  ايريت  

ايهاتن ٜدعٛ إفب ؾٕٛ ٖرٙ ايٛسد٠ ٫ ًب أٚقات ا٭شَات ايتازؽب١ٝ ؾشطرن، برٌ   

إفب عدّ ايتؿسٌٜب "با٭ؾهاز ايدُب١ُٝ" ٚتؿتٝتٗا  ًب اسبٝا٠ اي١َٝٛٝ نريو، ٜٚدعٛ

إفب تؿٛزات َٔ ايدزد١ ايجايجر١. ٚعٓد٥رر ؾكرٌب ٜطرتٝكِب ًب قًرٛب ايٓراع ٜٚرتضرخ        

َٴجٴًررِٗ ايدًٝررا، ٚبكرر٠ٛ سرربِٗ         اٱمبررإ بسضرراي١ زٚضررٝا ايطررا١َٝ، "اٱمبررإ بكدضرر١ٝ 

ا٭مسر٢   أدٌ إٕ َجٌ ٖرا اٱمبإ ٖٛ عسبٕٛ اسبٝا٠رر ٚتٛقدِٗ إفب  د١َ اٱْطا١ْٝ ر

 يٮَِ...".

نُا نإ دٚضتٜٛؿطهٞ ػبرد عرسابـب ىبجرٌ ٖررٙ اسبٝرا٠ ًب قُرِ إظبراشات        

ا٭دب ايسٚضرررٞ ايررررٟ نرررإ قرررد اعبٓررر٢ ًب أعُررراٍ "أؾكرررٌ يبجًٝررر٘، ٚقبرررٌ ؾ٦ررر١   

قررد اعبٓرر٢ أَرراّ اسبكٝكرر١ ايػرردب١ٝ، رررر ٫سُبررٛا ٖرررا ررررر ْتًذٝٓطرٝا نًررٗا عٓرردْا ر ا٭

َٴررجٴ      ٬ً زا٥در١ ؾدر٬ً"، ٖٚررا َرا سردد أُٖٝترر٘      ٚاعررتف باىبجرٌ ايدًٝرا ايػردب١ٝ بؿرؿتٗا 

ايتازؽبٝرر١ ايرريت دبًررت، قبررٌ نررٌ غرر٤ٞ، سطررن زأٜرر٘، ًب إبررداع بٛغررهـب  ٚقررد  
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(، ٚا٭ؾرراي١ 4كبٝررص ٖرررا اٱبررداع إفب داْررن نُرراٍ ايؿررين، بررر"ايرتدٝع ايدرراىبٞ")      

ٛٸّ دٚضتٜٛؿطرهٞ زٚاٜر١ يٝرـ      رر ايك١َٝٛ اسبكٝك١ٝ، ٚايدُل ايؿًطؿٞ  ايٓؿطرٞ. ٜٚكر

ا نازٜٓٓررا" عًرر٢ عبررٛ َػرراب٘ قررا٬ً٥: "إذا ناْررت عٓرردْا أعُرراٍ أدبٝرر١ تٛيطرتٟٛ "آْرر 

ِٳ ٫ مبهٔ إٔ ٜٛدد عٓدْا  ُٴٓا  بدد ؾُٝاقبجٌ ٖرٙ ايك٠ٛ ًب ايؿهس٠ ٚايتٓؿٝر َؾًٹ عٹً

اشباف ٚسبًٛيٓا ا٫قتؿاد١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ! ٚىبراذا تٓهرس عًٝٓرا أٚزٚبرا اضرتك٬يٝتٓا      

 ٍ ايرررٟ ٜتٛيررد َررٔ تًكررا٤ ذاترر٘. ٫ٚ   ٚاَت٬نٓررا نًُتٓررا اشباؾرر١؟! ٖرررا ٖررٛ ايطرر٪ا

ػبٛش ٖٓا  سع تًو ايؿهس٠ اىبكشه١ اييت تؿرتا إٔ ايطبٝدر١ مل كبٓشٓرا ضر٣ٛ    

ايكررردزات ا٭دبٝررر١، ٚإٔ نرررٌ َرررا تبكررر٢ ٖرررٛ َطرررا٥ٌ َرتٚنررر١ يًترررازٜخ ٚيًُبرررسٚف 

 ٚغسٍٚب ايصَٔ".

ٜٚٓبػررٞ ايتأنٝررد، عًرر٢ ايدُررّٛ، إٔ ايهاتررن نررإ ًب َكا٫ترر٘ ُٜٓبررس إفب       

بكٝرر١ اىبطررا٥ٌ، َررٔ ايصاٜٚرر١ ا٭ ٬قٝرر١ ًٚب إ رراز ازتبا ٗررا      َطررا٥ٌ ا٭دب، نُررا  

ازتبا ًا ٫ ٜٓؿؿِ قبػه٬ت اسبٝرا٠ ا٫دتُاعٝر١ ٚاىبًشر١ سٝاتٝرًا. ٚنرإ ايؿرٔ ًب       

ُْبسٙ تهجٝؿًا َرٔ ْرٛع  راف زبرٖٛس ايٓػراٍب اٱْطراْٞ، ٖٚرٛ ٫ ٜكتؿرس عًر٢ إٔ          

ا٤تٗا بٓرٛز  ٜدهظ ب٪زًٜا ايدًُٝات ايُٓٛذد١ٝ ًب اجملتُرع، برٌ ٜتدرد٣ ذيرو إفب إقر     

 زٚسٞ ضاّ.

"ايؿررٔ، أٟ ايؿررٔ اسبكٝكررٞ ٜتطررٛز ًب شَررٔ ايطرر٬ّ ايطٜٛررٌ ٭ْرر٘، بايكرربٌب،    

ٜتدازا تدازقًا ؾاز ًا َع غرسٚم ايرسٚع ًب ْرّٛ ثكٝرٌ َدٝرن، ٖٚرٛ، برايدهظ،        

ٜدعٛ دا٥ًُا بإبداعات٘ ًب ٖرٙ ايؿرتات إفب اىبجٌ ايدًٝا، ّٜٚٛيد ا٫ستذراز ٚايػكرن،   

دز إٔ ٜرردؾع إفب اىبداْررا٠ ايٓرراعٳ ايتررٛاقـب إفب ا٫ضررتٝكاَب ٜٚررجيف قًررل اجملتُررع، ٫ٚ ٜٓرر

 ٚاشبسٚز َٔ اسبؿس٠ ايٓت١ٓ".

ٚزقبررا برردأ َررٔ  ررسع اىبطررأي١ عًرر٢ ٖرررا ايٓشررٛ إٔ ايؿررداز٠ تٴرؿٸررـ يررٮدب    

٘ٹ" ايرررررٟ ًٜتررررصّ بؿكررررض ايدٝررررٛب ٚتبٝررررإ ضرررربٌ اشبرررر٬ف َٓٗررررا. ٚيهررررٔ    "اىبُّٛدٻرررر

"ٜدتؿس َٔ دا ً٘ بتػٓذات دٚضتٜٛؿطهٞ نإ ٜدتكد إٔ ايؿٓإ ٫ ٜٓبػٞ ي٘ إٔ 

َ٪ىبرر١ َٛقررٛعًا ٜسقررٞ ايررسأٟ ايدرراّ ايسمسررٞ ٚايًٝمايررٞ ٚا٫دتُرراعٞ"، بررٌ َررٔ         

ايكررسٚزٟ إٔ ٜؿطررض ًب اجملرراٍ يًؿررٛز ايرريت تٓرردؾع َررٔ دا ررٌ ْؿطرر٘ تًكا٥ٝررًا نررٞ   

َٴٓؿ رررٺ اْط٬قررًا َررٔ  َررٔ تؿررٝح ٚتتطررٛز. إذ إٕ "أٟ عُررٌ ؾررين   دٕٚ ادبرراٙ َطرربل، ٚ
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إٕ نإ ٜتٓاٍٚ َٛقٛعًا داْبًٝا  ايًٝا َٔ اٱغاز٠ إفب اسباد١ ايؿ١ٝٓ ؾكٌب، ست٢ ٚ

بهرجيف َرٔ أدرٌ بًرٛؽ اهلردف       أٟ غ٤ٞ "ٜؿسق٘ ادباٙ َدـب" ضٝهٕٛ أنجس ْؿدراً 

ايرررٟ ٜتٛ رراٙ ٖررٛ ْؿطرر٘... ؾايدُررٌ ايؿررين اسبكٝكررٞ، سترر٢ ٚإٕ نررإ ٜتشرردخ عررٔ   

عررٛامل أ ررس٣، ٫ مبهررٔ إٔ ؽبًررٛ َررٔ ادبرراٙ سكٝكررٞ ٚؾهررس٠ ؾررادق١". إٕ أَجرراٍ 

٭عُرراٍ ايرريت تتُٝررص بؿرردم عؿررٟٛ ٚأ ٬قٝرر١ يررٝظ ؾٝٗررا أدْرر٢ قطررس، ٚايرريت  ٖرررٙ ا

ٜدطررٞ ناتبٗررا اسبسٜرر١ ىبػرراعسٙ ٚيررر"ؾهست٘ )َجًرر٘ ا٭عًرر٢( ٜٚكررٟٛ بٗرررا اَررت٤٬      

ٚاقدٗررا ازبُررايٞ نررإ دٚضتٜٛؿطررهٞ ٜطررُٝٗا أدب ازَبُرراٍ، ٜٚدررازا برر٘ أدب    

 َ طربكًا ٫ٚ  ايكك١ٝ ٚأدب ايٓؿٞ ايػاٌَ، ايًرٜٔ تكٝدُٖا َُٗات ٚأٖداف ضبردد٠ 

ُټطرات غريف          ٜتكُٓإ "َج٬ً أعًر٢ إػبابٝرًا ًب  ًؿٝتُٗرا". "ؾرأدب ايككر١ٝ" ًَر٤ٞ بتً

ٚاقش١ َٚػٛغ١ ٚذيو ٭ٕ ايككر١ٝ ْؿطرٗا مل تتكرض بدرد، َٚرا شايرت سًُرًا". أَرا         

ا٭دب اىبهسع  ؿٛؾًا يًؿكض ٚايتدس١ٜ ؾإْ٘ صبسد كباًَا َٔ ايطابع ايبٓٸا٤ َٚرٔ  

 ٚ ا٫ْتكرراّ "ٖٚررٛ ٫شّ ىبررٔ ٫ ٜدررسف   ٜتُطٸررو،  غررأْ٘ إٔ ؼبررسا عًرر٢ ايهساٖٝرر١ 

ٚنٝررـ ٜتؿررسف، َٚررٔ ٜؿرردٸم... إٕ اىبجررٌ اٱػبررابٞ ٜتدررازا َررع ؾطرراد َرررٖبِٗ    

ًوِصّ بأٟ رر )اىبكؿٛد نتٸاب ا٭عُاٍ ايدد١َٝ  ٜٴ ٬َسُب١ بٛزٜظ تازاضٛف( ٚايٓؿٞ ٫ 

 غ٤ٞ".

  ٛ ٛٻدر٘" أسرداخ اي َٴ اقرع  َٚع إٔ "أدب ازبُاٍ" ٫ ٜدهظ "َباغس٠" ٚ"ع٢ً عبٛ 

ايسأٖ ٚسكا٥ك٘ ؾإْر٘ ٜٓػر٧ ؾرٛزًا تتكرُٔ ًب دا ًرٗا ايطرُات ا٭نجرس دٖٛسٜر١         

يًشٝررا٠ ازبازٜرر١. ٖٚهرررا ْررس٣ إٔ تاتٝاْررا ٫زٜٓررا ٜٚؿػررٝين أْٚررٝػٔ عٓررد بٛغررهـب،  

ٚبيفٚغٛف ٚ ًٝطتانٛف عٓد غٛغرٍٛ، ٚبٛترٛغـب عٓرد تٛزغٝٓرـ، ٚؾر٬ع عٓرد       

ٜؿطررهٞ زَررٛشًا ْهساضررٛف، ٚيررٝؿـب عٓررد تٛيطررتٟٛ ٜؿرربشٕٛ ًب َكررا٫ت دٚضتٛ

َررٔ ْٛعٝرر١  اؾرر١ تطرراعدٙ عًرر٢ ذبًٝررٌ سايرر١ اجملتُررع ايسٚسٝرر١ ْٚصعررات ايطرريفٚز٠  

ُٸٔ عايٝرًا أَجرراٍ ٖرررٙ ايُٓرراذز     ايتازؽبٝر١ ببؿرريف٠ أنجررس ْؿراذًا. ٚنررإ ايهاتررن ٜررج

اىبدبٸررس٠ ٜٚأضررـ ٭ٕ ا٭دب ايكررشٌ ٜؿكررد ايكرردز٠ عًرر٢ إبررداع أَجاهلررا. ٜٚكررٍٛ بٗرررا    

دٓا اىبداؾرس ايرسأٖ مل ٜتٓاٚير٘ أدبٓرا ايؿرين بدرد،       ايؿدد: "مث١ ايهجيف يبا ًب ٚاق

يكد أغؿٌ ايهجيف إغؿا٫ً تاًَا، ٚتأ س تأ سًا َسٜدًا... ٚزقبا نرإ ضربن اْؿرساؾ٘    

 إفب ايسٚا١ٜ ايتازؽب١ٝ ٖٛ ؾكداْ٘ َػص٣ َا ػبسٟ اٯٕ".
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ٚنرإ دٚضتٜٛؿطرهٞ ٜدتكررد إٔ َرٔ ايكرسٚزٟ ٚدررٛد َٖٛبر١ تكراٖٞ عًرر٢       

ػاف غرؿ١ٝ نػرؿ١ٝ ناترن ايسضرا٥ٌ اىبػٵؿًر١    ا٭قٌ، َٖٛب١ غٛغٍٛ ٫ضته

اىب٦ًٝرر١ بايػررتا٥ِ، عًرر٢ ضرربٌٝ اىبجرراٍ، ٚتهجٝررـ مساتٗررا ًب لبررٛذز ؾررين بهررٌ َررا   

تتؿـ ب٘ َٔ إعذراب َؿرسٍب بايررات َكررتٕ بدردّ اسررتاّ ذاترٞ َطرترت ًب إٓ، أٚ         

يتؿٜٛس لبٛذز ازباًٖٞ اىبػسٚز ٚعدِٜ اىبٖٛب١ ايرٟ ٜتؿٛز ْؿط٘ غرؿ١ٝ عُب١ُٝ 

 تؿٛقٗا عبكس١ٜ. "زٴبٸ ضٝد تكدَٞ ٚٚاعِب ػبًظ أَاَو ٜٚػسع ٜرتهًِ  ٚعبكس١ٜ ٫

ن٬ًَا ٫ تدسف أٚي٘ َٔ آ سٙ، ن٬َرًا َتردا ٬ً َٚهرٛزًا ًب نبٸر١ َتػرابه١.      

ٜرتهًِ ضرراع١ ْٚؿررؿًا، ٚاىبٗرِ أْرر٘ ٜتشرردخ بهررجيف َرٔ ايطرر٠ٚ٬ ٚاىب٬ضرر١ ٚنأْرر٘    

       ٝ ٦ًا آ رس؟ ٫ٚ   ا٥س ٜػسد. تطأٍ ْؿطو، َرا سكٝكتر٘: ٖرٌ ٖرٛ ذنرٞ، أّ إٔ مثر١ غر

تطتطٝع إٔ تكسز. ٜٴرٌٝ إيٝو إٔ نٌ ن١ًُ َؿ١َٛٗ ٚٚاقش١، ٚيهٓو باٱنباٍ 

٫ تدزى غ٦ًٝا. ٌٖ ايبٝح ٖٛ ايرٟ ضٝدًِّ ايددادر١ ًب اىبطرتكبٌ، أّ إٔ ايددادر١    

إْرو يرٔ تؿٗرِ غر٦ًٝا َرٔ نرٌ ٖررا،        رر ٖٞ اييت ضتشتكٔ ايبٝح نُا ًب ايطابل 

بًٝػ١ تبٝح ضراؾات بد٫ً َٔ ايبرٝح. ًٚب  ٚنٌ َا تساٙ أَاَو ٖٛ إٔ ايدداد١ اي

ايٓٗا١ٜ ذبًُل َر٫ًٖٛ ٚتػدس باشبدز ًب زأضرو. إْر٘ لبرٛذز ددٜرد َبٗرس َٓرر َرد٠        

 قؿيف٠ ٚمل ٜتٓاٚي٘ ا٭دب بدد...".

ايٓؿطر١ٝ ايريت أدت إفب   ررر  إٕ ايتهجٝـ ايؿين ايتؿٜٛسٟ يٮضباب ا٫دتُاع١ٝ 

، ايررررٜٔ ٜػٛغرررٕٛ ٚعرررٞ نبررراٖيف ٚاضرررد١ َرررٔ ايٓررراع،   َبٗرررٛز ٖررر٪٤٫ اىبتؿرررٝٗكـب

ِٷ حبد ذات٘، ٜٚصداد أ١ُٖٝ ٭ْ٘ ًب ايٛقت ْؿطر٘ ٜػردٚ    ٜٚدهسٕٚ َطاز اسبٝا٠، َٗ

إسرد٣ ٚضرا٥ٌ ايتػًررن عًر٢ تررأثيف ٖر٪٤٫، ٚٚضررا٥ٌ ايهػرـ عررٔ ايكرِٝ اسبكٝكٝرر١.       

ٚنررإ دٚضتٜٛؿطررهٞ ٜطررد٢ ٭ٕ ٜؿررسش ًب ا٭دب، نُررا ًب نررٌ ْررٛع َررٔ أْررٛاع  

س٣ َا ٖٛ ز٥ٝظ َِٚٗ يؿٗرِ  بٝدر١ اٱْطرإ، ٚايترازٜخ ايررٟ ٜؿرٓد٘.       ايٓػاٍب ا٭ 

ْٚساٙ ٜتكؿ٢ ًب أدب٘ ايؿشؿٞ ايؿسٜد ايد٬ق١ ايٛثٝكر١ ايٓابكر١ برـب قرٛاْـب ايرسٚع      

اٱْطا١ْٝ ٚقٛاْـب ازبطِ ا٫دتُاعٞ اسبٞ، يبا نرإ ٜطرُض ير٘ باضرتبام َٓطرل      

يتؿررٛزات ايراتٝرر١ تطررٛز اسبٝررا٠ اىبٛقررٛعٞ اىبطررتكٌ عررٔ ايتدطررـ ايؿررسدٟ، ٚعررٔ ا 

يد٣ طبتًـ أؾٓاف ايٛقدٝـب، ٜٚطُض ير٘ برإٔ ٜتٓبرأ قبرٌ عكرٛد نرجيف٠ بايٓترا٥ر        
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ايٓٗا١ٝ٥ يطيفٚزات ادتُاع١ٝ َدٝٓر١، ٚبرإٔ ؼبررٸز َرٔ َر شم ايترازٜخ ايدراىبٞ اٯترٞ:         

"َٔ ايٛاقض إٔ مث١ سدًا يٓػاٍب اجملتُع  مثر١ ضرٝاز ٜؿرطدّ اجملتُرع بر٘ ٜٚتٛقرـ       

ٚثٝكررًا ببٓٝترر٘  ١ اجملتُررع ا٭ ٬قٝرر١ اىبستبطرر١ ازتبا رراً عٓرردٙ. ٖٚرررا ايطررٝاز ٖررٛ سايرر  

 ا٫دتُاع١ٝ...".

ٌٻ       ٚيريو نإ دٚضتٜٛؿطهٞ ٜكٝظ ْٝرات ايٓراع، ٚسكٝكر١َ َٓذرصاتِٗ ٚنر

أْٛاع ْػا ِٗ اىبٛدٻ٘ عبٛ ايتػًن ع٢ً عدّ ايهُراٍ اسبٝراتٞ، برايٛعٞ ا٭ ٬قرٞ     

٘ عًر٢ إٔ ٜتر  ٢   ا٭مس٢ يد٣ اٱْطإ، ٚبٓٛعٝر١ َكدضرات٘ ٚسٜٝٛر١ قرُيفٙ ٚقدزتر     

بررإ ٬ف َررع اٯ ررسٜٔ، ٜٚكررشٞ ٫ قبررا ٜصٜررد عررٔ سادترر٘ ؾشطررن، بررٌ خببررصٙ،     

نؿاؾ٘ ايَٝٛٞ، بٝد إٔ َجٌ ٖرا ايتػًن ٫ مبهٔ إٔ ٜؿٝن أٟ قدز َٔ ايٓذاع، 

سطرررن قٓاعتررر٘  إ٫ إذا تدرررسٸت نرررٌ دبًٝرررات ايػرررس، ٫ٚ ضرررُٝا اىبُٖٛررر١ بًبرررٛع     

ل نآَر١ ًب أعُاقر٘ ذبرت  بكر١     ايؿك١ًٝ، تدسًٜا ضاؾسًا ًب ْؿرظ اٱْطرإ ٚمل تبر   

 َٔ َُباٖس ا٫ستػاّ ٚايًٝاق١.

إٕ اٱْطإ ٫ ٜطتطٝع، َٔ غيف اضتذ٥٬٘ بٛقٛع َدامل بٛادز ايػرس ًب ْرٛا٠   

عاىب٘ ايدا ًٞ، إٔ ٜٛدر٘ اٖتُاَر٘ ٚقرٛاٙ عبرٛ اضت٦ؿراٍ ٖررٙ ايبرٛادز، ٚإٔ ؼبرٍٛ         

     ٛ ُٸررظ ٖٚرردّ ازبطرر ز بررـب دٕٚ لبٖٛررا ايدكررٟٛ ٚاْتػررازٖا، ٫ٚ ٜطررتطٝع أٜكررًا تً

اشبٛاف ا٭ْا١ْٝ ًب " بٝدت٘" ٚا٭ؾهاز ايبا ١ً، ٫ٚ ٜطتطٝع دبٓن ا٫ْتكاف َٔ 

 ق١ُٝ َؿاِٖٝ ضا١َٝ: ناىبجٌ ا٭ع٢ً ٚاسبس١ٜ ٚاٱ ا٤.

ٜٚس٣ دٚضتٜٛؿطهٞ إٔ ا تٝاز  سٜل ايبػس١ٜ بأضسٖا ٫ ٜٓؿؿٌ عرٔ تكسٜرس   

٤ ايبشرس ًب  ايؿسد ىبؿريفٙ  ٚذيرو ٭ٕ اشبرٌب ايؿاؾرٌ برـب اشبريف ٚايػرس ٫ مبرس "ٚزا        

َهررإ َررا" أٚ "عررم ا٭غررٝا٤" أٚ " ررازز اٱْطررإ"، بررٌ مبررس عررم ايكًررٛب ايبػررس١ٜ     

ناؾ١، عم نٌ قًن بػسٟ. ٖٚا ٖٛ ايهاتن ايسٚضرٞ ايدُبرِٝ ٜردعٛ ايكراز٨ ًب     

َكا٫ترر٘ ايؿررشؿ١ٝ إفب تدُررل ُْبسترر٘ إفب دا ررٌ ْؿطرر٘، ٚإفب ايُٓبررس برر٬ ذبٝررص ًب       

ًٛغ٘: ؾٌٗ ضرتٴٗدز ٖررٙ ايكر٣ٛ عًر٢     أؾداي٘ نٞ ؼبدد اهلدف ايرٟ ضٝبرٍ قٛاٙ يب

ٓٵؿل ع٢ً "تدُبِٝ ب"تكصِٜ ايرات" ٚذبٌٜٛ اٱْطإ إفب "ؾٛز٠ ايدبد اي ١ُٝٝٗ"، أّ ضتٴ

 ايرات" ٚكبهـب "ايؿٛز٠ اٱْطا١ْٝ" ًب اٱْطإ.
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إٕ أٟ اَس٨ ٜكتًع ايطؿًٝٝات َٔ ْؿط٘، ُٜٚبٗس ق٠ٛ اسبن "اىبه١ْٛٓ عُٝكرًا"  

" ٜطراعد بٗررا عًر٢ قٗرس ايدٓؿرس "اسبٝرٛاْٞ       ًب دا ً٘ ٚ"اىبٛدٛد٠ ًب ْؿظ نٌ َٓا

ايطرررابل" ٚتٓػررر١٦ "أْررراع دررردد سكرررًا" ٚعًررر٢  رررسد ايػرررس ايهرررْٛٞ َرررٔ ايهرررٕٛ،  

 ٚاىبطا١ُٖ ًب تكسٜس َؿاٜس ايبػس١ٜ اىبطتكب١ًٝ.

ٚمل ٜهرررٔ دٚضتٜٛؿطرررهٞ ٜرررس٣ ًب ٖررررا أٟ غررر٤ٞ  ٝرررايٞ. ٚيهٓررر٘ نرررإ  

ٔ إٔ ٜهرٕٛ  ٜ٪ند أْٓا ػبن إٔ ْترنس دٝدًا "إٔ اٱْطإ ٚسدٙ ٖرٛ ايررٟ مبهر   

قًٜٛا"، ٚإٔ ًب أؾهازٙ ٚتؿسؾات٘ "عددًا ٫ ؼبؿ٢ َرٔ ايتؿسعرات اشبؿٝر١ عًٝٓرا"،     

ٚإٔ "نٌ غ٤ٞ ناحملٌٝب، نٌ غ٤ٞ ػبسٟ ٜٚت٬َظ َع غيفٙ، ٚغرا أْت ىبطت 

 غ٦ًٝا ًب َهإ َا تسدٻدٳ ؾداٙ ًب ايطسف اٯ س َٔ ايدامل".
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 اهلوامش:

: ؾؿ١ت َ٪ْحٺ َؿسدٺ ٚنبع  يػيف ايداقٌ، ٚنريو ٖٞ َؿدزٷ ؾرٓاعٞ  ايطابد١ٝ( 6)

ـٴ بٗررا مسرر١ً ربررـ َبرراٖس٠ َدٝٓرر١، ٚكبٝصٖررا   َكرررتع َررٔ نًُرر١ " ررابع". ْٚٳؿٹرر

دٖٛسًٜا َٔ ايُباٖسات ا٭ س٣. ٚايطرابع: ؾرؿ١ت َررنس  َكرتسر١ َٓطرٛب١ إفب      

ـٴ بٗا "ازبص٤" ايرٟ تتذ٢ً ؾٝ٘ بٛقرٛع  رٛاف َدٝٓر١ تردٍ      ن١ًُ " ابع" ْٶؿٹ

ٝٸرات" ا٭ رس٣. ٚيًهًُر١ ايسٚضر١ٝ ًب        ع٢ً دٖٛس "ايهٌ"، ٚكبٝرصٙ َرٔ "ايهً

اىبدذرررِ عرررد٠ نًُرررات َكابًررر١ ًب ايًػرررات ا٭ رررس٣، )ًب اٱْهًٝصٜررر١ َرررج٬ً:   

Characteristic-Peculiar-distincive-typical   ،يبٝٻرررص،  ررراف برررر

ٚاضررِ، ألبررٛذدٞ إخل...(. ٚيهررٔ يهررٌ َررٔ ٖرررٙ اىبرتادؾررات نًُرر١ َكابًرر١     

 بايًػ١ ايسٚض١ٝ تطتردّ ًب ضٝاقات َٓاضب١. )اىبرتدِ = ّ ؾُٝا ًٜٞ(.

(: إٕ اىبؿررطًض ايسٚضررٞ "أٚتٵػٹررسٵى" يرر٘ عررد٠    Ócherk) ايتؿررٜٛسٟ ايٛؾررؿ١ٝ( 2)

قبداْٝٗا  Essay, Sketch, studyَدإ تبدًا يًطٝام. ٜٚكابً٘ باٱْهًٝص١ٜ 

اىبرتًؿ١. ٜٚؿطس اىبدذرِ ا٭دبرٞ ايسٚضرٞ َؿرطًض "أٚتػرسى" بأْر٘ ؾرٓـ َرٔ         

ا٭دب ايطسدٟ ٜتُٝص َرٔ ايكؿر١ ٚا٭قؿٛؾر١ قبرا ُٖرا نرريو، ٚمبٝرٌ إفب        

ايتٛضع ًب ايدٓؿس ايٛؾرؿٞ ايتؿرٜٛسٟ، ٚمبهرٔ إٔ ٜؿرٓٻـ ًب  اْر١ ا٭دب      

اىبدٓٝرر١. نُررا ٜترررر أسٝاْررًا    ًٚب  اْرر١ ايؿررشاؾ١، تبدررًا يطبٝدترر٘ ًب اسبايرر١     

غهٌ َٚكُٕٛ ايدزاض١ ايٛؾؿ١ٝ )ٚ ؿٛؾًا عٓردَا ٜرسد اىبؿرطًض بؿرٝػ١     

ازبُرررع(. ٚاىبكؿرررٛد َرررٔ اىبؿرررطًض ٖٓرررا: ْرررـ أدبرررٞ ٜتكرررُٔ ٚؾرررؿًا يٛقرررا٥ع  

ٚأسداخ غٗدٖا ايهاتن بٓؿط٘، ٖٚٛ أغب٘ َرا ٜهرٕٛ بتشكٝرل أٚ زٜبٛزتراز     

ٝاْرررًا بطرررابع ؾرررشؿٞ أدبرررٞ، ٜتكرررُٔ َدازبررر١ عاَررر١ ىبٛقرررٛع َرررا ٜٚتطرررِ أس  

( ؾُؿررطًض َكرررتع يتطرر١ُٝ ايصاٜٚرر١    Felietonسهررا٥ٞ  أَررا "ا٭ضرررٛز٠" )  

ايؿشؿ١ٝ اييت تتكُٔ  ا س٠ ْاقد٠، تتٓاٍٚ َٛقرٛعًا ًَشكرًا بأضرًٛب أدبرٞ     

 ضا س، ٚتترر أسٝاًْا غهٌ ا٭قؿٛؾ١ ايكؿيف٠ )ٚ"اىبكا١َ" بايدسب١ٝ(.)ّ(.

١ : نبرررررررع "ُْبُٝررررررر١" ٖٚرررررررٞ َؿرررررررطًض َكررررررررتع يرتنبررررررر١ نًُررررررر  ُْبرررررررا٥ِ( 8)

"zaconomeirnost   ٌُايسٚضرر١ٝ بررد٫ً َررٔ ايهًُررات اىبرتًؿرر١ ايرريت تطررتد "
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ٓٸ١ ْٚررراَٛع إخل... ٚ"ايُٓبُٝررر١"    عررراد٠ ًب تسنبتٗرررا َجرررٌ: قرررإْٛ ٚقْٓٛررر١، ٚضررر

ؾًطؿًٝا ٖٞ ع٬ق١ دٖٛس١ٜ َٛقٛع١ٝ بـب ايُبرٛاٖس، تتهرسز باْتُبراّ َدرـب      

٠ ٖٚرٞ عًر٢ ايؿردٝد ا٫دتُراعٞ: ع٬قرر١ َٛقرٛع١ٝ ترسبٌب برـب َبرٛاٖس اسبٝررا        

ا٫دتُاعٝرر١ أٚ َساسررٌ ايدًُٝرر١ )ايطرريفٚز٠( ايتازؽبٝرر١، ٚتهررٕٛ ٖٓررا ٬َشَرر١   

ٌِّ اضرررترداّ َػرررتكات   يًٓػررراٍب اٱْطررراْٞ ايررررٟ ػبطررردٖا ًب ايٛاقرررع. ٜٚطررر

اىبؿرطًض اىبكرررتع تسنبرر١َ َػررتكات اىبؿرطًض ايسٚضررٞ، ؾايٓطررب١ إفب "ُْبُٝرر١"   

إفب "بدٜٗر١"  "ُْبُٝٞ" )قٝاضًا ع٢ً " بٝدٞ" ْطرب١ إفب " بٝدر١" ٚ"بردٜٗٞ" ْطرب١     

إخل...(، عًًُا بإٔ ايه١ًُ ايسٚض١ٝ َٓشٛت١ َٔ نًُتـب ُٖا "قإْٛ ٚاْتُبراّ  

أٚ إٜكاع ٚترٛاتس َٓرتُبِ". ٜٚكررتب َدٓر٢ "ايُٓبُٝرٞ" قرُٔ ضرٝاقات َدٝٓر١ َرٔ          

َد٢ٓ "ايطبٝدٞ" اىبتٻؿٹل َع  بٝد١ ا٭َٛز نُرا ٜكررتب َدٓر٢ "ايُٓبُٝر١" قرُٔ      

ٓٸ١ اسبٝرا٠" أٚ ٖررٙ     ضٝاقات أ س٣ َٔ َد٢ٓ ن١ًُ "ايطٓٸ١" نُا  ًب قٛيٓرا "ضر

 "ضٓٸ١ ايطبٝد١". )ّ(.

" نررإ قررد اعتُرردٖا  Otzivchivost": تسنبرر١ يًهًُرر١ ايسٚضرر١ٝ " ايرتدٝررع( "4)

د.ضرررراَٞ ايرررردزٚبٞ ًب تسنبترررر٘ )عررررٔ ايؿسْطرررر١ٝ( يًرطرررراب ايرررررٟ أيكرررراٙ        

دٚضتٜٛؿطرررهٞ ًب سؿررررٌ تهررررسِٜ ايػرررراعس ايسٚضررررٞ ايدُبررررِٝ ايهطررررٓدز  

(. ٚقررد أعرردتٴ 6331تررن" )آب "أغطررطظ" بٛغررهـب ْٚٳػٳررسٳٙ ًب "َٜٛٝررات نا

تسنب١ اشبطاب عٔ ايسٚض١ٝ، ٚاستؿُبت قبؿطًض ايردنتٛز ايردزٚبٞ ُْبرسًا    

٭ْرر٘ أؾرربض َأيٛؾررًا يررد٣ ايكرراز٨ ايدسبررٞ ايرررٟ قررسأ أعُرراٍ دٚضتٜٛؿطررهٞ      

اٱبداع١ٝ برتنب١ د.ايدزٚبٞ. ٚايه١ًُ ايسٚض١ٝ تدين ؾُٝا تدٓٝ٘: ا٫ضتذاب١، 

تؿاعرٌ يتكرُٝٓٗا َدٓر٢ ايكردز٠ عًر٢ ا٫ضرتذاب١       ٚايتًب١ٝ، ٚضرسع١ ايترأثس، ٚاي  

ٚايتذاٚب  ٚاىبكؿٛد َٓٗا ًب دٚضتٜٛؿطهٞ، نُا ٜرٛسٞ ايطرٝام، ايكردز٠    

ايؿا٥ك١ ع٢ً ايٓؿاذ عكًًٝا ْٚؿطًٝا ٚعا ؿًٝا إفب دٖٛس ايهرا٥ٔ اسبرٞ اٯ رس،    

ٚايتؿاعٌ َد٘، ٚاضتٝداب٘، ثِ تكُؿ٘ ٚايتُاٖٞ َد٘، ٚايُبٗٛز قبُبٗس اىبدبِّس 

 )ّ(.عٔ دٖٛسٙ. 
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"( َررٖن ايؿًٝطرٛف ايْٝٛراْٞ    kinismosَرٔ ايْٝٛاْٝر١ "   cynism: )ايهًب١ٝ( 1)

م.ّ(، ايرررررٟ نررررإ ػبُررررع  811رررررر  411)عبررررٛ  Antisthensأْتٝطررررتٝٓظ 

ت٬َٝرٙ ًب َهإ ٜط٢ُ "ايهًن ايطسٜع" ع٢ً زب٠ٛ ًب أثٝٓا، ؾأت ًل عًرِٝٗ  

 بل تدايُٝر٘   ( ٚقدKynikoiَٔ ايْٝٛا١ْٝ  cyniciاضِ ايهًبٝـب )باي٬ت١ٝٓٝ 

م.ّ(، ايرررٟ 821رررر  411( )عبررٛ Diogenesدٜررٛدٝٓظ ايطررٝٓٛبٞ ايهًرر  )

   ٕ  نررإ ؼبتكررس ايدًررِ ٚايجررس٠ٚ ٚازبرراٙ ٜٚرردعٛ إفب صباْبرر١ ا٭ٖررٛا٤. ٚايهًبٝررٛ

نبٝدرًا ٜرردعٕٛ إفب استكراز ايكررٛاْـب ايٛقرد١ٝ، ٚايتكايٝررد ٚا٭عرساف، ٚايكررِٝ     

ايطرررا٥د٠ ًب اجملتُرررع، ٫عتكرررادِٖ إٔ اىبجرررٌ ا٭عًررر٢ يٲْطرررإ ٖرررٛ إٔ ػبدرررٌ   

 ضًٛن٘ َٛاؾكًا يًطبٝد١ ٫ يًكٛاْـب ٚا٭عساف اىبؿسٚق١ عًٝ٘ َٔ اشبازز.

طرترـ  ٚقد أؾربشت ؾرؿ١ "ايهًر " تطًرل ؾُٝرا بدرد عرٔ ايػررـ ايررٟ ٜ          

باىبٛاقدات ا٫دتُاع١ٝ، ٚقٛاعد ا٭ ٬م ٜٚطرس َٓٗا قبذٕٛ، ٜٚطتٗرت بٗا 

بٛقاس١، ٚؽبايؿٗا ب٬ سٝا٤، ٜٚدبٸس عٔ آزا٥ر٘ بؿذادر١  ٚبٗررا اىبدٓر٢ بايررات      

 ٜٴطتدٌُ َؿطًض "ايهًب١ٝ" ًب ايَٝٛٝات. )ّ(. 

ٚٻاسب٬ّقٞ ايتطٛز( 1) َٴسٳ ضٳ١، ٜٚكؿد : ن١ًُ "اسب٬ّقٞ" ًب ايسٚض١ٝ َؿسد٠ أىبا١ْٝ 

ايهاتررن بٗرررٙ ايدبرراز٠: ايتطررٛز ايػررهًٞ اجملًررٛب، ايرررٟ ٜٓشؿررس قررُٔ        

صبررا٫ت ٖاَػرر١ٝ قرر١ًٝ٦ ا٭ُٖٝرر١، ٫ كبررظ دررٖٛس ايٛاقررع ايسٚضررٞ، ٖٚررٞ       

 غسٜب١ عٓ٘. )ّ(.

: غررساب غررد  غررسٚبٞ غرريف نشررٛيٞ، ٜؿررٓع َررٔ ْكٝررع سبررٛب         ايهؿرراع( 1)

 ازبٛداز ٚاىبًت، أٚ بدح ايجُاز، أٚ ايدطٌ. )ّ(.

(: ايررررسٚع ايػررررسٜس٠ ًب ايؿًهًررررٛز ا٭ٚزبررررٞ،    َٝؿٝطررررتٛؾٌ) طررررتٛؾًٝٝظَؿٝ( 3)

ٚايػٝطإ ًب "ؾاٚضت" يًػاعس ا٭ىباْٞ ايدُبِٝ "غٛت٘"، ٚتدين ٖٓا "ايػررـ  

ِٛع(. )ايٓاغس = ٕ ؾُٝا ًٜٞ(.  اىبػٟٛ اىبٛض
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 2018 صيف 175داب العالمية ـ العدد اآل

 * ـ عضو اتحاد الكتاب العرب مترجم من سورية

 
 

 !رة وجه األدب العامليغّيالتي حشرة ال

 داعبت جدىدة حكاىة كتابة يف "سأشرع
 السرىر، ىلع مستلٍق وأنا روحي خيوطها

 نقطة أبعد ىلع تسيطر كآبة يف غارقًا
 أعماقي". يف

 

ل" أو كانت هذه أولى إرهاصات تأليف رواية "التحو   
 ،لفات الكاتب التشيكي فرانز كافكامسخ"، أشهر مؤ "ال

أول مرة في األدب العالمي الحديث، صدرت  وأكثرها تأثيرا  
إلى يومنا هذا واحدة من أفضل األعمال  د  ، وتع1915عام 

س في الجامعات الغربية األدبية في القرن العشرين، وتدر  
 العالم.عبر ألعمال الخيال الشعري  وذجا  مأنبوصفها 
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جيلللسملينغيلللض يضعلللو ي  لللا  يي ا علللًايئتجلللسًاييعملللريغوي لللسايبائعلللاي ا علللًا

،يكريهذنيضلمعلاهم يؼييع اضل يربلو  ييييًانضشوك ،يوي طويضوكسملينضقطااييسئي

نةمليوئلللو ينةضيورلللوواعينضتارلللريسيصلللااي ينة للل ،يينضصللل بعي علللضي قا لللضي

يعللتيقفييتنيييللسضيضيجللضيقرعلل يوىلللضيةللساليعزييحشللوعي مبىللل  يحشللوعيئطاض لل يييييييي

 اضتاي يئل يونىلعالاينغيابلاوجليندضيلض،يونضلت بينضتلضاجيايؼيي عائلرينةبلوعيئل يييييييييي

هذنينضسنىل ،ي ريينضتعاط يونضتقززيونضوغ  ينضعاائ يؼيينضتخلصيئل يهلذنيملنغيخللس مليييي

دوقل مل،يضتتتالايهلذملينغيعاقلاعيسيلسييناشلوعيييييييئل يينضتاي ينض طلا يئل ينايلاعيمليييي عض

)غوي للساويوعىل للاالينةبللوعي للليي صللرياضيللضيئلل يحيا اللايايئاللا ي يلل يا تاللاييييييييييي

 ملنضعا قمل...

 تتمللاياونيلل يملنضت للسالمليعزيينغيللذه ينضع بللايؼيينةدمل،ينضللذجليقشللاي للرييرون للويييي

ثوني راللوينضرلعللر ينضساسديلل ينضقلو ينضتابلل ي شللويو للضنيايينضقللو ينضعشللوي ،يئتللاي

يونضعضئيللللل يوناوكللللل ينضعلللللوياضي يؼيينةدمل،يوضياللللل يعدان ياونيلللللايي لللللابعيييي

ضصللمسيري يايلل ،ييوؼيينقتـيللاايغللسدوو)كللائس،يضلل بيةيونضطللا س )ويوكاض ويل ي)

ض لللساليروبللل ،يرلللم يهلللذنييوثبثيللل يقيسيلللسا و)ض ا ويلللويزوبلللايتض،ييونضعطلللوو)

ونضب قبقيل ،يودانبل يئعتليينضسالسديييييينضتصتي ،يو تشا  يطييعاايؼيياوحينضض ا  

نحقعاقايئ يئتـيساي لعرايكمايضسيرقل ي لبيهلضويروي  بلاينضسالسد،يئل يئعل  يييييييي

غمس يوةلوايئل ينض تلا ينضتقليلضجليضلوونيل ينغيعتملضعي للييوالسديح ال ي تصلا ضييييييييييي

 ياللاينةحللضن يئلل ي طللساينضعقللضعيىل للرير ي صللريعزييناللر،يدو يردقلليي راللبيئلل ييي

يمل...ر بىليًايمل عضًني ضشملايضيا ينضاا  يؼييئتحي مل يئ

ثللساعيرد يلل يربعلل يغيللايييي للضشملضيالل ييًائرصلللييًااللا ييحشللوعيملنضت للسالمليحللضثيي

ضل ضنثل ينضلميئيلزييرواو لايؼيي للوينضرل ع،يوري لاييييييييي عضها،يكمايرقالايشيبلريققلضنًييي

ضلقسنقريينجمل ر ينضميحوئ ينض شويئ يعقعاقيتام،يواعلتاميجممس ل يئل ينضتعل يييي

يت لساليئعل يئصلبيكلريانغل يئل ييييييييعلضي لضئاشيينغياواعيئتعضئل ينححعلا ،يئل ي ذييي

نضت للوايئلل يهللذملينضقللسنقرييعزيينضرتللا ينضللذجلياعللض  ينضتاايلل ينغيابللاوي يض وي للسا،يييييييي

وئاديلايوربلويايوقرعليا،يؼييدعليضي  قلوجليايضياتل ير ييصلضاييييييييي  ملياعضيًانغي

يعاي  ي قريكا سبايكعقري ونقزيكا اا.
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ضايي وطيل ياضيلضعيضلوونيل ،يئل يع لضندينغي المينغي و لايئ لاا يوبلاؾي،ييييييييييص

بلل  ييئقضئتلل ملنغيعلل مل،يوىلللضي للوحينغي اللميؼيييي للضًايئلل ظيللل ي تللسن يملنضت للسالمليي

قسضلل يع يناللضي ي لل يئعلل ييقت للايواللسديئابلل يرويىلللسعين تيللااملياللذنينضعتللسن ،ي 

 ااىل يرويب وي يؼيينضعمر،يوهذنيغبيئسالسديؼيينضوونيل ينضلمين تت الايكا الايييييي

 اضع ااعينضمي ضريي ااينضتضويت ،يهاذني قؽي ي ت  يايقعلميكي يةساليغوي ساي

عزييحشوع،يكماير ينضاا  ي ضنيغبيئالتمي شلوحيربل امليتضلو،يضيسال يرقـيااقلاييييييي

يضرعريعزييئاي عضيملنضت سالمل،يايئايىل ل . ا

مليرىلللورينض طيلل ينضعللا ق يحتللييرىلللاا ،يضاللت يراللضيهللذملييييييقللسالينغي اللم يمل

نضقصلل ي)نض طيلل يايللضعياللضن،يئللايجيعللل يرقصللحي اللايكللريانغلل يؼييىلللون عيهللذمليييي

نضون علل ،يونغيعللت ق يةللضناعيغيااقاللاي للريياون لل يييييونضوونيلل ينضقصللبعي)روييونضطسيللل 

 وؾييىلون  ااي تمع ،يىلصلضيااوضل ي لوي لرون اايوئعاقيالا،يرويييييينضقو ينضعشوي ،ي

ملئايوان يا اامليئتشا ا ينة عاد،يونغيؤثوعيعزييحلضي عيلضي يملاييعلميي تيلاايئلاي علضيييييييي

هلااوكايئسانكلائايو لساليروبل يييييي لضشيناضنث يؼيينةدملينضعاغيا،يونضذجليضيال يي

ي.وك اايئ ض ايرئبكاينضب يتي ير اوياوندمليحاضيًا

 افلوية والسواية العسبية والبخح عً ارتالصكافلا والل

صضايحضيبًايكتامليملكا اايونضاا اسيل يونضوونيل ينضعو يل يونض  ل ي ل يييييي

نخلللب،مل،يضلتاىلللضيونةكللادضياينضعونىلللاينغيتخصللصيؼيينضوونيلل ينضعو يلل يونةدملييييي

 .نغيقاا ،ينضضكتسايجنمي  ضينهلليكاؿيم

ايلضيوىلعلمري،ييياا يكتامليملكا اايونضاا اسيل يونضوونيل ينضعو يل مليؼييشيييي

 تتللاوالينضتمايللضيئعو لل ينضعللومليضللجدنملينةات يلل يو للاثوياون يللياميوىلاصشلليامي اللا،يييييي

 صسصزاي لبالينضتصل ينضبلاقايئل ينضقلو ينضعشلوي ،يكملايشيبشلريتضلو،ي شلارييييييييييي

 يونضع ل يي ا،،يؼيي ياانييوئذنه ينضرودي يروينضرودنقيل يونضذن يل ،يئبلرينضساسديليييي

.يو تاوضللل ي صللسالينضقعللمينةوالي ونقلللزيكا اللايورد للل ،ييييونضبئعقللساليونضراقتازيللايي

ونضاا اسيلل ي سصللرااي يللاازن،يعتييتموكللزيحللساليكا اللايور ماضلل ،يضاتلل ياييييي

يقتصللوي ليلل .يرئللاينضقعللمينضبللاقا،ي قللضي تللاواليئلل يواللضهمينغيؤضلل يرهللميور للوزيئلل يي

اثشويقز للسنيؼيياونيللا اميقزو زللايكا اسيزللا،ي للاثووني اا اللايرضيملييتللاثوونينضتلليييييييي
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اييلينغي ا وي  ،يئ ينضوون يريينضعومل،يوئتام ينضعلساجليالسا يبلامل،يونضعونىللايايييي

نضللضي يزقاتلل ،يونغيصللوجليصللت ينهلليع للونهيم،يونضرلعللطي يالل،نيع للونهيميالل،ن،ي

يونةادقايع ونهيميقصوينهلل،يونغيصوجليحيييينضطاهوي  ضينهلل.

ئصلللادا.ي قلللضضير  للل ينغيؤضللل ينضتمايلللضيونضقعلللمرييقاشيللل يوئبحلللقيوىلا مللل ييي

ضل للاحبري،يؼييئل للقيروال،يىلا ملل يسيللاييقللااملينغيا لل يكا لل ي و للاييللونهمي للاثوونييييييي

 اضتز ايينضرودي يونضذن يل .يرئلايؼيينغيل لقينضبلاقا،يوضتضن للااي ل ع ،ي قلضي لووييييييييي

 اهمي لوينضتز اي،يعرا  يعزيينضع  يونضبئعقلسالينضلذجلينهلتمي ل يئلذيينضاتلامل،ييييييي

ونضسنىلعي ينضعل وي ،يونضراقتازيلايونضعجا  يل ،يييييوئتاا ينضساسدي ،يونةدملينضساسدجل،

يونضتع بي يونضوئزي يوغبها.

ويا اينضاتاملي عضيئاييقااملينضببثرييكتا زايب قيضلمؤضل يعصلضناها،يئتالايييي

ملئقضئاييورحبا ي ط يقي يحضيب يؼيينةدملينغيقاا مل،يوملطياضيايينضووني ينضعو ي مل،ي

ملاونيللل ينضرتيلللا ،ي صلللا صينضرللل يوملرئبكلللايونةئبكلللايؼيينضوونيللل ينضعو يللل مل،يو

ونغيسرللس ايمل،يومل لل يونث للويؼيينضوونيلل ينضعو يلل مل،يوملنضوونيلل يؼيينضعللون يو للاثبييييييي

نضوونيلل ينضعو يللل مل،يوملهسئعلليو،ينضلللسط يؼييغ لللااينغي للض ريمل،يوملنث لللويؼيينضشلللعويييي

 نضعو ايناضي مل،يوملريقسقايينضسهم،ينضتاىلضينضعو ايوع ااضيايينضتقضيناضي مل.

يقل يؼييينغيؤبعل ينضعو يل يضلضانبلاييونضتشلويؼيي لبوي،يوييييييصضاينضاتاملي ل ي

يصر اييئ ينضقط ينضا ب.ي403

 لوزكاــ حله اذتياة": مطسحية دديدة ل"

يضللي ينغيللسيير ي للليي وهتللسنينضللذي ينضُاتشللامليرحللضيهللسياسيللاييترللض،يايضساكللا

ينةحيللا يئلل يكللببيؼيييللؤدجلينغيخت ئلل ينضصللتاديقيؼيينض  لل يور ينضاا لل ،يقاايلل 

يئل ييركبلوييئتلذييي  يمليوضساكا.يئاتمل يغبيئشااي يرويخمطسطايي لييضلعبسا

يحيللاعيئت لل ير للو ي صللساعينغيللسييكللا .يصلل بزنيغيش لل ينغيللسيير يئلل ي ائزللا،يمثللاقري

يو ل ييوئعلوحيي لعويي لريييئلايينغيتتلس يينحقتلا ييؼيينض لزناع ييىللضاذملذييئت  يواسيايئ ا ر ،

يايضساكا.يعقتاا يؼييكببزنييؤثويملينضعمويىلصوي عي.ئطمئتزايضيسييحتيي شايلا

ينض  ل يي لريييئلاي.ي تي ي اقشط ييقسضييزناليايكاق ي تضنوال،ي زنالياير  ااملية ييترض

يئل ييوؿيالسايير ماضل ،ييط  يوع ادعيدنضا،ي علرادوايو بىلت يا ا  ،يوققريىل،مل،ي  
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يوئلؤ وزني.يئسالسدييضساكلاييوعكماالا،يي لرييض يكتا ايي لييونضعبسايبب  ،ييات 

يابلميينغياتلسملييندلز ييوة ييتمالا،يير يىل لرييوئلاييي لضرهاييسيعوحي يئساسدزنيكا 

يرض ب للللسينحبلللل اقاينضاا لللل يشياَّلللل يونضشخصللللياي،ينةحللللضن يئصللللبي قوي زللللا

ي،ملنايللاعيحلللمملي عتللسن يكتللامليؼييوصللضاي للرينضعمللر،ينبللتامااليئلل يكللسقيخبو

يئعلوحيريييحب لساييريلاضيي لضعييئتلذييعطبىلل ييومتي لبنالييعئيليسينضتاىلضيئقضئت يكت 

ي عللو ير يويتتـيللوير تلل ،ين تلل يضساكللا،ياااثيللاياوانيةاقلل يوئللبقررييوبابلل 

ي.نضقادئ ينضشاساي باليئضايضيئعااحيرحضي ليينغيعوحي 

يبلتسني،ييئتذينغيخطسؾيي ليينضعمروي8791ي-عب اقيا/ي آي )يكسقيخبوي ضر

ي ل ييختلليييرقل ييحيالاي.يياملل يير يئتل ييويطلل يملي عيضيئ ييا ايصسيمللليضينبتجا  

يضساكلايي شلاوعييضاا ل ييقصي ليي مريع ي باايىلضينضمينض ج يئ يونخلسوي س  

يكسقيخبويقشويتضويىل ر.ينضتاىلص ينغيعوحي ي صسالييامرير يوىلوايوربطسايت ،

ييالس ييضساكلايي ملرييئل ييو ااقتالا يي،ملنةبسديناجومليرهمااينة ماال،يئ ينضعضيض

يمل.ئونهقت يئتذيانودمليوبسن مليئ يرض ايي ،يدويضعي صوحي يحبع ينقتاي،يىلض

يضالل يضساكللا،يكعللادعي صللسال،يثبثلل يئلل ملينايللاعيحلللممليئعللوحي ي تاللسش 

ي اقالللايوصلللتشرااي  عللل ،ينةوالينضرصلللريعايكتللل يياللل يملينض وقلللاطاينضشلللا و

يىل للري لل يصللوحيئللايحبعلل ييعتسقاللا،ير يدو يئلل ي،ملناتما يلل يدانئللامليملكسئيللضيامل

ينضعمللر،يهللذنيئلل ي ااقتاللا .ينحبلل اقي ينةهليلل يناللومليرثتللا ي8741يآمليؼيينغتياضلل 

مليبلتسنيييعيل ييئلويييهالذنيملومليندمالساي يملنكتملل ييىللضييئعلوحي ييثبثيل يي اس 

يمل.ناياعيحلممليونث 

يحلسناييعق يقاا ا،ياي  ا يؼييئاتسمليقصمليناياعيحلممليع يكسقيخبوييقسال

.يتضلوييعزيياحتياال ييكت ل ييرقل ييويؤكلضيييالس ،يير يضيال ييايوئلاييكلا ييئلايي ري

يوئل ي.يضلتصيقااي يور يرويضساكايئ اهاعيعزيييتطل يملينضتص،ي ليي مل يو بال

ينضاتلاملييئل يصلضواييي لليينضلوغمييينث ،يحتلييينغياتلسمليينضلتصيييالاامييمليرحضزنير 

ينضتاايل ييؼييىلللقييهلسيياسيلاي.يققلضمليييتسىل ييزناليايكسقيخبوير يعاينغيعوحي ،يو و 

ي.ضساكايئ يونحضيقصيؼييقرع يضسر 
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ينضل للل ييؼييئتالللواعيي جلللاعينايلللاعييودش يضاا للل يي ملللٍرينبلللتامااليي الللوع

ينااضلل يؼي.ياونيلل يعزييآ للويكا لل يىلصلل يكا لل سيحيللسشالير يئبللريئبلللااينحبلل اقي ،

يرقلل ييتصللسايئللايىل للريئللاييعتي،مل6111ملينضالل بي مللل ي ساقيللسياو ب للسييللتميملينةوزي

ي مللرينضباقيلل ينااضلل يوؼي.يث للوملينخلللؽييونبللتاملسنيرد لل يققللادي للااتم ينضتاايلل ،

ياونيل ،ييئتالاييوصلت يي سا  ،يىلصصيعحض ي لييئايسيراسبتريينحب اقاينضوون ا

يو للسا  ينضاتا لل ،ي للضويويرقصللاايئلل يكللا يقرعلل ي للسا  ير يتايعتلل يوكاقلل 

ياسياينضتجاامليهذمل.يونضتااخياينضعودجلينضعو اينض ن يئ قرعاايينضلع  يضع ي اضرعر

ي تصلس،ييئتل يينخللوو ييضيا يقصيكريور يئتتاهي ،ياينضتصس،ير ي ليي ،ه 

ينضلتصييئل يينضلعل ييهلسييكذضو،يناضو،يكا يوكسقيخبويضساكايحاض يؼي.ير و 

يقلص،ييضتضن ينبتجا  يا يعق ي  ع ،ير بىلايونا سيكاق ينبتاماض يوضي 

يكملاييروينضلتص،ييغي تطل يينابتعلبضيي لرييضساكلا،يي قليلضييضعلضضيينغيؤضل ييد  يئايتضو

يئاا يئ يىلادئ يكاق ينغي تط .يضساكايسيون ق ياـي يكريؼيي عويمليهسييقسال

ينضاا ل ي.ي ووحل يين تلطل ييهالذنييور لعاامل،ييضتصسصل ييئعلتموعييىلون عيئ ي عيض،

يمل.تن  يصس  يكسشق ينضمينضعا ق يىلون ن  يجممس يهس

 ييقللساليئعللوحي ،يضع لل ملينايللاعيحلللمملي  للضيينخلللسو،يئلل يةللوايكللسقيخبو

يرللووايًاي سصللر ينةدمليعئ،نطسايلل يؼيي تلل يقللضن  ير يجيلل يئقللض ي للا ينضلعلل مل

ينغيعللوحي يهللذمليوؼيينضاا لل ،يئتعلل ي املل ينضلعلل يهللذنيوؼيي،ملوئريللضزنيوئتتجزللا

يركبلويي لاملييرالرييئل ييثسايل يير لسن يي للييينة لسنملييضتذرلتحييونال ييناقيقل يي تصاا 

ي.و ضونقي ياا ـي يركبوي املي لييري زاي رتحي يتماي، ضًا

نضسىللل ييوؼيينغيعاصللو،ينغيعللوحي لل يي تعللضيراييرعللل ير يكللسقيخبويحللاواليئللا

يابم،ي س يابمي ملي يضيع ي اقااي ت ي  شويئايضساكا،يواسدي لييناراؿييقرع 

ي.ئع يحسناي ر

يبليعسديي لذضويينضعملر،يي وو لاييي لليييئعلوحايي ويلقيييعملريينةيلاضييهلذملييو بال

يشيبلريي لزنالييئلايينضشلابعييئعلوحيا  يير ياغلميياضيلضع،ييسيعوحي ينغيعوحيعزييضساكا

ي.عب اقيايئعااحيؼييري ًا
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 ضازاماغو األخري "كشلول"العجوز على 

،ينضرا زيةا زعيواسزي يباانئاغس)ؼييئراااعيبااعيحمليبينضاا  ينض،  اضاي

،يرائلل ينضاا ل يوئ طيتل يوئلضيوعيييييو يبايداليايس)،ير لت ي71 اضييؼيينةدمليقس ر

غبيئتشسايض يي ميئذكون ل يييكشاسالنغيؤبع ينضميةمرينمس ،ينضعبساي ليي

 ةدمل.،يرجلي اضي سزملي تس ريؼيين71 اضي

قشلللل  يؼييضتبللللااو ا،يندزيللللوعينحبلللل اقي ينضللللمي للللا ي ياللللايي8771ؼيي للللاضي

 علللضيشيلللودملي لللليينض،  لللااليون تيلللااملينغيترلللييييي ضنيللل ينضتعلللعيتيايبلللاانئاغسيئتلللذي

يي جو ايزيتس يكا يهسيتن  يئ يزا امايؼيينا تيااجليئتاا،ي اصر يضيلي يناتزش

عجنللي مليسيضايلض،يحيل يانحييييي يت ينة ي .يونقتاليينضعلاضيوهلسيؼييئلساليملنضالسا اييييي

يشلل جليزواللاياللسنامليضي  للوي لل يحرللل ي علللميندللا زعينضالل، .يونضعبللساي للليييييييي

كشلللللاساليضتبلللللااو اينضعلللللاد ،ي تصسصللللل ينضلللللمي  لللللميرقشلللللطت ينضبقا يللللل يي

ونااتما ي ،يبتعمحيحمليبينضاا  ينض،  اضايع ادعي وكي يحيا  ي بالينضعلاضيي

يئزا.نضذجلي ازي ي يةا زعيقس ر،يرجليئتذي شوي ي ا

ض لايي ينحبل اقي ،يكاقل يرائلل يبلاانئاغسيوئ طيتل يئل ييييييييروحبع ياويضعي

نض،  اضي يضخب اقي ،ي يبايداليايس،ي قّلل يؼييكم يلس ونيينضاا ل ينحملرسؿيل يؼيييييي

،يحيل يكاقل ي   ل ي ل ياارلونييييييي6081هذنينضعاضييضتبااو اي باليا ي للي يت ي 

 ائزلاي لليي لسزملي تس لر،يورثتلا ييييييضتتشوهايرثتا يناحترلااليهلذنينضعلاضيسيلوواي شلوي يييييي

يتضوينكتشر ينضاشاسالينضعاد .

،يوكتل يئتاال يييكتل يرحبل يؼييكلرينضام يلس ونييضليبًيييييةااي يبايمل

اضزن،يوؼيياـي ير ط ي لييئل ي عتسن يملكشاكيرمليمليرك يىللضي ت تل يئتلذيييي

 شوي ي ائزا،يكمايملير تحيئل يملكرينةمسا مل،ية يهذمليئلرلاييكتل يئتتايل يييي

اينضرا للضعيئلل ينضللض سالياللايو للاايوينضللذنكوعيونضللذكوياي.يضالل يييوئتشللساع،ي ملل

 اضوينبتاماالينض   ،ير ط ي للييئلل يملكشلاكيرمليوهتلا يوالضييكلرييييييي

ر يي.يمليربللتط 1،يوةتاللاينضاشللاسالياىلللمييي5عزييي8نضاشللاكيرينغيتشللساعيئلل ييي

 اضتصس،.يوؼييبا ايينضليريهذمل،ي ضنيضايرق ييرصض ،ي ت ت يوكا ينغيل يحا ًب

يب ومل.
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اسالينضعلاد يبليذطوحيؼيينضعلس ي اغييزلايؼيينضبلائ يئل ي شلوي ينةواليييييييينضاش

ؼييئتاب  ينغيؤشيوينضلضوضاينةواليحلسالينضاا ل ،يونضلذجليبليقاضيؼييكلسضي،ن.يوؼيييييييي

بتطوحيدناينضتشلوينحبل اقي يملرضرلااسنانمليونض،  اضيل يمل سا لسمليهلذنيييييييقرع يتضوينضيسضي

ينضعمرية ي تسن يملكشاساليضتبااو امل.

اغسيؼيينضاشللاسالينخلللائ يعزيي ض لل يؼيينضاشللاسالييييضقللضير للاايبللاانئيي

 ي ع  ينضزضزنالينضذجليحلض يئل ي لسزملييييي اديوكوايرق يقعي6008نضعاد ،يوؼيي اضي

 تس ر،يعقاايئصاد اييناياعيوضيع يىلسنقريينضتعسيق،يكملاي شلبي ليبايداليايلس.ييييي

ياتمريملنضع وملي ا يياس ينحتراالينضعاضينضعشوي يوؿياساينضاشاساليئتصادً اي

ياا زعيقس ريهذنينضعاض.يئ يحج 

يسئياييباانئاغسي عتعو يئسرس اييكاق ي ش ل ،يضا يهتا يكذضوي

 سناي ي شبيعزييئسن يضيئ يزئب يروينضتزنئاييثقا ي ،يومث يرياضيئش سق ي لاضقون يي

ونضعيابيري،يو يااي ـياوي خصي ينضاا  يناقيقي .ي عللقي ليباي اقالايمليسئيلايييييي

نااضيلل ،يييئللاي ياللايئلل يىللللقيحللسالينغيشللابييكائللل ياللضزنيوحاضيلل ياللضزن،ي اللرييي

ئللايزنضلل يئساللسدعيحتلليييسئتللايهللذن،يئبللريئشللال يناجللوعيرويناةللادييييئشللاب

ينةواو امل.

يض لللايي يهلللذنينضاشلللاسالينة لللبي اقللل ينةكبلللوينضتصلللاىًلايير صللل ياويلللضعي

بللاانئاغس،يو يلل ييتتقللضيصللتضو ينضتقللضينضللضوضايوردوناينضسايللايينغيت للضعيكمللاييللللي 

سزان ينض،  اضايرقي االيكا اباس،ينضذجليكا يب  زايؼيير ييالومليييتتقضيا ي ينض

ينض،  االيويلجايضل ياعيؼييازيوعيضتبااو ا.

ؼييهذنينضعاضينض ويل ييتلذكويصلاح يملنض صلبعمليهلؤا ينضلذي يا  لسنيورل ييييييييي

نمس ي لييئضاب يكماينقتقضيئسنطتريي و  اضيرييصمتسني تضئاينحتريحل يمشاالي

ينةطلعايرانرايىلسئي .

نبتيا يباانئاغسيئ يصلتضو ينضتقلضينضلضوضايبل   ي لض رينضصلتضو يؼييكلريييييييي

كللل بعيوصللل بعيؼيينغيؤبعلللايينض،  اضيللل ،يملو علللضير ينبلللتالا يرواو لللايىلووقزلللايي

عزييجموديز لا  مل،ييينغيسنطتريينبتطا ينضصتضو يؼيي شوي ي ائزاير يحيسال،يوىلووقزا

ئاغسير ي،يار يبلللاان71حبعللل يصلللاح يملنضعمللليمل.يوؼييهلللذنينضاشلللاسال،ي لللاضييي

يملنضعسغي يبسن يكاق ي اغيي يرويرواو ي ي اايمشسضي مل.
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 شيوعي بادتييات 

 شللبينضيسئيللاييعزييحللسنايصلل رايراللونمليئعلل يصلل راي ونزيلللا،يىلللاالي يلل يييييييي

هوئس ييتع  يؼييصيسينضل يل ،يضلضجلشييي اضايري يقرعااينضمينئتلوي ياايباانئاغسيمل

ضسايل ،ي لليير يركلس ييييهوئس يآ ويجي،قا،يحتييضسيشيلودييرحياقزلايوحبتميل ي يسييي

ؼييىلويل ييي8766 يس يزامل.يعاا ل ينضاا ل ينض،  لاضاي تعلقيئل ينضاا ل ينغيسضلسدي لاضييييييييي

رزيتياغلايوؼييكتلل ي ا لل يئلل ينضربحلريي للبيرا ،يوكلا يدن مزللايئل ينغيتاصللوي يييييي

يضق اياينضيعاايةاق يصضيق يوزئيريئاتت ياسااايرئادو.

،يقشللللوي6080ؼيييسقيللللسيوئتللللذياونيتلللل ينةوزييملرا ينخلطيئلللل مليوحتللللييو ا لللل ي

بللاانئاغسي شللوي ياونيلل ي احرللا  يضعللت ير مللااليئعللوحي ،ي احرللا  يضلضانبللاييي

يونضقصص.

رثاايينضعضيضيئ ير ماض يندضاليؼييرواو ا،يئبلريملئلذكونيينضلضيومليملىلا يلرمل،ييييي

و اضذنييملنحجنيريكماييونملينغيعيحمل،يوونا ينقتقادنييك بعيوعدنقاييئ ينجملتم ي

يايونضعاب ينحملا ـيري.نضااثسضيااينض،  اض

،يمليي ناللللل يبلللللاانئاغسي للللل يىلتا ا للللل يي11و لللللبالير سنئللللل ينضلللللمي ل للللل يي

نةيضيسضساي ،يايئ يبقسؾييبلساي لوضرييوايئل يبلقسؾييناةلادينضعلس يا ا.يوتنيييييييي

ئوعيبااليص ري  يملوهلريرقل صيكاثسضيايل كيوكيل ياي لزنضرييكاثسضيايل ي علضيييييييي

يااكمينضترتيشكمل.

باانئاغس،يضا يىلسعيح سامليشيتحي عسازني اق ييمثاقي ير سنضيئويي ليياحير

اييلللزناليحييلللاي يتتلللا،يبلللسن يغيسىلرللل ينغيؤيلللضيضلق لللي ينضرلعلللطيتي يرئلللاضيآضللل ينضقتلللريي

نحبللون يلي ،يوغيسىلرلل ينضتاىلللضيضلضضيقونطيلل ينض و يلل يونضترللا ينضعيابللا،يرويضقللسعيييييييي

نئاغسير ماض يو عمقاايؼيينضذنيينحقعاقي يوؼيينجملتم ينغيعاصلو.يضقلضينبلتطا يبلاايييي

ؼيير مااليئبريملنض صبعمل،يملنضعميمل،يملثساعينةا مل،يملكرينةمسا ملير ييتاىلشيرزئل يي

نحقعا ينغيعاصويونض بوىلونطي ينحاون يل يوندشل ينض شلوجل،يونبلتطا يؼيير ملااليييييي

ئبريملىلا يرمليوملنحجنيريكماييونملينغيعيحملير ييتاىلشيىل ايايديتي ي ا ا يملييا ي

وضل يضيتتقللضيااللاالينضلضي يوياشلل يقرللاىلام.ييي سبل يرحللضيغلبملير يي للعااي للليينضطايي

وحتييآ ويرياضيحيا  يكا يباانئاغسيياتل ياونيل ييتتلاوالي يالايدلااعينضعلبح،ييييييي



 منير الرفاعي

968  

 

نغيعاض يهتلايضيعل يرقل يكا ل يئلتلزضي ق لاياينضعلامليونحقعلاقي ،ي لريىلضا ل ي للييييييييييييي

ملي  صلمت ييملبلاانئاغياًييةسيريهذملينضق لايايعزيي ل ،يور ييصلت يئل يهلذنينضرل ي تلاًييييييي

ي ليينةضري يندضيضعيوئع شوني  يئآبياا.يي ،يور يي قييهذنينضر ي اهضًننةبلس 

 : صنوئيل بيليتصدوز اجمللد األخري لسضائل 

يكا يؼييئضيت ينامائايينضتسقعي يغياي ازيةا زعيقس ر

 لل يدنايملغاضيمللااملينضروقعللي ينغيوئسىللل ،يصللضايئطللل ينضصللي يناللاضاينجمللللضييي

-8701)ي يلي ياينحيوضتضجلينضال بيصلمس يريينضون  يونة بيئ يابا رينضاا  ي

 لل يانضاتيرحياقللًاينضللذجلي للا ينضشللطوينة ـيللميئلل يحيا لل يؼيي للااي يخمتللاانًييو8717

 للييبل يرينغيبلااليايناصلو.يييييي ل تاا.يوهذنيئاي عل يؼييملقصلس،يئل يرالرياي لا مليييي

 يؼيينضرل عينضراصلل ييييليوحيتسجليهذنينجمللضي لييطيي ينضوبلا رينضلميكت الاي ياييي

ي.8717وي8711 ريي اضي

صلللاح ييوالللبوضيضيتلللض ) يىللللضيطلللل يئللل يقا لللوملينضروقعلللاييلللوكلللا ي يا

رّاييتشلويرجلشييي8715 لاضيييكللااييدناملئيتسجلملينضميرصضيير ماضل ينغيعلوحي يونضوون يل ييي

،ي ونال ي ل يىللوناملينغيلذكسايضيصلضايجمللضييييييي8715اباض يئ يابا ل .يضا يؼيي لاضيي

،ي قلل يو للاعياللبوضيضيتللض ،يي6008ئلل يابللا ل ينضللمياللاي بىللل ي ا ماضلل .يوؼيي للاضييي

 ،يو للو  يدنايملغاضيمللاامليؼييقشللويطييلل يابللا ل يئلل يدو ييييللرهمللل يوصللي ي يا

 ي ريلل يئلل يحيللاعيهللذنينضاا لل ينضع قللوجليينبللتبتا يضتاشلل يهللذملينضوبللا رياسنقللي

نضذجليكا ييعشقينضسحضع،يويترويئ يناسنانييوئ ينضعبىللايينااتما يل ،يويرلويييي

ئ يثوثوعينضصاضسقايينض اايعلي ينةقيقل يحيل ييابلوينضتالل يونجمللائبي.ييييييييهاا ًا

نضت ض يئ يزوات ييوئ ي وؾيي شق يضلصم يونضسحضع،يكا ي يا يخيتاايرحياقًا

.يقرعااينضشق ئ يواسدهمايؼييوغمي ليينضدوئعتيري ،يناا  يي-بسزن يدو رس

كللا يحيلل ير ييي- يللرجلي ياي-واو ينضاا لل ينغي و للايامللضي للاوجليرقلل يييي

يتتاوالي طساينضصل احيؼييصلاضس يضلشلاجليؼييىللل يطتجل ،ي لليي علضيرا ل يرويعيل يييييييييي

ي.طاواييئ يزوات .ي لاا يكريونحضيئتاماياييعووينث و

عزيينا تصلااينضشلضيضيؼييالريكتا ا ل ،ييييييملاًي يكلا يضييلريدن ييير ي يايوئ 

ضخباامل،يونحطاض يضا يئ يدو ييؼييحيا  ،ي إق يي ضويؼييابا ل يا ًايوئت رـيًا
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.يكلللااير ييللببينغيلللر.يكمللايي للضويئذترقتللايضتلللوينضعللخوي ينغيللوعينضللميومسلل ير ماضلل ي

 لليينغيعلتس ينةد لايييييئسنىلرل يدلامليئلايحيلض ي صسصلاًييييي عل ييو عال ينضوبلا رييي

ر ينضوبلا رييي.يئ يتضلويئلببًييونضر يونضراوجل.يرئاينضعياب ي لمييتش ري ااينطبىلًا

 ااعيعزيينضبساعينضطب ي ينضلميهلزييييعيئ يرجلِّي اضي يشيائًاي8711نضميكت اايؼيي اضي

 وقعايؼيينضعاضينغيذكسا،يوعزيينةحلضن يونضتـيلاهونيينض لخم ينضلميالوييىللوملييييييي

نضبساعييو ا يعبويها ر).يو تضئاير ل ي قت يؼييملدوقرااياو وومليحي يكا ييقيم

 ييليئايكلا ييعلميي تشياسبللس اكيا،ينكترليي ياييييي ليينضتـياضينضشيس ايؼي

 ييضضاي لاجلي صلويحيضل يصلل يئ ا لوعيرويغلبييييييير ا يرهضنمليئعوحي يص بعيئ يدو ي

ئ ا للوعي للاجليحللض يبيابللا.يوضعللل يوا يقرللسامليئلل ينضعيابلل يورهلللااي لل يالليم يييي

ئل ينضقلو ينغيارلاي تلضئايكلا ييييييينضببثيتيلاييضل يؼييييًنبالسي ينضلذجلي ملريبلاو يييي

ي." اتا  يرثومليمليقـي ي يت  يهذنينة بيئتش ًب

اييهللسير يييتقضاكلل يئلل ي للبالينضوبللا رينضللميكت اللايؼييرونبللؽيينضعللتيئللايو

كاا ل ي ا ل ييييتل يحعا ي ميلقي لا يقاايييعملينضتع مل،يونقتا  يلل ي ضرييشعوي ي يا

 ا ل ينضاتا ل ي مليل يييييذنينضعل  ،ي.يواسيلايالييو يا يع يملي ا يىلضيحلضث ي علبًيي

.يحتلييض تل ينةضيملي علضي طيعل يكملايكلا يحاضل يؼيييييييييعضيل يئ تي يو عبعي اضتع  ي

ليزيلل ينضتقليضيلل يانضاتا لل ي احق”ينضعللا ق.يوؼييونحللضعيئلل يابللا ل ،يكتلل ييقللسال 

 بيرجلياضو يو بيرجليي مًبي يهذنيي ضويضايرحياقًاع عضيآ و.ي ريييسئًاي زدندي عوًن

 للمينةضي لللسحيضللايكمللايضللسيرقلل يعيللااي لللاشير يرئزىللل يضاللايرصللريعزييييييييئعتللي.يوض

رجلينضعضضوينضمي ساضيهتا يؼيينضعلاملينث لو.يوةقل يضلي ي ابلتطا تتاير يييييي)نة يا ي

قتخلصيئ ينضل  ي  و  يونحلضع،ي إقل ييت لتمي ليتلايرّايقاملريرجلي لا يضيال ير يييييييي

ي."يعاهميؼيينضتقليريئ ي اقاا

يرق يملييعضييطمحيؼييرجلي ا يآ ويغبيملنضصم مل،وؼيياباض ير و ييشبيعزيي

 يئ ي عيضي طووينضعلريمل.يكملاير ييييق يرص حيملئذجدوشديهياري ـيماشييتا  ينث ورو

 .ئ يرجلي اوعياضيضعيوق وعيًااغا  اييارب ي

ق يىلضيحيلوزيالا زعيقس لريضلجدنمل،ينقطللقيعزيييييييا ا ايي قسالي عو تضئايانا ي

.يؼييكلريصل احيكلا ييلذه يعزيييييي8717ئضيت ينامائلايينضتسقعلي يؼيي ويل ي لاضييييي
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ؼيينغييامليملنضلذيذعمل،يوؼييونحضعيئ يابلا ل ييينضشاطئيضيق ايبا  يرويركبويباحبًا

كل بيناجلميو طتل يييييوحشليشاًييحملل يىلطلاًيي ”يوص يئشاهضن  يؼيينامائاييىللا بًي

ربرللونمليئلل ينضطيللساينض ي للا يئبللريضقللاضقيييييئلل ينةا .يوكاقلل يهتللا يياللادييب

وديع يئبقلل ي علا بيي اائلرير وندهلا.يوايرثلويييييييحذمذويوكاق يهتا يري ًايص بع.

ي."ةجليطير.يرئاينضتا ي رقون يوضطرا 

ائلاي،يجيلضيييمو تضئاي عل يوبا رينح بضي  ي لسزمليةلا زيقس لريوهلسيؼيينايييي

قـيلاا.يوىللضيبلا ضمليؼييتضلويصلاح ينضرتلض يو ماضل ييييييييضلتخراي  ينةيقرع يئ طوًن

ينضللللذجليظيللللسمليئلللل يملرت ينضر للللسضيريمليضيسنصللللرينضلللل ددي للللليينضشللللاطئيئعللللتمتعًا

ي. اضع اح ،يوهضو يقااي ينضصي 

 يؼيييكت ي يايوعزييايم يكتاوضعس ينضذجليكا ييعتزضيكتا  يبب  ،

ؼييحلضيييهتا يببياضيوعي ا ي ذات .يرئلايبلب اي ليعل يئامل يييي”ييقسال ي8796 اضي

واي بىللل ياللاي ا مللاضا.يو اللري عللاط يرقللاياين للووينضاللببي لل ي ملللايييييتن اللا،

ي."ئبلمايهسيحاالي ائرينضوصا،يئ ينايضاوضياايشيائًا

 يىلضي يشوي عضيو اعيزوات يبسزن ينابتقونايؼييئاو يضلمعلترييييوكا ي يا

تملتمييؼيي ااي .يو تضئايزنامليقا وملينةغياقايبساكائ ،يواضملي للييربلسريحلااليمليييي

ويتعبويئبرينضشخصيايينضشلقي يونغيعذ ل مليؼيياونيتل يوىلصصل يوئعلوحيا  .يوىل يلرييييييي

ئل ي  للاميضقلضيحاقل ينضعلا  يييييي”يرصضىلا ملينضتاداي يكت ييقلسال ييو ا  ،يئسد ًا

ئبلمايكا ييرعريرص املينااقاييؼييد ل ي تضينىل نملينضعلا  يييريااينضعادعيشيائًا

نغيعلذاعيي”يقيالساي اعل بيكتل ييقلسال ييييمل.يوؼيياباض ي عل ي الايعزيييينضعا وعيضيًب

يحللااليكتلل يدن مللًايترعللا.يو لللييرجلِّ يبلليضجلي لل ينضتللا بيؼيينضللود.يكتلل يئذترر للودنًي

ي." ترعايئترودًن

 إمجاع على اضتبعاد أمريكا مً دائصة "ماٌ بوكس" الربيطاىية

ياونيتل يي ل يي،6089ينض،يطاقيل ،يي لسكوييئلا ييةلا زعييبلاقضازييالسا يي لسزيي ق 

يندللا زع،مليرئوكلل ملي شللا يخمللاوويكللببعيؿياللويي،ملنضلل،ز يؼييضيتاللسض ملينةوزي

يوكاقلل .ي لليمي للسالي عللضي لياللايحيصللريرئبكللايثللاقايهللسيبللاقضازير ي صسصزللا

يودواليوريوضتلضنيي ويطاقيلاييضاتلاملييخمصص ي،8711ي اضيؼيي ابيعاايئتذيندا زع،
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يرئللاضينضطويللقي رللتحيىلسن للضهاي،ي  لليب6083ي للاضينضاسئتسضلل ليضاتاللايىلللواي،يؼي

يضاتامليمسحيئايند ونؼي،ي اضتطا ينضتقيضيدو يئ ي احقاليزي ينغياتس  ينضووني 

ي.نغيتا ع يباح يعزيي اضض ساليرئبكا

 البوكس ٍوية تػيري 

ي تسن ية ينض،يطاقي ،ي،ملنض ااديا ملي ص ير يئقااليؼييىلايريوي)بيا يكت  

ير ي،ملنض لسكوييالا زعييئل يينةئبكيرييحبقاؾيينضاتامليك اايئ يطيا ي يد سعمل

يصللرس اا،ي للريي  للمينضللمي سضيللسو،يؼيي)ركادضييلل ينغيللؤضررييئلل يبللاحق يرغل يلل 

ملي لسكوييئلا يمليالا زعيي طاض يمسي و،يو)زندجليئاكيسن ويو)عيا ير سودوي)ئااغوي 

يودواليونحيوضتلللللضيريينض،يطلللللاقيريي لللللليينةوال،يوناىلتصلللللاايقاجالللللايعزيي لللللاضعسدع

يؼييندلا زعيي لاض اايينضلميينةئبكيل يينايمتل يي ليين  نرزاي  ع لينضاسئتسض 

ي.نة بعينثوق 

يهسيل يي  ليبيي للييي ملريي لؤض،ييقلذيويي ادلا زعييبلاقضازيي لسزيينضتقلاديي عل ييو ضط

يغللبينغيللؤضررييحعللاملي للليينةئبكلليرييضلاتللاملينضبقيللرينضساللسديو للزطزيندللا زع

يد للميئلل يبللا قًا،ينبللترادون،ينضللذي يهللؤا يور ينضاسئتسضلل ،يدواليؼيينغيعللوو ري

ينضلذجليي اقريلرو،يي)الس يينضاا ل يييقلسالي.يحـيلاًييرىللرييورل ييؼيينث يرص  سنيندا زع،

مل ي للسكويئللا مليقطللا ي سبللي ينض ضنيلل ،يؼييريشللض،ينضللذجلي،6005ي للاضي للاض سكوي للاز

ي قلضيييضقلضي.ينضت ليبيياـيل ييوحتليييعطبىلالاييئتلذييقس الاييئ ي ويضعيندا زعيكاق مل

ي للييي لا ييئقتتل ييرقلاي.ينة لو ييندلسن زييرلم ييالا زعييجملوديينث ي الايينضترود،يهذن

يكللا ينضت لليبي للا ينحىلللونايؼيي تمبللرينث ،ياويئلل ي طللسعينختللاتينض للسكويئؤبعلل 

ي. ت ملينض نا يو سبعامي ادحزا،ي طا

ينةد يلل يندللسن زير ي،ملنضللذهيبينضتللرمليئؤضلل يبلل س سادو،ي) ونقعللي يويللو ي

ير للو يدتعلليايي عللمحيواي قللؽي،ينةئبكلليريي عللتاضوينضالل، ينةئبكيلل 

يوعيوضتلضنيينض،يطلاقيرييينغيلؤضرريييعزييظيايل ،ييهالذنييشيتلض،يير يوا ض.يعضيااي اض  ح

يضلاتللاملي للسكويئللا ملي للتحي للاثبملير ييللو يكمللا.ينض،يطللاقاينضاسئتسضلل يودوال

ينضاتل ييوالسن زيي لسضيتزا،يياسن زيىلسن ضيؼييئقا ري  يبيرجليدو يئ ينةئبكيري،

ينض،يطلاقيرييينضاتطلامليي لو،يييقّللصييرئبكيل ،ييالسن زييئل ييتضويعزييوئاينضسطتي ،
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ير لويقيريييوندتلسملييونضتيسزيلتلضيريييونةبل نضيريييونضاتلضيريييوناتلسدييونحيوضتضيري

ي.يونضرسزينضتتا  يؼي

 ادتنيع حتتضً ثقافة 

يحللرييقرعللااينضتـيللويواالل ي لل يهللادضاوي) يعللاينض،يطاقيلل ينضوون يلل ي  تعللضيوا

ين تلادييملي نةئبكليريييد لسالييئتذيشيائًاي  ضض ينضميندا زعي خصي ي  ي ت ض 

ينض،يطاقيل يينضووني ي ليي اض،يكرينهتمائاا،ي ؤاعي وكيزي ليي سكويئا ياا زع

يتن لل يحللضيؼيينةدمليهللذني للليي وكيزهللاي للا يربتشللعوينضاسئتسضلل ،يدواليوقتللا 

يئللايحللضيعزييكاقلل يونضاسئتسضلل ينض،يطللاقيريي ا مللااليئترللودع،يجيعلللاايكللا 

يئل يي قلؽييي و يل ييجممس ل ييرقتلاييي لضويينث ،ملي...يعزيينضل ع ينث لوييي ع لاايي ت ض مل

ي.هسنئشاامليؼييوبت ي ينةئبكي ،ينضووني 

يئللا ياللا زعي للسدعيضصللاحينضُاتللامليك للااي%ويئلل 77حللسنزيي)يصللسطييو يتمللا

يارجليالا ييالا،يي اضتقلضضييرئبكلاييضاتلامليينضعلماحييىل لريينةوزييىلسن لضهاييعزيي سكو

ينض  ل يي صلا ضييئل يينضلوغميي للييي-ييلو ييعت.ينضت ليبييصاحيؼييضي وي)باضينضتاىلض

يرد يللًايئ للز يهتللا ير ي-ندللا زعي لللييوهيمتتلل ينةئبكللاينضساللسديثقللريدللامل

يوالضوديتاايينحىلليميل يي ل يي الاييي تعلضييندتعلياي،ييغيختلل يينض لامليي لتحييئ يونر ًا

ي.ندا زعيضعاغيي ير ًقايويرتح

يور ي اصلل يندللا زع،مليرئوكلل مليحللساليصلل رايئللؤشيويؼييئبحـيلل ي لللييوادزن

يضيعل ييندتعلي يملي لا يي)يسقل(وييرورل  ييرئبكا،يئ يكاقسني قوي ًاينغيؤضررييقص 

يىلسض يقعتطي يئايكرملي ا يضل ااديا يوررا  ي،ملنضرا زي شا يىلوناينختاتيؼييىل ي 

يرويندتعللي يعزيييعللتتضيحامتللايجنعللريوايضتللا،ينغيقضئلل ينضاتلل يققلليشميرقتللايهللس

ينضل للل ي علللاققمليرقالللاينغيؤبعللل ير لتللل يكملللامل.يئاتلللسمليهلللسيئلللايعزيي لللريندلللت ،

يوحوي ي تض قيوهيينحقاليزي  يوجملضهاييوحيسيتالاييئسنه الايي ل ييئرص  ي عبب 

يودلاوزيييند ون يل يينضقيلسدييربلقط يمليىللضيينضتعلضيبييي للويير يواريي،ملكا يريتما

ي للييقعللم يعقتللا يملندللا زعي عللليميحرللريؼييبللاقضازوي)اللسا ير للل يكمللامل.يناللضود

يضيللل يهللايهللذمليحعللتًاينضبقا لل ،يامايلل ينااالل ي لل يكللببًنينث ينغيت للضعينضسايللاي

يمل.ندمي يةت  ينضمينضعاغيي ينضبقا  .ينضبقا  
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 دتائصة )البوكس(: ميافطة )فوليو( دائصة 

ياا زعيىلوناي ليي عريكودي6088ي اضيؼيينةوزييضلموعي) سضيسوياا زعي  يُر ل 

ي عضيعضيااينضض سعيؿياوييعتينضقون ع،يبال ينة ماالي ليينض كيزي شا ي)نض سكوو

يئللا ياللا زعينختذ لل ينضلذجليينادللامليئلل ي ويطاقيللايؼيينضاتلاملييئلل يجممس لل ينبلتيا ي

.ينةد يل يينضوونيلايييئل ييركبلويينضون جل يينضوونيلاييي لسييشييريرقاايارونيحي ي سكو،

يرواليوهلاي.ينض لسكوييدلا زعييقس يلاًييئتا علاًيي سصلراايينح لبضييوبا رينبتق لتاايوىلض

يرااللا ي لتيييئلل يكتشلامليي ياللاييشلاا يينحجنليزيلل ي اضل ل يينغياتس لل يضلاتل ييالا زعي

ينضت ارلايييعل ييئلاي.يئلؤ وزنيينضوون يل ييغلبييضلاتا ل ييطويقااي تحي  ي  بينضعامل،

ياونيلاي،ييرا ل يي للييي6089ي لاضيينضقصبعيىلا متااين تمل ي قض.ينغيقضضينضعمريقس ي  

يؼيينضتللائبييئلل يو ملللريي) يببللاسيزو،ينحبلل اقاينضرتللا ير مللاالي لل يوكتللامل

ي)انث لس يياا زعي ابي ير يرجل.يوناوملينضبساعي  يةليلايوكتاملينضذن ي ،ينضعبع

ي.نغيوئسىل ينض سكويدا زعينغي ا وينضت ضجليئ يقس ًايكا ينضعت ي لويؼيي سضيسو

ينضاتلامليي لرييملينحح لاؾييملي لليييادًني سضيسيكاق يحرييؼيي اق ي)كيضويويصوح

يشييزيئ يوثيق ،ينث يرص   يندا ز ريي ريينضعبىل ي إ ي،6088ي اضيؼيي سكويئ 

ياي ل ي يملرد يل ييغلبيي اتل ييري زلايينا ل نويي لبالييئل يي6089ي لاضييؼيي سضيلسيياا زع

يايهلذني.يىللونايياختلاتييالمييئل و يينةئلوي.ير لو ييئلوعيي  يبهلايي لليامييجي يعق يققسال

يوىلَّل يينغيارلا،يي ل اؾيييوؼيمل.ينض ضنيل ييؼييتضويكا ياسياي سكو،يئقا ريؼيي تاييتعلق

يروينضت لليب،يىل للريئللايعزيينضعللسدعي للليي للسكويئللا يئتـيمللايةلل يابللاض يقا للوزني40

ي ينغيخاطوع ييسالضييايعقل يي قسالايينض لسكوييئؤبعل ييوادشيمل.يئتجاق يرد ايئعتق رمللل

ياينغياملل يهللذملير ييعتقللضو ينةئتللا يع .يمل للاثويىلللضيندللا زعيؼيينضتتللس ير ي لللييدضيللر

يمل.نضسطتي يناضودي رعرين  نىلاايروي قييضهايضيا 

 الــ )ماٌ بوكس(: أشمة يف 

ينةد ا يك اايئ يطيا ي يامل ي-كمايتكوقا–حاضيًايي عوراايااق يعزي

يدتلل ي تعللو ينضضوضيلل لي للسكوينغيللا ياللا زعيئلل ينةئللويايريينضُاتشللامليحبللقاؾي

ينغيو ل ريييرحلضيياتعلي يي  لبيي للاييعصوناهاي ع  يناقتقادنييئ يضلاببيندا زع

يئتوي)يسينضتايسنقاينضاا  ير يعاي، «نضصريي ايسن «يعزيي ايسنقايئ ينضطسيل يضلقا م 
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ي باايئ ييتت  ينضمي«نغيعووىل ينضضانا  «ياونيت ي  ينضطسيل ينضقا م يؼيينغيضا يياو

ي لايسن يي لااي يي بالاييئل ييونصلراييونضلضمليي ل ييضل   ي تيق يهسن ي يدانا يي لياحل 

ينضوغم ي س ينضري يسيسىل يصر ت ي لييكت يناضي ، يضيعل يي للويير يئل ييمل لي

يرلم ييركلس يير يضل ايل يييشلو  ييرق يعايندا زع،ي لييضل صساليروزييئوحل يبس 

ي ايسن يواوحااملي ااي ياؤي يضلقون ي تيحير يآئًبي ايسن ياتعي ية ينضطسيل ينضقا م 

ي سرليحيي لليييضل صلساليي علعيييرقالايير لت ينضضوضي ي سكويضلما يامساي صويحيوؼي

يدللامليضللل بدينضومسللاينغيسىللل ي شلا يينض،يطللاقايونضاسئتسضلل ينخلااايلل يوزناعيئل ي

ي.ضلصريي ا ع ي ايسن ير يير  ينىل نحي لق يحي ي ايسن 

ي للليي للايسن يحصللل ي8737يبللت ي للايسن يعزييندلليشيهللوومليئتللذيرقلل ينغيعللووو

يو بىللللايي اللايي اصللل يو مللل ييئتتخ لل ييحاسئللل يضللضيااييورصللل حينضللذن ايينااللمي

يامسيًا.ي ذضوي ع ويملينضصريير يعاينضضوال،يئ ينضعضيضيئ يد لسئابي 

 8102 زاثبوٌ دتائصة املدتصسة القائنة

 1- ضرتوت إلليصابيح مملً( شيء )أي 

.ينضعلاضييهلذنييانث س يدا زعينغيو   ينضسحيضعينةئبكي يهايب وييعضيزن ي 

يرجلملياونيتالاييؼييهتلاييو عملريملي لاا س ييضسبلايينمسلايملينضعلا ق ليي وونيتالايين تاوييوىلض

يروينةد يل يينةقلسن يي طمل يينغيتشلا ا ييناااياييئ يجممس  ي ،مليػيا ي ا 

ياونيتالاييئل يي خصليا اايي علتض اييوهلاي.ينضتس يل يي ،ي اضاتا  ي عميت يضيا يئا

ي.شيائزايئ ايوعيراسن يؼييحيا اميضتعتاق ينضعا ق 

 2- زوىي لطالي األصدقاء( مع )أحاديح 

ياضيللضع،يرد يلل يئسالل ي ـياللساي للضعيبللتسنييئتللذينةيوضتضيلل ينضوونيلل ينزدهللوي

ياعللااييئايئضهش ،يةورعملينةصضىلا يئ يرحادي ملياونيتاايؼيياوقايباضاي قت ماا

ي بىلل ييحلساليينضوونيل يي لضواي.ينضعلا ويي ابللس ااييوع لاد اميينضتقلاديي ابت عا يةـيي

ي طللوحيونضوونيلل .ي عللتسنيييا،هللايئتللزو يسيمبللري ائزللاي68ينضعمللويئلل ي  للل(ي للا وع

ي سضيلسيي يل ييشيلتحيي لاضييروالي6081يياس ير يضيا يهر ي ادا زعي سزهايحساليبؤنًا

يروزيكيضووني ياا ز اا
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 3- محيد حملطً الػسب( مً )ارتسوج 

ينضعسغيل يي-ي صلوقاييؼييكل، ييىل اياي تتاوالملينض ومليئ ينخلوو مليظييضياوني 

يئل يينغيبيرييئبريئبلامايزواري،يىلص ي باليئ يندضيض،ينضضوضايونضتـياضيوناجوع

ين للتاويىلللضيظييللضيكللا .يناللوملياللون ي بدهللميئلل ينىلللتب امييللتمينضللذي ينضتللا ،

يرللم يكاقلل ينضلميينضون علل ،ياونيتل ييضالل ي،ملنضللون  ينةصلسضايملينضباقيلل ،ي وونيتل ي

ي. قسعيهتاي تا  ي،مل سكويئا مللليضينغيختصوعينضقا م 

 4- بازي لويد لسيتشازد تطوىامي( )أشباح 

ينضيا لا ييؼييويعملريييعيشيوكا يطسكيسيؼييئقيميص اؼيي ااجليضسيضيايتشااد

ينضتلسوجلييوناقايلاايي علسقائايي لبمليي،6088ي اضيؼيي سهسكسيها ريزضزناليروملي تضئا

ينضللمينضاااثلل يئلل ينغي  لل ينجملتمعللايي اصللسنيي عللسقائاير لل احيو عللو.ينضبحللق

يوهلايينضباقيل ،يينضعاغييل يينالوملييئتلذييئترلودييحلض ييرجليئ يركبوييا اقي يحبياعيرودي

ي.نبتبتا ي يغيآٍ ينض شوينبتجا  يطويق ي ليي وكز

 5- غو لصياولو الشسق( يف مسة ذات )حدخ 

يقطاىلالللايؼيي اغييللل ي،ملنضشلللو يؼييئلللوعيتنييحلللض مليغلللس،يزيلللاوضسيئلللذكوني

يوحتلييينضصلريييايل ييؼييقشلا ااييئتلذييغلسيياحل ي وبميوها.ي وكيزهايؼييو خصي 

ير ملاالييوالاييناقتلا ،ييغزيلوعييكا  ل ييغلسييو عتل،ي.ينضقلو ييئطلل ييؼييضتلض ييعزيينقتقااا

يئلل ي قللضيحللسنزييئتللذي احقاليزيلل ينضاتا لل يعزيي تتقللرير يىل للرينضصلليتي ي اضل لل 

يىلللل يؼيينض ايللاييو  للضالينضبقا للايي للرييناقتقللااليدو لل يكتا تاللايوختتلل،.ينضزئللا 

ي.نحقعا 

 6-  ماكػسيػوز دتوٌ (13 )صَسيج 

ينةوزيياونيت يؼيي ضرينضذجليئاك ويرسايدس ينضون ع ينضووني يهاملي84يصاويومل

ييتعللللقي تجويللل ي،ملان عللل ير للليا ي للل يرحلللضييت لللض يمليعتنملي6004ي لللاضينضصلللاداع

يؼيي ويطاقيل ييىلويل ييبلاا يي لريييرحلضنثاايي لضواييئلببعيياونيل يي84يوصلاويوي.ي اضشار

يكسبللتاياللا زعي للليي اضرعللريحصللل يوىلللضينغيونهقلل ،يبلل يؼيي تللاعين ترللا ير قللامل

ي.ضلووني 
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 7-  بريد لسيتشازد ُفقد( الري )اليوو 

يئلل ييتتاللايحللريينضقللاا يضالل يبللا ق ،يكتلل ي عللع ي للبديايتشللااديكتلل 

ينضيلسضي.يملكتا تل ييعزييحيتلا ييكا ينضذجلينضاتامليهسيهذني ا ييشعوينضعا ويكتا  

ي طلت يؼييغو ينضذجلينةص وي بدي قيقيو اعي  يئذكونييعزييرىلوململيُ قضينضذجل

يوضرللل عيضعا لللل يصلللساعينضوونيللل يو وبلللم.ي شلللوعينااديللل يؼيينغيؤضللل يكلللا ي تلللضئا

ي.نخلعااعييؤطوينضذجلينضصم يؼييئتائل ي ااخيي ،

 8- كوىصزو ٍازي بيضاء( )دموع 

يؼيينغيقلليميكللسقزاو،يهللااجلينض،يطللاقاينضوون للاييعللتريضي،مل ي للا يدئللس مليؼي

.يرئبكايؼيينضعو يىل ي يحسالينضتائريئ يقس يعزييضلسصسالينغيسبيقييئ يقيسيسا ،

يىلللسن ميعزييوصللسااي للضضينضتقللادي علل ي للضشيوىلللضينخلائعلل ،يكللسقزاوياونيلل يوهللا

ي. اداليغبيحامًاير و يخمتصوع

 : 8102 (اللاتبات)القائنة الطويلة دتائصة 

 للإاون يعحصللا ي يي،8776ؼيي لاضييو،يكيلل يئللس )ىلائل ينضاا  لل ينض،يطاقيل ييي

ض لسكو.يوتضلوي علضير ييييا زعينا ل  يدلييكت تالايقعلا ،يوييي  ي ضدينضوونيلايينضلميي

و وا ي تتيج يصادئ يومليرمينبميرجليكا   ،يي8778 اضيىلا م ينض سكوييُر لت 

حع مايصوح يآقذن يضص ير ينض ااديا ينض،يطاقي ،يعتيملييتعضديقصي ينغيورعيئ ي

 %و 80)يندسن زيحع يعحصا ي يئس يقع  

 دائصة ختص املسأة وحدٍا 

كاق ي لويهاينحاهاص ينةوزي،يحطب ياا زعيملختصينغيورعيوحضهامل،ي عضي

 شلا ييي- لريينالرييونث لويييي-ضصلم يونضتجاهلر،ي  لًبي ل ينضلملزيييييي قسديئل يني

،ينقطلق يندا زع،يكتلس يئل يادييي8771 ضن  يوؼيي اضيىلضاعينضتعا ي ليينخللقيونح

نايمتلل ينضذكسايلل ينضللميواللضهاينضلل ع ،ي شللارينضعللسندينة ـيللميؼييييي لللي عللري

س ي للو يئتـيسئل ينضتشلويونضتسزيل يونض  ليحيونضت اليميؼييندلسن ز،يرجلير ينغيسرلييييييي

بللااعي).يويعللززيتضللوي صللويحييونضتللس ندتللضاي)ي لل يقطاىللل ينةد للايود للريؼييقطللا يي
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ليعحض ينحملاماييؼيينض سكو يملققوريئاييقضئ يضتاينضتا وو ...يعتنيمليو شسا سير

يقضضينضتا وو يبس ي لضديىلليلريئل ينضاا  لاي،ي لإ يتضلوييعلضيدنضل ي لليينضت يلزييييييييييي

ي.نغيؤبعايؼييثقا تتامل

اييواتلضاجلي)ئ يختصيصيالا زعيةدملينغيلورعيئل يةيلزييييي ليينضوغميػيايي ضوي

حلساليييىلصا يضلتص ينث و،يكماييعتض ايهااعًاض  ي ي ،ييعتض اي اوعينح

ئايحيمريناـيويؼييباح ينضتتا  يؼييطيا  يئل ي عزيلزيضسالسديثقلريئلايؼييكتا ل ييييييي

نضوالريىلللضييطلليحي اتا ل ينغيللورع،ي للليينضلوغميئلل يكللريتضلو،ي قللضيقللاييندللا زعييييي

 ترعااي  ينضت يزي ضني يمايخيصينضتس يونضل  ،يو مل ي ،ي ااخيااي لييختطاي

 ي اض،ن ل يونةصلاض يوبلاسض ييييئسط ينضاا   يو لضينحىلائ ،يئو   يكا  اييشييز

ي.ورقضايايضيرا)ويوآضايمسي )،يووعضياقسايئاك،نيض)نضتلقا،يئبري

 "مً "القتلة" إىل "حوزيات البخس 

شييزيينضقا م ينضطسيل يدا زعينضاا  ايي قضايون ويئ ينضبون يونضتتلس يكملاييي

ؼيييورضيعس ي لسد)يت حيئ ينضعتاوي يورمسا ينضاا  اي،يهذنينضتتس ينضذجلياصض  ي

نض ااديا يئ يملنضقتل مليعزييملحسايايينض  ومل،ييل،ه يو لقي صلويحيا يعل ينضت اليميييييي

 قضي،ي ليي ضضيصض يئاييقاالي  يملنضصساعينضتمطي يضاتا  ينغيورعمل.يوبااعيباقضز)

 يمل للللاطئيئاقاللللا  مليضتئبكيلللل ينضرللللا زعيةللللا زعيًاقلللل تسني81  للللمت ينضقا ملللل ي

 ياونيتالايملزيلااعيئل ي وىلل ينامقليمل.يييييي لييوايتيرويعي لا ي)،ي6088ضتدملي اضي  سضيتزا

،ي8779وملوزناعينضععادعينضقصس مليضلاا   يناتضيل ينضشلابعينضرلا زعيةلا زعي لسكويييييي

 علضيي-  ياونيتالايملعضل ينة ليا ينضصل بعمل.يو يالاي سثلقيراوقلضن ايييييييييوراوقضن اياوجل)

ضـياهوعينضعت يؼيي لضهاي ليينغيعتسيريينخلا،يي-ئ ياونيتااينةوزيي شوي ي ائًا

نضاببيئ ينض ل ل ي ق يصضواهاي رييئسنطتيالايؼيييينضعاض،يضذني قضيرثاايينضووني و

يناتض.

وؼييئسناالل يايتيرللويعي للا يوراوقللضن اياوجل،يوادييبللت ي تللاوي يؼيينضقا ملل يييي

ةواليئوع.يئتاايملنضياقسايروضيراقل يقلبيشيائلًامليض ايلريهاقيملا ،يوكاقل يغايلريىللضييييييييي

ة  لللرياونيللل ،يوملحسايللل ينض  لللويونضعللليضعيهلللاقاس ملييوكسبلللتا) لللازييةلللا زعي

،يو يااي تتاوالي اوعينضتقاؾييحساي يحبويئل ي لاطئي لتلض ،ييييورئيسا يهبئي ل)ض
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،ينضاا   ينغيعوو  يسيعادتاايغيسرلس ايييوقياساي ااكول)ري زاياوني يمل وحا مليض

نبللتبتا ي ي لللييئللض ي قللضي يئلل ينضاتا لل ،يو تخيللري ،هللاينغيعللتق رينض عيللضيؼييييييي

،ي تلضئاييوئيتايكاقضنبائا)صساعيضزون ي تي يضلاا   ييس س يايونر  ،يوهتا ي

يوبلااعيمشيلضييي)كت يررلو و يرويصلساعيضلاا  ل يكزوال ي لا  ،يكملاي قلضضيييييييي

يع ادعيضتصسيوياون مينضقتريؼييضيزجلي ساد ،ي وونيتاايملنقـيويئاتني عل مل.

 أبعاد الصوزة غري حقيقية 

نضالماي،يئتاب  يشيائلًايؼييبلياىلتايييي  ضويهذملينضع ااعينغيصاغ ي اىلريىلضايئ 

 مايىليريويقاالي  يقتا ينغيلورعي ل،ينضعصلسايملييال يبلس ينقعالا يحا ييييييييهذن،

طسيرياي بىل يض ي اةدملي قلضايصللت ينضسثيقل ي صلساعينغيلورعيكتلس .يمل الرينئلورعييييييييي

ضضيااينضقلضاعي لليينضسصلساليعزيينضتالوينضسنىلل يربلررينضتالومليحعل ي عل بيكبابلاييييييييييي

ئللايؿياللوياليمللايكمللايتكللويينض ااديللا يؼيياصللضهايغيللض ينضتتللس يييييي تاللسا،يوهللسيي

ناقيقللايواور لل يؼيينغيسرللس اييوؼييرمسللا ينضاا  للاييهللذنينضعللاض.ي قللساليبللاقضزيي

ملضيا يضلمورعينضتعائريئل يرجليئسرلس يحعل مايىللوريلي إئااقالاي اضرعلريئعادل يييييييي

ايئسرس اييكل بع.ي لبيخيادلوي لعسايئلاي لا ينضقا مل ييتقصلااي لا ،يروي اقاليييييييييي

جمتلزرع،يعتي عتقلضيئلبًبيرقللويحباال يعزيينضوالااليضتشلليضينضعلامللي اضعلامليئشللمساليييييييي

يايضزنيؼييهذملينضقا م مل.

كتامليضلتسصريعزيينضقا م ينضطسيل ،ياحـي ير يي600و عضيىلون عيئاييقومليئ ي

ملااقل ينغي لائوعيييللليينضعضيضيئ ينضعتاوي ينضميىلضئتااينضاا  اييؼييهذنينضعاضي تميزي 

تلا ينضالببيئلل ينضتعلا ييتلسغل يؼيينض،يل مل.يملضقللضيكتل يئاتمل يحًقللايييييييي...يي لضوير يهي

 عضديئ ينضاا  ايينضلسن ايياتدييايجملوديكسقا يكا  اييا  اي،يوضال يي

ة يضضيا يداامليعرا ي .يبسن يؼيي لمينضتر يروؼييرئاق ينغيات اي،يروينضعمريؼيي

بوديئشس .يعق يثون يئتاح .يضقضيحصلتاي لييثووعيونبع يئ ينضتجااملينغيقضئ يؼيي

يحقيقاي اتا  ي تطل يضلخاا ...ي اضتطا يناا ريئببي اضرعرمل.

غاملي  ينضقا م ي ضعي تاوي ،يسيايؼييتضويرحض ياوني يضلرا زعينضعا ق يملعضلايي

مسيلل مل،يونضعمللرينةواليضعللاضاياوقللاينضللذجلياىلللييجناحزللايكلل بزن،يملاادثللاييئلل ييييي

ن تلااييدتل ينضت اليميملعغييل ملينضوونيل يييييينةصضىلا مل.يو ضًايئ ينضعملريينضعلا قري،يي
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نضميد ل ينضقا م ينضقصبعيضريسقايئسزضا،يعزييااق يملحويلقيؼيينض يل مليضالائيبيييي

 ائعايوكاق ي ضواهايؼييىلا م ينض سكوينضطسيل .يوكاق يمشعايىلضيد  يئتذي

ضتشويكت ينضتعا ي قلؽييسيتابل  يئلووايئا ل يييييي6081ثبث ير سنضيعزييختصيصي اضي

نغيورعيؼيي ويطاقيايحقينضتصسي ،يوصوح يضل ااديا ي لا يد س الاياييي اضي لييئتحي

 قتصللوي لللييدواينضتشللوي قللؽي،يواي علل ير ييتسىللل ينضاتللامليئلل ينضللذكساي لل يييييي

 لاوًنيضلي يعا،يور يييي86 قضيمير مااميضلتشو،ي ريكريئاي واسملير ييتتـيوونيئلضعيي

قييملايي  لًبييييـياوونينهتمائزاي قون عيكت ي اىلبضينضتعا ،يو قضيميئوناعلاييو ي

 لل ي و للي اايضلجللسن ز،يئلل،اعيد س اللاي عللضضيواللسدي للسنز يؼيينضتشللو،يواي للضيئلل ييي

ظيل يغيسناات .يملييعتج يضض سعي ائعايبس يقا ويونحضليصاح يدنايملآقلضيرتايي

يبتسايزمل.

واديؼيينضقا ملل ينضطسيللل يري للًا،يمل ض لل يضسىللل ضيئللامل،يضايلل يدجليونال،يحيلل يييي

ؼييعحض يضيلاضاي وئت الاضيؼييبل عيتيايينضقلو يييييي لتقاي تاعيعيوضتضي ي صيبيريوضتضجل

ينضعشوي .يضتضئوهايبتسنييئاباوي ي يماي عض.

 ىطاٌء يسكضً مع الرئاب 

 صوحيباقضزيسيض ينض ددينضذجليوىلعل ي يل ينضلجتل يرثتلا ينضت اليم،يئلاي لرييييييييي

رئاضيهذنينضقضايئ ينضبون .يضا يؼيينضتااي يملييال ينةئلويصلع ًا.يييييقعميوايواسيا،

ئتللايسيعللايبمليعتنيكللا ي ليللوي قللؽيينىللل نحيكتللامليضشللخصيئللا،يئللاتنييييييملضقللضينضتز

بياس كيمل...ياسياي اس يهذمليئيزعياا زعينغيورعيئ يااماييئ ينضتعلا  ي اقل ييي

شييللريعزيير ي اللس يكوضيللًايعزييحللضيكلل بيدللاملي ع للاماينضلل ع .يضقللضيكللا يي

نغيؤبعل يي عاوقزايحقيقيزا.يملئ ينضص ا ي يرقيتايرقاقلض،ينضاسئيضياقل يكلا اي ونقلض،ييييي

اللزملينغيعللاونعيضلمللورعيكللاثوي يئللايويونغيمبللل يعئللسارييبللتس  ،يوواالل يبللاقضزيي

نهتمائزاي اصزايي م ي تس يملنضتطلا يند لونؼيمليؼيينضعتلاوي ينضطسيلل  ي اتلا يمثلاٍ ييييييي

ئ ي ويطاقيا،يورا ل يئل يرئبكلا،يونثتتلا يئل يناتلض،يوربل نضي يونحلضعيوكا  ل يييييييييي

ينضعاض.ي اكعتاقي ي/ي ويطاقي يؼييىلا م يهذن

اسيللاييعلل  ايناقت للامليختصلليصياللا زعيضلمللورعيكللودي عللري للليي للضضيواللسديي

،يرويو قينضتع  ينازيل ينضمياصض اايئس ،ي8776كا   يونحضعيؼييىلا م ينض سكوي
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ئايجيعلتاي صضدينضت ض ي  ياا زعي ا ت ااهايقس زايئ ينغيطاض ايينخلاص ،يوهلذنيي

ا م ينضطسيل يهذنينضعاضير يندا زعيمليئاي تري يباقضزي قساا ييت حيئ ي تاوي ينضق

 الل يقاطيلل ي لل يئطاض للايي اصلل ،يضاا  للايياييعللتطع يةقيقاللايؼييؿيللووويييي

ر و .ي لي يحقيقيًايناد ا ي اقتايئ طوو يعزيينا تتا يسيجمس  يئ ينة خا،ي

حيتللااس يعزيينضللض م،يهللذنينةئللوي للااجلينضصلل  ،ي للبي للويئطلقللًايؼيير يهللؤا يييي

يحترا يونضتاويممل.نضاا  ايياضيونيي اا

 مللايىلور لل يؼيي لللوينة مللاالييللتمي لل يئقللضاعيها للل ي للليينض للس،يؼييئسنرللي ييي

اويئ يوئضهش يو تعمي اضبون يونضتتس ييتراينضصلساعينغيطووحل ي ل يصيطيل يكتا ل يييييي

نغيللورع،يهتللا يثقلل ي اضيلل يو يللااليونبلل يواللورعيؼيينضتتللاوال يملايي للضوير يهتللا يرجليييييي

زهاي...ي ع يهذملينضاتل ي تعائلريئل ينض ل ي ،يييييئسرس ي شعوي  ينغيورعي اق ييتجاو

ضذضويدضير اياينضعت ينةقبسجل،يوضا ي عضيتضويدضيندتاعيكذضو.يعق ي عساي

ئتعضديندسنق يضل اي يوهذنيئايضيت  يثقت .يايضيا ير ي اس ينغيلورعيئاملل ي لاجليييي

ي اريئ ينة ااال.يضقضي عويي وؤي يونبع يحبقمل.

اتي يعب ضي يوشيتحي  يملنضتميزيونةصاض يي40000  ل(يىليم ياا زعينضاا  ايي

وبللاسض ينضتلقللامليضلاا  للايي قللؽييئلل يطييلل ير للا ينضعللامل،يواللا زعيهللذنينضعللاضيييييييي

بليتمينح لب ي ل يييي.يNatWestوييDeloitteوييBaileysئض سئ يئ يىل ريثبثل ي لوكا  ييي

وبلادجلييينضرا زع،ينضميبتت لميعزيينةئبكيل يضيسقيلري لونيرو،يوقعلسئايرضلضائا يييييي

ي.حزيون ي6مسي ،يؼيي

ةسًايغلبيئعل س يؼيي لاملينضاتا ل ،يو صلضايينضتعلا يييييييي6089ضقضي اضي اضي

حصلللا ياييئتا لللذينض يللل ييعىلا مللل ينضاتللل ينةكبلللويئ يعلللًايؼييرئبكلللا،يحعللل يييي

و للا  ن ام،يوة للوقايهتللايكلمللاييكبايعللاي تاللسايؼييكتا اللاينض  بللايييييييي

لللقينث ،يوقتللذكويرقرعللتايؼيييينغيترللوديملقعللا ييوك لل يئلل ينضللذ امل يملد يتللايقتطييييي

نغيارا،يؼيياوحينغيورعينضسحشي ،يد يتايق  يكاييتملسيامالاي لليي ـيائتلايئلوعيييييي

ر و ،ينقز اي تويرجليادن يزن  يرض عسقايعيامل،يو ضثوجلي اضودن يناقيقايضل ض ي

ينض ويزجليونغيعو  ،يققاي سنملينضووحينضميكاق ييسئًايئلاًايضتامل.

 



 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عن يتحدث وهو فاس جامعة من القاسمي هاشم الدكتور لي قال
 : القرويين جامع

 كان حين بالقرويين، تدريسها بدأ المعرفة أن أؤكد أنا -
 فاس ، جامعة إلى الموحدين أواسط في تحول ولكنه صغيرا   جامعا  

 فيها تنتشر التي المفكرة، المدينة هي المغربي الفكر أم هي
 كانت( للهجرة 305 إلى – 193) من اإلدريسية فاس.. الحكمة

 في ذلك الفاطميون أبرز وقد والمعرفة، العلم مدينة لتكون تتهيأ
 ..بالذات القرويين وفي فاس

.. الموحدي ثم المرابطي العصر وفي فاس تغّيرت األدارسة بعد 
 المدينة مراكش كانت جامعات، شبه إلى كلها المساجد تحولت

 668 عام يتغير التاريخ بدأ وعندما القائدة، هي الصحراوية
 استقطبت التي العالمية، فاس ولدت للميالد،( 1269) للهجرة
 مع متقدمة، تنهض وبدأت شبيليةإو  وقرطبة القيروان من العلماء
 ..األندلس مدن تراجع
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ٚقاٍ ايدنتٛر حمُد صزغٝين: اصتكطبت جاَع١ ايكرزٜٚ  ايطبكر١ اقفك،ر١     

ٚفٝٗا تطٛر ايغعز  ٚاْتغرز  ارزنر١ ايغرعز١ٜ ٚساع تعرداع ايغرعزا٤اا شْرا شعرعز        

ٚشْا شحتدث َٔ جاَع١ فاظ  عٔ فاظ اقد١ٜٓ ايكدمي١  شْٗا جش٤ َٔ تزُْٝر١ عًرِ   

 ٚفهز صاع  ايبالع ٚحتّٛيت إىل تز١ُْٝ آصز٠اا

عْررا عيًٝٓررا  حمُررد ايضررُاليٞس إىل َدرصرر١ ايعطررارٜٔ  ذٝرر  ايكاعررا     ٜٚكٛ 

َشخزف١  ع٢ً جدراْٗا آٜا  قزآ١ْٝ  ٚيف صاذتٗا ْافٛر٠ َا٤ نبري٠ ٖٞ ايٓرافٛر٠  

 ايز٥ٝض١اا

ٜٚزجع تارٜخ اقدرص١ إىل ايكزٕ ايزابع عغز  ذٝ  شصضٗا شبٛ صعد اقرزٜين   

ايطررو ٚايكررإْٛ  فٝٗررارصررٕٛ َررٔ شقرردّ اقرردارظ  نرراْٛا ٜد  تعرردُّس ّ 5231ٚعرراّ  

ٚايصٝدي١ ٚاي،ٝشٜا٤اا ٚقد مسٝت مبدرص١ ايعطارٜٔ ألْٗرا تٛجرد يف َٓطكر١ شصرٛام     

س َدرصرر١ قزآْٝرر١ يف ايررو اررر    51ايعطررارٜٔاا ٚيف فررارظ ناْررت تٛجررد  ررٛ    

 تكزٜبًا ب،زٚع خمتً،١اا ْ،ضٗا تغب٘ َدرص١ ايعطارٜٔ ٚتدرظ َٛاعٖا

 947 اقزٜينس ايذٟ اصتُز ذهُ٘ َاب  ٜاّ ايضًطإ  فارظ بٛعٓإس شٚيف  

يًُررٝالعس عررٝد  شنفررز اقرردارظ اقػزبٝرر١ ايزا٥عرر١   5219   5241يًررٗحز٠   917 –

ال شْٗرا  إعٗز٠ ٖٞ اقدرصر١ ايبٛعٓاْٝر١اا ٚتغرب٘ إىل ذرد نربري َدرصر١ ايعطرارٜٔ         

شنفز اتضراعًا  ٚتالَٝرذٖا نراْٛا شنفرز عردعًا  ٚقرد تٓٛعرت فٝٗرا فرزٚع ايعًرِاا           

راْٗا َٓكٛعرر١ َٚشخزفرر١ با ٜررا  ايكزآْٝرر١اا ٜٚكررّٛ ةطررٝ  اقدرصرر١        ٚتبرردٚ جررد  

ايبٛعٓاْٝرر١  عًرر٢ شصرراظ ايصرررٔ اورراو باألرٚقرر١ ٜٚالذررع شٕ ايصرررٔ ٚاصررع        

تتٛصررط٘ بزنرر١ َررا٤  ٚحتررٝ  برر٘ َررٔ دررالث جٗررا  شعُررد٠ ٚقٓررا زاا ٚتتٛصرر           

 ايطًع  اجلاْبٝ  قاعا  يًتدرٜط  عهًٗا َزبعاا ٖٚٞ َضكٛف١ بكب١اا ٚايطابل

ايطررالو ٚاألصرراتذ٠اا ٚحتتررٌ اق٦ذْرر١ ايررزنٔ ايغررُايٞ       ٔايعًررٟٛ خصررك يضرره  

 ايػزبٞ ٖٚٞ ع٢ً عهٌ بزد َزبع نُآإ اقػزو اقعزٚف١اا

ٚيف اقدرص١  َٛضأ٠س ٚخارجٗا ص،إ َٔ ايردنان  عًر٢ جراْو بٛابتٗرا      

 ايز٥ٝض١اا ٚاقب٢ٓ غين بعٓاصزٙ اقعُار١ٜ ٚايشخزف١ٝ اييت متفٌ ايعصزاا
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ظ اقزٜٓٝ   يف فاظ  عدٜد٠ فعدا عٔ َدرصر١ ايعطرارٜٔ َٚدرصر١    إٕ َدار 

بٛعٓإ ٖٓاى َدارظ ايغرزا   ٚايصر،ارٜٔ ٚايصرباغ  ايريت اةرذ  َرٔ شمسرا٤        

األصٛام اييت شقُٝت اقردارظ قزبٗرا  تًرو األمسرا٤اا ٚ  ةرٌ فراظ َرٔ َػراَز٠اا         

١ ش  فظٝعر١  فر  رغو رفٝل رذًيت  َاسٕس اقصرٛر شٕ ٜزترايف يف اي،ٓردم بعرد ْٛبر     

 َٔ جزا٤ حتزى ارص٢ يف ايه١ًٝاا تٓاٍٚ عٚا٤ٙ ٚجلأ إىل ايّٓٛ َع اقضّهٔاا

خزجت شعٚر يف ايغٛارع  صعٝدًا  يتٛاجدٟ يف فراظ الذكرتين اَرزش٠ عحرٛس      

 بد  شعب٘ باقغّزع٠ ٖٚٞ تكٍٛ: 

 شال تزغو يف ايتعّزف ع٢ً شَانٔ شخز٣  تزٜو ايٛج٘ ا خز َٔ فاظاا -

شعزف٘؟  جٛييت عا١ًَ تكزٜبًا  دِ ٌٖ ٖٓاى ٚج٘ آخز ي،اظ الناْت رر قًت: 

 شعتكد ايواا ال

 إْ٘ ٚج٘ ايػزف ايضز١ٜ ٚايضرز ٚايك٣ٛ اخلارق١اارر قايت بفك١: ر

 ٚيف شٟ َهإ َٓٗا تٛجد ٖذٙ ايػزف ايضز١ٜ؟رر قًت: ر

شرٜرد ايهرفري َرٔ اقراٍ  برٌ شرٜرد َبًػرًا         ةر.اا ال  برين ٚال  اتبعين ٜرا رر قايت: ر

 ض٦ٝاًل اذتاج٘ نُصزٚف خاصاا

 البأظ اارر رقًت 

عرررعز  باال ٦ُٓرررإ إيٝٗرررا  ناْرررت تزتررردٟ ايًبررراظ اقػزبرررٞ ٚعًررر٢ رشصرررٗا    

ايكًٓض٠ٛ  اييت شض،ت ع٢ً عهًٗا ْٛعرًا َرٔ ايضررز ٖٚرٞ تتُاٜرٌ نأْٗرا ت ّْر         

 ع٢ً  زفٝٗا عٕٚ شٕ تضتخدّ عصاٖا اييت حتًُٗااا 

 خاي١؟ نِ عُزى ٜارر صأيتٗا: ر

ٖر٘اا صرٓدخٌ ا ٕ سقاقرًا     بين  َاساٍ يف جضُٞ رَلاا البأظ ٜار رضرهت: ر

 ضٝكًا  اْتب٘ بعض ايدرجا  حمّ،ز٠اا

 البأظاا صأْتب٘ يذيوارر قًت: 

سيررت  ناْررت ايعحررٛس متغررٞ شَرراَٞ ٚتتٛقرر. نررٌ فرر ٠ يتتأنررد شْررين َررا       

ٚرا٤ٖااا دِ تٛق،ت شَاّ باو خغو قدِٜ  تتدّي٢ َٓ٘ ذًك١ دك١ًٝ ضرخ١ُ   زقرت   
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يباو بطزقا  َتٛاتز٠  نأْٗا عٝ،ز٠ خاص١اا ٚبعد قًٝرٌ فرت  ايبراو  ٚش رٌ     بٗا ا

إٕ  ٚج٘ نٌٗ ذًٝل ايذقٔ ٚايزشظ  ْظز ذٛي٘ باصتػزاو ذ  رآْرٞ  ٚيهٓر٘ َرا   

ق  ايعحرٛس ذتر٢ شصر،ز فُر٘ عرٔ تهغرري٠ باْرت َرٔ خالهرا شصرٓاْ٘ اقت،زقر١اا درِ             

ّٝل شفضرر  يٓررا  زٜررل ايرردخٍٛاا ناْررت ٖٓرراى فضررر١ صررػري٠ تطررٌ عًرر٢ َرر  دخٌ ضرر

 يصاي١ ٚاصع١ اْتغز فٝٗا بعض ايزجاٍ اقتكدَ  يف ايضٔاا

 صٝدٟ  جا٤ إىل فاظ يف رذ١ً نغ. نُا ٜكٍٛاا  يدٜٓا غزٜو ٜا -

 بين  اجًطاا شٖاًل بو ٜا سيٝخ١س شْت ٚضٝ،و ايػزٜواا ت،طٌ ٜا -

عرعز  شْررين حمرراو بٓظرزا  فطررٛي١ٝ قررٔ يف ايصراي١  ايررذٜٔ صررُتٛا متاَررًا     

 ِٖٚ ٜتأًَْٛين:

 َٔ شٟ بًد شْت؟  -

 َٔ ايغاّاا يف ١َُٗ إعال١َٝاارر قًت: ر

ْظز يٞ َٔ جيًط يف صدر اقهإ  نإ ٖٛ األنرب يف ايضٔ نُا ظٗرز   

سيٝخر١   شٖراًل برواا ٖر٘ ٜرا    ررر  يٞ  ٜزتدٟ يباصًا قدميًا  ٚحيٝط٘ ا خزٕٚ باالذ اّ: ر

 بين؟ ٖٛ امسو ٜا ضٝ،و َٔ ايغاّ  شصب  ضٝ،ٓااا َا

 ٚشْا شتأٌَ ٚج٘ ايعحٛس اييت بد  َزتبه١ااقًت ي٘ امسٞ  

ذضررًٓا  شرع  شٕ شذطررزٙ إىل ٖٓررا  ألْررين رشٜررت ْظزاترر٘ اي،طررٛي١ٝ ٖٚررٞ    -

 تضتهغ. ايغارع ٚايبٝٛ  ايكدمي١ ٚايٓاظاا 

قايت٘ اخلاي١ صرٝ   ٚشْا صعٝد ألْٗا شذطزتين إيرٝهِ  ألر٣   فعاًل  َا -

 ايٛج٘ ا خز َٔ فاظاا

صرراَتًا ٖاع٥ررًا  قررد تررز٣ شعررٝا٤ غررري البرأظ  اجًررط ٖٓررا ٚراقبٓررا  ٚنررٔ   -

 ٜعحبو بعطٗا  ٚيهٔ اقِٗ شٕ تبك٢ ٖاع٥ًااا َأيٛف١  َٚغاٖد التتٛقعٗا  ٚقد ال

 البأظ صأبك٢ ٖاع٥ًااارر ٖشس  رشصٞ: ر

ععز  بايزاذ١ ألْين صأنٕٛ يف عٚر اقزاقو   غرري اقغرارى فُٝرا جيرزٟ      

اا ناْرت عزٚضرًا   ٚبعد رظا  بدش بعض اقٛجرٛعٜٔ ٜظٗرز عزٚضر٘ نُرا مساٖرا     
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 تصدماا تظٗز ت،ٛق٘ يف َٝدإ ايضٝطز٠ ع٢ً بعض شعطا٤ اجلضِ  صٝطز٠ ال

شذرردِٖ ٚنررإ يف  ررٛ اخلُضرر  َررٔ عُررزٙ  قرراّ  عررٌ جضررُ٘ بغررهٌ       

عا٥زٟ  عار بٗا نعحًر١ ذتر٢ تٛقر. شَراّ ايغرٝخ  ٚآخرز شظٗرز بزاعتر٘ يف ابرتالع          

٘ َررٔ َررا٤  فٝرر ايضررهان اا ٚآخررز شخررذ ٜكطررِ سجرراد نررأظ  بعررد شٕ شفررز  َررا 

ُّ تناْ  رعٚع شفعاٍ َتأق١اا قطع ايشجاد تدخٌ جٛف٘ عٕٚ شٕ تبدٚ عًٝ٘ ش

شَررا ايغررخك ايفايرر  ايررذٟ شعٖغررين فهررإ حيُررٌ عصررت١ صررٝٛف قصررري٠        

ٚذاع٠  بدش ٜطعٔ بٗا ْ،ض٘ يف شَانٔ خمتً،١ َٔ جضُ٘  َٚٔ بٝٓٗرا رقبتر٘اا درِ    

عٛع نُرا ناْرتاا شَرا    شخذ ٜشًٜٗا بايتدرٜخ  ٚميض  َهاْٗا بغ٤ٞ َٔ يعاب٘  يت

ايزابع فتُدع ع٢ً األرض ٚبدش ٜزفع جضُ٘ اقتغٓخ قا ٜكزو َٔ مخض  صرٓتُ ًا  

 دِ ٖب  ب٘ بايتدرٜخاا

اًل شعد َٓٗرا ٚقعرًا ٚصرعٛب١اا    اٚشغًو تًو األيعاو رشٜتٗا يف اهٓد  ٚرشٜت شفع 

مبرا  ٚنأمنا نإ ايغٝخ ٜزاقبين  ّٚقا   ٜز َرين شٟ رّع فعرٌ تردٍ عًر٢ اْبٗرارٟ      

ٜكدَْٛر٘  شعررار يررٞ شٕ شجًرط إىل جاْبرر٘ا فٓٗطررت يٝ،ضر  رجايرر٘ يررٞ َهاْررًا إىل    

 ميٝٓ٘:

 ٜبدٚ عًٝو االصتػزاو مما ٜ،عً٘ ايزجاٍ ٖٓا؟ ال -

 نٓت يف اهٓد يضٓٛا   ٚرشٜت شفعااًل شغزو مما ٜ،عً٘ رجايواارر قًت: ر

؟ رشٜترر٘ عٓررد اهٓررٛع  آٙ  ج٦ررت يرر ٣ شعررٝا٤ ت،ررٛم َررا   رررر ٖررش رشصرر٘ َضررتػزبًا: ر 

اعتكد  شْٓا  ٔ اقػارب١  مما ٜعًُرٕٛ باصرتٓٗاض قرٛاِٖ اخل،ٝر١  شنفرز بزاعر١       

 َٔ اهٓٛع ايذٜٔ عاعزتِٗاا

 ت،عًْٛ٘اا الاا   آتٞ ألقارْهِ بِٗ  ج٦ت ألتعزف ع٢ً َارر قًت َٛضرًا: ر

 دابتاا  يٞ اقهإ ٜا البأظاا ٖ٘اا جٗشرر قاٍ: ر

 بد  قٛاٙ ايعط١ًٝ ٚاضر١:ْٗض اقدعٛ دابت  نإ رجاًل  ٜٛاًل ضخًُا 

عٝخٞاا جٗرشٚا اقهرإ بضرزع١اا َٛالْرا ٜزٜرد شٕ ٜكردّ عزضر٘         ذاضز ٜا -

 اخلاصاا 
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شدار ايو ايزجاٍ اقتٛاجدٜٔ  فبدٚا َضزٚرٜٔ مما صرٝ،عً٘ نربريِٖاا ْٗرض    

ايغٝخ  ٚخًع جبت٘ اقػزبٝر١  ٚبرد  قاَتر٘ اقٓتصرب١ داْٝر١  ٖٚرٛ ٜتكردّ إىل ٚصر          

بإميررا٤ا  َتتايٝرر١ دررِ اخت،رر٢ فحررأ٠اا ٚصررًت عٖغرريت ذررّد ايصرراي١اا ذّٝررا اقٛجررٛعٜٔ 

ايذٍٖٛ  ذ  رشٜت٘ جيًط قزبٞ فحأ٠اا دِ اْتكٌ بًُر  ايبصرز بعرد شٕ اخت،ر٢ َرٔ      

جاْو  يٝظٗز قزو ايباو اخلغو ايهبرياا نإ خيت،رٞ  درِ ٜظٗرز يف َهرإ     

 اْظرز رر آخز  ٚنزر ايو َزا  َٚزا اا قبٌ شٕ ٜضتكز إىل جاْواا دِ ُٖط يٞ: ر

صرررتكّٛ بررر٘  تررر ععاا َرررا ا ٕ إىل األعرررخاص اقٛجرررٛعٜٔ  عرررّدِٖ إٕ شرع اا ٖٝرررا ال

 صٝهٕٛ ٖاًَا يف عًُٞ ايتايٞاا ٌٖ عدعتِٗ؟ نِ ٖٛ ايعدع؟

 ادٓإ ٚعغزٕٚ عخصًا مبا فِٝٗ شْا ٚشْتاارر قًت: ر

  شٕ ْصر،ِٗ قرد اخت،ر٢     د  عدِٖ َرٔ جدٜرد سس ْظرز  إيرِٝٗ فٛجر     رر قاٍ: ر

شَراّ عرٝين ايٛاذرد تًرٛ ا خرز  ذتر٢ اخت،رٛا ثٝعرًا  درِ           ٚبدش َٔ بكٞ خيت،ٞ َٔ

يٞ ايغٝخ َبتضًُا ٚاخت،٢اا اعرز  ٚشْرا شجرد ْ،ضرٞ ٚذٝردًا يف َهرإ خرال        إْظز 

فحأ٠ َٔ اقتٛاجدٜٔ فٝ٘اا دِ ععز  بٝرد تٗشْرٞ َرٔ اٖرٛيٞاا نرإ ايغرٝخ جيًرط        

 ص اِٖ َٔ جدٜد  اْظز جٝدًااارر إىل جاْو: ر

  ٚنإٔ ع٦ًٝا   جيرز هرِاا صرأيت شذرد اجلايضر       بدشٚا ٜعٛعٕٚ إىل ايظٗٛر

 ش  تز ْ،ضو ٚقد اخت،ٝت فحأ٠اارر قزبٞ: ر

بايطبع  اعتدْا ع٢ً ايو  عٝخٓا ٜكّٛ بٗذا ايعٌُ بفك١ ٚاقتردار إْٗرا   رر قاٍ: ر

 جش٤ َٔ قٛاٙ ايها١َٓ  ٜضتخدَٗا يف َفٌ ٖذٙ األفعاٍاا

 بطعِ آخز خمتً.ااا ٚيهٔ فعاًل ٠ ناْت َػاَز
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