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ممس...
إىل ايكاز ٠ايطٛدا٤
اكشأ" ٠آخش" ٜػش ٟبايتُاغ َع٘ عً ٢قاعذ ٠اٱشطـاف بـا٭ْج،ٟٛ
ؾٗــ ٞذــٌ اٱْؿعــاٍ ،نُــا ٚؿــؿٗا إبــٔ عشبــ ،ٞرات تٛيّــ٘ ،ؼ ـا ٖــٞ
َرياث ـ٘ ايٓبــٚ ،ٟٛعؼــك٘ اٱلــ ، ٞسظــت تعــبري ،ٙؾٗهــزا ٜعُــٌ ؾعــٌ
اخًٛٝيــ  ١ايبؼــش ٟي٪ٝطــع َته تــ٘ ايطٛباٜٚــ ،١ستــٜ ٢ظتظـــًِ إػ
إطتٓتاز رنٛس ٟػخـَ ،ٞشد ٙخرب ٠سظـ ١ٝبايلـشٚس ،٠اصا ٤نـأ٥
ٜٗت ايٛدٛد بػاَض سلٛسَ ،ٙعٓ ٢ػـعشٜا قٛاَـ٘ ايـٛعٚ ٞاكتعـ 4١أمل
ٜكش ْٝتؼ ،١بإٔ احٝا ٠اَشأ!٠؟
ٚبايتأنٝذٜ ٫ ،تؿظش ٖزا "اٯخش" اكتُاد ٟم تؼى ،٘ٝعرب ؿٝػ١
أسادٜــ ١ايبعــذ ،ؾايؼــاعش ٠نٛدــٛدٚ ،يــٝع نتـــٓٝـ ســاد احــٛاف
اجٓٛطــ ٫ ،١ٝثتـــش َؿٗــ ّٛاكــشأ ٠اخايـــٚ ،١بايتــاي ٞيــٔ تهــٕٛ
َٓتٗ ٢ريو "اٯخـش" 4يهٓٗـا بايلـشٚس ٠أسـذ اكُـشات ايظـش ١ٜإػ تًـو
ايكاس ٠ايظٛدا ،٤نُا ٚؿؿٗا ؾشٜٚذ ،رات سريْ ٠ؿظ4١ٝ
إرا ،ؾايؼــاعشَ ٠ؿتــاا يــزات تلــش بــٓف عُٝــل اٱْػــشاغ م
ايتــاس ، ٜتشٜــذَ ٙظــتك ،٬أ ٚخــايف ايٓٛاٜــا ٚ 4بإغٛا٥ــ٘ ا٭ْجــ ٟٛتك ـ ا
تـُُٝا َلادا يعامل َػاٜش ،ؼا ٖ ٛسٝاتٗا اكعاػٚ ١يٝع ا٫ؾ اك،١ٝ
ا٭َش ايزٜ ٟؿشض عً ٢ايـذسغ ا٭يظـم َُٗـ ١ايهؼــ عـٔ ا٭طـع
ايتاسطٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايٓؿظ ١ٝيعًُ ١ٝإْتاز ريو ايٓف ،يًٛؿ ٍٛإػ
ػهٌ ايها ٔ٥اجذٜذ  ،اكانح خًـ تؼهًٝت٘ اخطاب4١ٝ
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ٖزا ايٓف ايؼعش ٟا٭ْج ٖٛ ٟٛخطاب َتعذد ا٭بعادٜٗٓ ،ض عً٢
بٓ ١ٝؾهش ٖٛٚ ،١ٜؿادس بايلشٚس ٠عٔ رات ؾهشت ؾٚ ٘ٝأْتذت٘ كُٔ
بٓ ١ٝتؿهري أْج ،ٟٛنُا ٜتٛكح َٔ ؽاط٘ بتـاس ٜا٭ؾهـاس ،أ ٟم
ا٭ٖٚــاّ اٱتـــايٚ ،١ٝم ايـــذ ٣اكٓؿً ـ ت َــٔ نــٌ تذٜــذ تــاسط،ٞ
سظــت تعــبري ؾٛنــ ،ٛؼعٓــ ٢ايبشــح ا ٫طــتٓبا ٚ ٞيــٝع ايتكشٜــشٟ
اكباػش  ،عٔ اؾ اكات تؼهً٘ َٔ ٚسا ٤قـذ ١ٜتًو ايزات اكتهًُ،١
ٚايٛقــٛف عًــْ ٢ؼــا ٗا ايــٛاعَٚ ،ٞــا ناْــت تشغــت م قٛيــ٘ٚ ،مل
تتُهٔ ،يٝظتعاد كُٔ بٓ ١ٝايتذًٝات اي٬ػعٛس4١ٜ
 ٫ٚػو إٔ ذاٜجـ ١ا٭ْجـ ٟٛبايؼـعشٖ ،ٟـ ٛاكـذخٌ إػ ؾتٓـٖ ١ـزا
"اٯخش" ايبؼش َٔ ٟسٝح ع٬قت٘ بؿتٓـ ١ايتعـبري ايًػـ ،ٟٛأ ٟاٱستؿـاٍ
باكتخ ٌٝاجظذ ٟايؿهش ٟعرب ـاي ١ٝاخطـاب ايؼـعش ،ٟؼـا ٜٛيّـذ
نــٓف ػــعشَ ٟــٔ أْٛثــَ ١لــاعؿَ ،١ــذبش ٠م أؿــًٗا ايتهــٜٛم َــٔ
َضٜر ايهتابٚ ١اجظذ٪َ ٚ ،نـذ يظـًطت٘ بظـط ٠ٛا٭ْجـ ،ٟٛنشًٝـ١
عا ؿٝــــــ ، ١أ ٚاطــــــتعاسٖ ٠ــــــَ ٞؼــــــشٚع ايؼــــــاعش ٠احلــــــٛس ،ٟأٚ
أٚتٛبٛٝغشاؾٝتٗا ايؿاقع4١
ٖهـزا تتأٖـٌ ايؼـاعش ٠يتُجٝـٌ ريـو "اٯخـش" ٚيهـٔ يـٝع بـضعِ
نًٝــاْ ،ٞس ؼــا ٭ْٗــا نــا ٔ٥راتــ ٟٛايٓضعــ ،١أَ ٟــٔ أٚي٦ــو ايــز٫ ٜٔ
ٜٗاب ٕٛا٭مل اٱْظاْ ٫ٚ ،ٞتػش ِٜٗاكٓام اكٛكٛع ،١ٝإر  ٫ةٌٗ٫ٚ ،
تشٜــذ إٔ تٓؿــَ ٢ــٔ دظــذ تعــٝؽ ؾٝــ٘ ،ؾٗــَ ٞــٔ ايــز ٚات ايؿشدٜــ ١اي ـ
تظــهٔ اكٓــا ل ا٭نجــش تعــزسا عًــ ٢ايتذــاٚص ،بتعــبري دــاى دسٜــذا،
ٚتعٝؽ احٝا ،٠نُا تِٓ ًَؿٛواتٗا ،نششنَ ١عانظ ١يًشها،١ٜ
ؼا ٖ ٞايـٝػ ١ا٭ؾك ١ٝحشاى ايها ،ٔ٥سٝح ٜتـعّذ اجظذ َهاْا
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َلادا كٓؿ ٢ايٓف4
إراٖ ،ــ ٞتعــغ عًــ ٢ؾٗــِ ايهٝؿٝــ ١اي ـ

تعُــٌ بٗــا تًــو "ايعلــً١

ايٓاعُ "١م دٜايهٝتٝو اٱذا ٤اكتبادٍ بغ اكشأٚ ٠ايشدٌ َٔ ،سٝـح
إحاسٗا عً ٢كـاي ١إٜشٚطـ ،١ٝقـذ تتٓاطـاٖا حىـ ١اٱْؿعـاٍ ؼٓؿاٖـا
احكٛقٚ ،ٞيهٓٗا  ٫تتخً ٢عٓٗـا اـاٍ عٓـذ تٓاؿـٗا ؼطًـل ايـذٜم
ٚاستُاٗ٥ـــا بايــــٛمٚ ،ستـــ ٢م ايتذـــادٍ احظـــ ٞؼخ عٗـــا اكجًـــٞ
ايٛطٝن ،أ ٟريو احٝاد ، ٟايزٜ ٟتُشد عً ٢ؾعٌ ايتأْٝح نشد عً٢
أططٛس ٠ايزنٛس ،ٟيتذاٚص اٱعتٝاد ،ٟرٖابا إػ ايعؼل احملشّ4
 ٚبايٓىش إػ ؽاطٗا بأعىِ اخ اع إْظاْ ٖٛٚ ٞايًػٜ ،١لاعـ لا
ايًظإ قذس ٠ؽج ٌٝاكشأ ٠ؼٓظٛب قابٌ يًتـعّذ ،٭ٕ اكٓـضع اٱٜشٚطـٞ
نإػباع (سٚس/ٞدظـذٜ )ٟتشكـل عربٖـا  ،ؾؿـٚ ٞدٛدٖـا ا٭ْطـٛق،ٞ
نُا ٜتُجٌ ْـا ػعشٜا ،ثتضٕ أقــ ٢اقـ ١لهٓـ ١ٱسادات اكـشأ٠
ايؼعٛسٚ ،١ٜإعتكاداتٗا ايعا ؿَٚ ،١ٝبتػٝاتٗا احظ ،١ٝؾايٓف ايؼعشٟ
ا٭ْجـٜٗ ٟٛــت َكابًــ٘ ايــزنٛس ٟػـؿشات َعٝاسٜــٖ ١ــ ٞؼجابــ ١اكؿــاِٖٝ
احكٛقٚ ١ٝايٓؿظٚ ١ٝايؼعٛس ١ٜيزيو ايها4ٔ٥
ٚ٭ ْٗا  ٫تتششى ؼعـضٍ عـٔ احـت ايـز ٟةٗـذ يتٛأَتـ٘ بإغٛاٝ٥ـ١
ايؼعش ،تكل كُٔ ريو اكعٌُ (ايؼاعش )٠ايهُٝٝـا ٤ايبؼـش ١ٜبهـٌ
َعاْٗٝا ،ؾاحت بايٓظب ١يًُشأ/٠ايؼـاعش ٠يـٝع ؾهـش ٠اؾ اكـ ،١ٝأٚ
دش د خًؿ ١ٝؿهٔ إٔ تتظري احٝا ٠عًـ ٢استُـاٍ سـذٚثٗا ،إؾـا ٖـٛ
ايؿاؿٌ ايطٛبا ٟٚا٭ـٌ َٔ سٝاٚ ٠اقعَ ١ٝذٜـذٚ ،٠ػـشه ٚدـٛد ،أٚ
ٖـ ٛنـٌ سٝـا ٠اكـشأ ،٠سظــت َكٛيـَ ١ـذاّ د ٟطـتا ،ٌٜبــايٓىش اػ إٔ
اكشأ ، ٠سظت اخربات احظ ١ٝيًعاػكغ ٫ ،تبًؼ نُالا ا٭ْج ،ٟٛأٚ
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أقـ ٢تطشؾاتٗا اٱْظاْ ١ٝإ ٫عٓذَا تت ٖٓٚ ،ا طش ايٛي٘ اكـٛد ٟبٗـا
إػ ايشٖبٓ ،١أَٓ ٚع راتٗا َٔ ايتذا ، ٍٚؾٗ ٞنزات عؼكَ ١ٝػاي ١ٝم
ايٓشدظ ٫ ١ٝتٗت ْؿظـٗا إ ٫يـزات تؼـبٗٗا ،تظـتشكٗا ،أ ٚؽـٛت دٕٚ
ريو4
ٖزا َا تعتكذ ٙبٝ ٛكٝا ا٭ْٛث ،١ؾاحت اكـعّذ إرٕ ٖ ٛايزانش،٠
ٚبايلشٚس ٖٛ ٠أٚتبٛٝغشاؾٝتٗاٚٚ ،ثٝك ١سلٛسٖاٚ ،تاسطٗاَ ٖٛٚ ،ا٤
احٝاٚ ٠سٚسٗا ،أٖ ٚزا َا ضا ٍٚايٓف ا٭ْجـ  ٟٛايتأنٝـذ عًٝـ٘ بٓـرب٠
ٚاسذَٚ ،٠ـٔ سٓـادش رتًؿـ ١تا سطـا َٚهاْـا ٚعشقـا ،ؾٗٓايـو قبًٝـ١
أْج ١ٜٛلتذ ٠تتٛاسخ َهْٓٛاتٗا عرب ْىاّ ػؿشات إٜشٚطَٚ ،١ٝتعايٝات
ْـ ،١ٝؼجاب ١ايبٝ ٛكٝا اكذبش َٔ ٠لؿ ١إٜشٚطـ ١ٝأؿـٜ ١ًٝشاٖـا دـٛسز
باتا ٟؼجاب ١اٱقشاس باحٝا ٠ست ٢اكٛت4
إرا ٫ ٖٞ ،ت َٔ٪بٓف خاسز ريو اٱحاا اٱٜشٚطَُٗ ،ٞا اْتُت
إػ قلــاٜا ٚعٓــا ٜٔٚسكٛقٝــ ،١ؾايعــامل بايٓظــب ١لــا َهــإ ؾــا٥ض
ايزنٛس ٖٛٚ ،٠ااد ١إػ كظ ١إطتٓ٦اطَٓ ١ٝبج َٔ ١ػـعش ١ٜا٭ْجـ،ٟٛ
ػخـٚ ١ٝعـرب ـــ دظـذ ١ٜبايلـشٚس ،٠٭ٕ دظـذٖا ٖـ ٛعـغ ؿـؿاتٗا،
ؾاكشأ ٠اي تتكذّ ْاس ١ٝايظشٜش َ تخؿؿ َٔ ١نٌ َ٬بظٗا عذا ق٬د،٠
نُا تؿعٌ ايبؼتْٝٛات َج ٫ ،٬تك ّٛبؿعٌ ايتعش ٟاٱغٛا ٞ٥ؼذاْ،١ٝ
بكــذس َــا تٓذــض ؾعــ ٬ػــعشٜا باَتٝــاص ،عًــ ٢اعتب ـاس إٔ ايكـــٝذ ٠تؿعــٌ
ٚتعاؾٚ ،قذ تظتش ٌٝإػ ْف َهتٛبٜ ،ظتش ٌٝبؿعـٌ اي انـِ إػ
خطاب  ٫تذّ ٙا٭يؿـاو بـٌ ٜتذـاٚص ريـو اكـ ٪ش ايعبـاسات ٞإػ د٫٫ت
ؾهشٚ ،ٜ٘ؾًظؿ ١ـاي ١ٝي ٝتأطع عًـَ ٢ـضٜر َـٔ ايــٛس ٠ايبــش،١ٜ
ٚايتُج٬ت اٱؿاٚ ،١ٝ٥ايتعبري احشن4ٞ
8

ٖهزا ٖ ٞاكشأ ٠ػاعش ٠م نٌ سشن َٔ ١سشناتٗا ،إٜشٚط١ٝ
م نٌ طًٛنٝاتٗا ،م اتها٤تٗا ،م شٜك ١يبع ٚخًع َ٬بظٗا ،م
ؽاًٜٗا ،م نَٗ٬ا ،بٌ ست ٢م ػهٌ َٛتتٗاٚ ،ايعهع ،أ ٟنٌ
ػاعش ٖٞ ٠بايلشٚسَ ٠ؼشٚع إَشأ ٠تٓؿم دظذا ٚسٚسا يتًتك ٞبؼشٚه
نُالا ،إرا َا ةاٚصت يػتٗا اكختٚ ،١ْٛنؿت عٔ تٗشٜت راتٗـا َـٔ
ايٓف4
ٖٓا ٜهُٔ طش َـادقتٗا ٭ْا َكٗٛسَ ،٠ظتذعا ٠عً ٢ايـذٚاّ م
ايٓف ايؼعش ٟا٭ْج ٟٛتـ ت َىًـ ١يػٜٛـَ ١ـٔ ايه بـ ١ايهجٝؿـ ،١كٓـع
راتٗا َٔ ايتذاٚ ،ٍٚيًتذاب٘ احاد َع أْٛث ١باٖى ١تظًُٗا عً ٢ايذٚاّ
إ ػ سع َؿشه يٲزشااٚ ،إ ػ ْضعـَ ١اصٚخٝـَ ١تأؿـً ١تشاٖـا ٖـًٝغ
دٚتؽ كشٚس ٠يتطٛس ا٭ْٛث ١عٓذ َعؼش ايٓظا ٤بٛد٘ عاّ4
إرا ،قذ ثتـش ايؼاعش ٠اكشأ ، ٠أ ٚتظتعري َظتٛدباتٗا اٱْظاْ١ٝ
خـٛؿا عٓذ ايٓىش إػ اكهاْ ١اي

تطالا ايًػ ١م اجملتُعٚٚ ،س ١

ع٬قتٗــا ؼؿٗــ َٞٛايظــًطٚ ١ا٭ٜــذيٛدٝا ،م عــامل َتؼــهٌ أؿــ٬
باكُاسط ١اٱدتُاعٚ ،١ٝؼا ٖ ٞــ أ ٟايًػ ١ــ خطاب أٜلا تتبٓا ٙاكـشأ٠
نؼهٌ سلٛسٚ ،نُُاسط ١تتششى داخٌ دذٍ ايبٓٚ ٢اك٪طظـات
اٱدتُاع ،١ٝأ ٟنـريٚس ٠ا دتُاعَ ١ٝتششنَ ،١ؼش ١ ٚؼتطًبـات
يػٚ ١ٜٛأخشٚ َٔ ٣ساْ ٤ىاَٗـا أ ٚخرباتٗـا ايًػٜٛـ ،١ؼعٓـ ٢إٔ ْؼـا ٗا
ايًػــ ٟٛيــٝع دــشد اْعهــاغ تًكــا ٞ٥يًُُاسطــ ١أ ٚػــهٌ ايتٓــاوش
اكبظن َا بغ ايًػٚ ٟٛا٫دتُاع ،ٞإؾا ؿجٌ أساسٜو س ٫ ١ٜٛٝتٓؿـٌ
عٔ تًو ايـريٚس4٠
ٚبتشً ٌٝايـًَ ١ا بغ ايٓف ايؼعش ٟا٭ْج ٟٛنٓتاز ٚبغ ػش٘ ٚ
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ٚطٝاقات٘ اكتعذدٜ ٠تشكل ريو ايتكذّ ست ٢خاسز احذٚد اكتعٚ ١ٓٝايبٓ٢
اكعشّؾــَ ،١ــٔ خــ ٍ٬ذا٫ٚتٗــا بايؼــعش ٭ْظــٓ ١ايًػــ ١نــشد ؾعــٌ عًــ٢
تزنريٖا ،ؼا ٖ ٞكشب َـٔ " ايؿعـٌ ٚاحشنـٚ ١ايؿهـش ٚايـتؿهري
ٚايٛعٚ ٞايٚ٬عٚ ٞايتذشبٚ ١ايعا ؿ "١ؼؿٗ ّٛداى دسٜذا4
ٖٚهــزا صــذ ْـــٗا سشانــ٘ م سٝــض احشٜــ ،١عًــ ٢اعتبــاس إٔ
ايهتابــَ ١ؼــتك ١بــشأ ٟس ٕ٫ٚبــاست َــٔ سشنــ ١د٫يٝــ ١تـــذس عـــٔ
اي هاتتٚ ،تَ٬ع ايتـاس ٜبؼـهٌ ذظـٛغٚ ،إٕ مل ٜــشح ْــٗا
ايؼعش ٟخطأ تاسطٝا َؿذعـا ،يهٓـ٘ بايتأنٝـذ ضؿـي يتًـو ايـزات
ايؼاعش ٠س ١ٜٛٝاحلٛسٜٗٚ ،بٗا ػٗ ٠ٛاحٝا َٔ ،٠خْ ٍ٬ف ،أ ٚؾٔ
ٜؼتٗ ٞاحٝا ٠بتعبري ْٝتؼ4١
ٜٚبذ ٚإٔ يظإ اكشأ ٠أ ٚيػتٗا اكشسًّ ١اي ّٛٝنٓظل َـٔ ايعَ٬ـات
إػ طــٝام ايهتابــ ١ايؼــعشٖ ،١ٜــ َُٗ ٞـ ١ايؼــاعش ٠ٱعــاد ٠اكــشأ ٠إػ
ايهتاب،١سلــٛسا بٗــا إػ قًــت احٝــا ،٠ؾؿــ ٞايــٓف ايؼــعش ٟا٭ْجــٟٛ
تتذً ٢تًو ايشطاي ١عرب ا يذعا ٣ٚاحكٛقٚ ،١ٝاحلٛس ايعا ؿ ،ٞسٝح
ايتـعٝذ ايـاخت يزيو الادع ٚايٛؿ ٍٛب٘ إ ػ َشق ٢ايكٖٚ ،١ُٝـٛ
َا ٜؿظش َشا ٚس ١ريو ايهـا ٔ٥اككٗـٛس َـا بـغ اٱسظـاغ بايذْٝٚـ ١أٚ
ايتٛاس ٟم ٖاَؽ احٝا ٠عرب َٝهاْضّ "عك ١ْٝ٬ايٓؿَٚ "ٞا بغ طعاس
ايباساْٜٛا ايـشض ١م ريو ايٓف4
ٖٓ َٔ ٚا دا٤ت احملاٚي ١يتُذٜذ ٖزا ايها ٔ٥عً ٢أسض ايٛاقع بذٍ
ايكزف ب٘ م َتاٖات ايتاس ، ٜأٖٛ ٚغ ايتذيٚ ٌٝايؼشٚسات ،ؾُعٝاس١ٜ
ٖز ٙاحملاٚي ١اٱطتهؼاؾ ٫ ،١ٝتعتُذ اجملادي ١أ ٚاكؿاكً ١بأ ٟاةا،ٙ
ؾتاس ٜاكشأ ٠ايؼعش ٖٛ ٟتاس ٜاٱْظإٚ ،عً ٢ريو دا ٤اجٗذ تٛوٝؿٝا
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كشنبـــات َٓٗذٝـــ ١بـ ـربات ػخــــ ،١ٝبعٝـــذا م د٫٫تـــ٘ اٱْظـــاْ١ٝ
ٚاٱبذاعٝــ ،١يــٛع ٞريــو "اٯخــش" ايــزٜ ٫ ٟهـــ عــٔ ٚؿـــ َُٗتــ٘
بايؼاق ١بايٓىش إػ ن ْ٘ٛإَشأٚ ، ٠أٜلا يًٛقٛف عًـ ٢ايؼـهٌ ايـزٟ
ٜبــذ ٚؾٝــ٘ ايشدــٌ ن ـ خش َــزنش م َــشآ ٠ا٭ْٛثــ ،١ؾــٚ ٬عــ ٞيًشدــٌ
بٓؿظ٘ ،نُا ٜكشس بٜٛتٓذٜوَ ،ا مل ٜذسى نِ َٔ ريو ا٭ْج ٟٛؾ،٘ٝ
أ ٚنِ ضتاز َٔ ريو ايؿٝض يٝه ٕٛسد ٬بٝعٝا4

11
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ٚص ١ٝفسدٓٝا ٚٚيف
يًؼاعشْ ،٠ف طشاَْ ٞػٝت مل ٜأخـز سكـ٘ م ايتُـاد ٟايتعـبريٟ
يًٛؿ ٍٛبا٭ْا إػ ساؾ ١اكطاب كـَ ١ـع َشنباتٗـا ايشٚسٝـٚ ١اجظـذ،١ٜ
ْتٝذ ١خلٛع اكشأ ٠إ ػ ٚاقع قاٖش نإ ٖ ٛاكظـٚ٪ي ١عـٔ ؿـٛؽ ٖٜٛـ١
ايتذشبــ ١ايؼــعش ١ٜا٭ْجٜٛــ ، ١إر غايبــا َــا نــإ ٜظــًُٗا ريــو اكــ ٪ش
ايٛدٛد ٟاحادٚ ،ايزٜ ٟتبذ ٣م ؿٝػٚ" ١أد عا ؿ "ٞإػ ايشٖبٓ ،١أٚ
ايـُتٚ ،س ؼا اجٓٚ ،ٕٛقذ ٜـٌ ا٭َش أسٝاْـا إػ سذـت راتٗـا ،أٚ
َٓعٗـا َــٔ ايتــذا ٍٚإْتشـاسا ،ؾُٝــا ٜؼــب٘ اٱتـ٬ف اكــربَر يهــاٖ ٔ٥ــٛ
كش ١ٝكا ٜعشف ْؿظٝا بطكٛغ "أصَ ١احٝا4"٠
ٚنُا آخت أًَ ٞدنٓظ )1886 – 1831( ٕٛاكٛت ــ رات قـٝذ٠
ــ م عشبٚ ،١ثايجتُٗا ا٭بذ ٫ ،١ٜؽٌ أٜك ١ْٛتٝـاس ايبـٛا ا٭َشٜهـ ٞإٓ
طهظت َٔ )1974 – 1928( ٕٛايتًٜٛح ب٘ عً ٢ايذٚاّ ،ؾؿ ٞقـذٜتٗا
" أغٓٝــ ١بظــٝط ١يًُــشأ ٠ايعــض "٤٫تظــتضسع ريــو الــادع دَٛ ٕٚاسبــ٫ٚ ١
استؼـاّ ،ستــ ٢تتٗــذز بـ٘ َـــريا "م ْٗاٜــ ١ا٭َـش ،داُ٥ــا اكــٛت" سؼــا
بظبت إؿشاسٖا ــ نإَشأ ٠ــ عً ٢إٔ ته ٕٛاكعادٍ اٱْظاْ ٞيهٌ َا
ٖ ٛعا ؿ ،ٞؾٗ ٞتٓتُ ٞإػ ؾ ١٦بؼش ١ٜؾاس  ١م سظـٗا ايشَٚاْظـ،ٞ
تعؼل اكٛت ٚتعتكـذ ٙسـذ ايتٛيـ٘ جبُايٝتـ٘ َٓـز حىـ٫ٚ ١دتٗـا ،سٝـح
ٜهًَُٗٗ ٕٛا  َٚلا اكذبش م را بات ػعش ١ٜد ٕٚاس اص  ٫ٚتعكٝذ4
ٖز ٖٞ ٙمس ١ايها ٔ٥ايزٜ ٟـعّذ ايعؼل َٔ ،ايٛدٗ ١ايعا ؿ،١ٝ
إ ػ َشقـ ٢ايكُٝــ ،١ؾايكًــت بتـــٛس بــ ٍٛسٜهــٛسٖ ،ــ ٛحىــ ١ايلــعـ
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باَتٝــاص ،ايــزٜ ٟظــتبطٔ بذاخًــ٘ ٫تٓاطــبات نًٝــ ١تبًــؼ أٚدٗــا م ٫
تٓا طــت ايظــعادٚ ٠ايطبــعٖٚ ،ــزا َــا تتُجًــ٘ ايؼــاعش ٠بـــشاس ١يؿىٝــ١
أسٝاْا يته ٕٛاكؿشدات َٖٛ ٞكٛعٗا ،ؾُٝـا تشتـذ ايهتابـ ١إػ تًـو
ايـ ـ زات بٓشدظـــ ١ٝؾا٥لـــ ،١ةٗـــذ يتششٜشٖـــا َـــٔ كـــػ ٛات ايكٗـــش
اٱدتُاع4ٞ
ريـو ٖــَ ٛـا ٜــذؾعٗا إػ ذـٌ ْؿظــٜ ٞظـُ ٘ٝس ٕ٫ٚبــاست " ٗشٜــ١
ايـُت" أ ٚايتُاغ سٝاد ١ٜؿ اسَ ٖٞ ١دسد ١ايـؿش م ايهتاب ،١اي
تبــذ ٚم واٖشٖــا بش٦ٜــ ،١يهٓٗــا عهــع ريــو ،ؾايهتابــ ١بايٓظــب١
يًؼاعش ٠تٌُ سكٝكَ ١ضدٚد ،١ؾٗ َٔ ٞدٗ ١تٓؼأ عٔ اجملابٗ ١بٗٓٝـا
نهاتبٚ ١بغ دتُعٗا  َٔٚ ،دٗ ١ثاْ ١ٝتٓؼـأ َـٔ غاٝ٥ـ ١إدتُاعٝـ،١
 ٖٞٚبايتاي ٞتشَ ٞم سٝض احش4١ٜ
ٜتأنـــذ ريـــو اكـ ـ ٍ اي ادٝـــذ ٟبايـــذ٫ ٫ت ا٭دبٝـــٚ ،١ايؼـــٛاٖذ
ايتاسط ،١ٝؾكذ تأخش اٱقشاس باطتٛا" ٤ر ١ًٝأْجَ "١ٜٛظتكً ١قادس ٠عً٢
اٱْؿهــاى َــٔ طــط ٠ٛاكخٝــاٍ ايــزنٛسٚٚ ٟؿــاٜت٘ ،سغــِ ايــذعا٣ٚ
بٛدــٛد َــرياخ ػــعشْ ٟظــ ٟٛكــاع أنجــش ٙبظــبت ايكُــع ايــزنٛس،ٟ
ؾايؼاعش ٠نُعادٍ ؾم ْٚؿظ ٞيًبها ،٠٤مل تٓتر َٔ ايؼعش ايشثاٞ٥
ايٓٛعَ ٞا ٪ٜنذ تؿٛم ػاعش ١ٜاكشأ ٠م ٖزا اكٓش ،٢بكذس َا أٖذست
أْٗاسا َٔ ايذَٛعٚ ،اخٛا شٚ ،ايٓـٛق اي

تؿتكش إػ ايكـذس ٠عًـ٢

ايذٍّ ،بٌ إٔ ريو ايطكع تـَ ٍٛـع ايـضَٔ إػ ؾـٔ ؽتٗٓـ٘ ايٓـذابات،
ٜٚعهع ثكاؾ ١اكشأٚ ٠عكًٝتٗا ٖٛٚ ،ؾٔ اكشاث ٞايؼعب" ١ٝايعذٜذ" ايزٟ
ؿــٓؿ٘ عبــذاحً ِٝسٓؿــ ٞنشاؿــٌ يتً ـ و ايجكاؾــ ١ا٭ْجٜٛــٚ ١ايعكًٝــ١
ٚتشانُ ١ٝعٛاٌَ ايته4ٜٔٛ
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ٚعً ٢ريو ايعـٛص ؿهـٔ إٔ ٜـذسز ايـٓف ايؼـعش ٟا٭ْجـ ٟٛكـُٔ
خطابات ٜشاٖا ؾٛن" ٛتع اْ َٔ ٞقـٛس راتٚ ٞعطايـ ١دـٖٛشٜغٚ ،إٔ
ايـذ ؾٚ ١سذٖا ٖ ٞاي

استؿىت يٓا بٗا ،نُـا سعتٗـا عٓاٜـ ١ايبؼـش
ٜهْْٗٛٛــا عــٔ أقــٛالِ تــزٖت إػ

ٚأٖٚــاَِٗ ،ؾ تًــو ا٭ٖٚــاّ ،اي ـ

إ عطاٗ٥ا قٚ ١ُٝاطتشكاقا ٜشؾعٗا إػ َظت ٣ٛاخًٛد ،غري أْٗا مل تعذ
ؽجٌ طـ ٣ٛأػـهاٍ ٚتعـابري خطٝـ ١تتهـذغ م اكهتبـات غاسقـ ١م
طبات عُٝلَٓ ،ز إٔ مت ايتًؿي بٗـا ٚدخًـت م ـ ٞايٓظـٝإ ُ ٚـع
ايضَإ َعاكٗا"4
َٚا تًو ايٓـٛق ا٭ْج ١ٜٛايـ

تشاٖـا ايٓاقـذ ٠ايذاؾاسنٝـ ١ؾٝـٌ

دايشٚبْ َٔ ،اس ١ٝإسـا ،١ٝ٥تكـاسب ايهـِ اكٓـتر بـأق ّ٬رنٛسٜـ،١
ط ٣ٛإكاؾات نُ ،١ٝؾٗ ٫ ٞتعم أ ٟػ ،٤ٞسغـِ ذاٚيـ ١اٱٜطايٝـ١
دْٚات ٬ٝبٝضٚتَ ٞج ٬ي تأنٝذ ايكذس ٠ا٭ْج ١ٜٛبهتاب ١قـٝذَ ٠هْٛـ١
َٔ طتُا ١٥بٝتٚ 4يهٔ ؾٛنٜ ٫ ٛكطع ا٭ٌَ ،ؾُجٌ ٖز ٙايٓـٛق قذ
ضايؿٗا احـي ؾتشٝـا ثاْٝـٚ" ١تٓبعـح َـٔ دذٜـذ ،سُٓٝـا ْــادؾٗا م
قشا٤تٓا  ،أ ٚقذ ْعجش ؾٗٝا عً ٢عَ٬ات تأخز بٝذٜٓا إػ َشسً ١ؿٝاغتٗا
ْٚظ ػذ بٗا م انتؼاؾٗا ٚ ،سُٓٝا ْؿظش سَٛص تًـو ايعَ٬ـات ،قـذ
ضايؿٓـا احــي م إٔ ْظـتخشز َٓٗــا بٛاطـط ١تــزنش طـ م ايضَــإ،
د ٫٫ت ٚأؾهاسا ٚسغبات ٚاطتٗاَات دؾ4"١ٓٝ
ٚاكُٗ ١ا٭ؿعت ٖٓا بشأٜ ،ٜ٘هُٔ م َؿٗ" ّٛايٓـذس "٠أ ٟايبشـح
م ْف نبري َتذاْع مل ٜٓطل ب٘ أبذاٚ ،طشز يًٓٛس ٭َ ٍٚش ،٠نُا
نإ م ْ ١ٝتًو ايؿ َٔ ١٦ايبؼش إٔ تكٛي٘ ٫ ،اْط٬قا لا ْطكٛا ب٘ أٚ
نتبــ ٫ٚ ،ٙٛاْط٬قــا َــٔ خطابــاتِٗ أ ٚنتابــاتِٗ ؾشظــت ،بــٌ َٚــٔ
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اك٪طظات أٜلا ٚاكُاسطـات ٚايتكٓٝـات ٚاكٛكـٛعات ايـ

ٜٓتذْٗٛـا،

ؾهٌ خطاب طؿ ٞم داخً٘ ايكذس ٠عً ٢إٔ ٜك ٍٛغـري َـا قايـ٘ٚ ،إٔ
 ٜػًـ أٜلا عـذدا نـجريا َـٔ اكعـاْٖٚ ،ٞـزا َـا ٜظـُٚ ٘ٝؾـش ٠اكـذيٍٛ
بايٓظب ١يًذاٍ ايٛاس ذ ٚايٛسٝذ،ايزٜ ٟؼري إػ اَت ٤٬اخطاب ٚثشا4٘٥
ٜٚبـــذ ٚإٔ ا٭َـــش  ،بشأٜـــٜ٘ ٫ ،تعًـــل باطـــتٓطام ايــــُت احملـــٝن
بعباسات ريو اخطاب ٚإسغاَٗا عً ٢ايه ،ّ٬أ ٚباطتهؼـاف نـٌ
َا أسغِ ؾٗٝا أ ٚجباْبٗا ،عً ٢ايـُت ٜ ٫ٚ ،تعًل ا٭َش أٜلا بايبشح
م ايعٛا٥ل اي سايت د ٕٚوٗٛس ٖزا ا٫نتؼاف أ ٚراى ،أ ٚتًو اي
طــا عذت عًــ ٢تهــشٜع ٖــز ٙايـــٝػ ١أ ٚتًــو  ،أ ٚعًــ ٢نبــت ٖــزا
ايؼهٌ َٔ ايتعبري ،أ ٚتًو ايذ٫ي ١اي٬ػـعٛس ،١ٜأٖ ٚـز ٙاٯيٝـ ١اٯًٜـ١
إػ ايىٗــٛس ،بــٌ بتشذٜــذ َٓىَٛــ ١سلــٛس ٙذـــٛس ،٠ؾايتؼــه١ًٝ
اخطاب ،١ٝيٝظت نًٗا َتٓاَ ١ٝرات دٜٓاَ ١ٝأ ٚطه ٕٛخاؿغ بٗا،
تٌُ م أسؼاٗ٥ا  ،م ػهٌ خطاب مل ٜـؼ بعذَ ،ا ئ تكٛي٘ أَ ٚا
مل تكً٘ بعذ ،أَ ٚا ي ٛق ٌٝيٓاقض أقٛالا4
إرآٖ ،ايـــو َـــا ٜؼـــب٘ اخشاؾـــات ايجكاؾٝـــ ١ايــ تتـــاز إػ إثبـــات
ٚتــذي ،ٌٝؾكــذ سَ ٟٚــج ٬عــٔ طــتغ ػــاعش ٠عشبٝــ ١قبــٌ اٱطــ ،ّ٬نُــا
٪ٜنذ ذُذ ـ ٌٝبـٖٚ ،ِٗٝـ ٛا٭َـش ايـز ٟعاجتـ٘ سغـذاَ ٤ـاسدٜم م
دساطتٗا ايٓكذ" ١ٜػٛاعش اجاًٖ "١ٝسٝح اطتشلـشت سٝـا ٠ػـاعشات بًـؼ
عذدٖٔ ث٬ثا ٚطتغ ػاعش ٠بغ َكًَٚ ١هجشَ ،٠كش ٠ؼعٛقغ عً ٢دسد١
َٔ ايذ٫يـ :١أٚلُـا كـ ي ١ا٭خبـاس سـ ٍٛسٝـا ٠ايؼـاعشاتٚ ،ثاُْٗٝـا عـذّ
وؿشٖا إ ٫ؼكطٛعات قً َٔ ١ًٝػعشٖٔ ،ا٭َـش ايـز ٟمل ٜـتح لـا تشــ١
حٝاتٗٔ ،سغِ اعتُادٖا عً ٢سناّ ٖا َٔ ٌ٥اكشادع اي اث ١ٝالاَ4١
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ٚإر  ٫ؿهــٔ ايتؼــهٝو م ٚدــٛد ٖــز ٙايــٛؾشَ ٠ــٔ ا٭مســا،٤
ٜـعت ايشن ٕٛإػ نؿا ٠٤اكٓذض اكـادس بظط ٠ٛايزنٛس ،٠سغِ إٔ
يؿا ُـــ ١ا حملظـــٔ سأٜـــا ؾطٓـــا م ٖـــز ٙاكظـــأيٜ ١طـــاٍ ستـــ ٢ا٭طـــباب
ايتهٜٝٓٛــ ،١ؾ ايــز ٟأكــاع إطــٗاَ ١اكــشأ ٠احكٝكٝــ ١ػــعشٜا م ايؿ ـ ٠
اجاًٖ ،١ٝنُا دا ٤م دساطتٗا " َشدع ١ٝػعش اكشأ ٠ايعشب ١ٝــ تكايٝـذ
ايشثا ٤م ايكـٝذ ٠ايٓظٜٓ "١ٜٛطًل َٔ أطباب ٚدٚ ١ٗٝيٝع َٔ ايتؿشق١
بغ ايزنش ٚا٭ْج ، ٢نُا ضا ٍٚايٓكذ ايٓظ ٟٛتعُٝل احؿش م ٖزٙ
اخاؿش ٠ايً4١ٓٝ
ٖٓايو إرا صا ١ٜٚتً ١ًٝٝأنجش أُٖ ٖٞٚ ،١ٝايهٝؿ ١ٝاي

ٜهتت

ؾٗٝا ايتاس ٜنأَجٛي ،١ؾايتاس ، ٜبتـٛسٖا ،مل ٜهتت إ ٫عًـٖ ٢ـزا
اكبذأ ،بايٓىش إػ إٔ ايؼـعش عٓـذ ايعـشب سدٜــ تـاسطَِٗٚ ،ـا نـإ
أَاّ ايٓكاد َٚـٓؿ ٞايؼعش م عٗذ ايتذ ٜٔٚا٭َ ٟٛط ٣ٛإٔ طًكٛا َٔ
اخٓظاٚ ٤ػعش ٖا ؾٛردا أخ٬قٝا ،عرب ٠تاسطٝـ ١يًٓظـاَ ٤ـٔ بعـذٖا،
ؾٗ ٞتهتظت إ س اَٗا َٔ ؾهش ٠نْٗٛا بطً ١قـًَٛٝ ١دساَ ١ٝتجبت
سنٓا َٔ أسنإ ايؿل ١ًٝاٱدتُاع ،١ٝبٝـذ إٔ اي٬ؾـت م ا٭َـش ،إٔ
أغشاض ٖزا ايؼعش َٚلاَ ٫ ٘ٓٝتذٍ عً ٢أْ٘ ػعش ْظا ،ٞ٥ؾٗ ٛؾكري
م ايؼإٔ ايؼخـٚ ٞاحُ ُٞٝايز  ٟؿٝض ػعش اكشأ ٠عًَ ٢ش ايعـٛس4
ٚعٓذ ايٓىش إػ دٜايهتٝو "ايتذشبٚ ١ا٭ثش" تبذ ٚا٭سقاّ َلًً،١
إر ٜ ٫ـــُذ ايطــابٛس ايطٜٛــٌ َــٔ ايؼــاعشات ا٭َشٜهٝــات َــج ٬عٓــذ
اختباسٖٔ عً ٢ذو ايؼعش ،١ٜسغِ سش ١ٜايتعبري اكهؿٛي ١٭ؿٛاتٗٔ
ســذ ايؿٛكــ ،٢ؽاَــا نُــا ٜ ٫بــذ ٚإٔ يًظــتغ أيؿــا َــٔ ايؼــاعشات
ا٭ْذيظـٝات أ ٟقُٝـ ١أدبٝـَُٗ ،١ـا بـذت احملاٚيـ ١دـاد ٠ٱٜكـاو ايـٓف
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ا٭ْج ٟٛعَُٛا َٔ طبات٘ ،أ  ٚايتُاغ بأؿً٘ ايلا٥ع أ ٚاكلٝعٚ ،سغِ
ايطؿــشات ايتعبريٜــ ،١اي ـ

ٖــ ٞؼجابــ ١يظــإ ايٓخــت اٱدتُاعٝــَ ١جــٌ

ا٭بٝات ايٝت ١ُٝاكهتٛب ١عً ٢عبا٫ٚ ٠٤د ٠بٓت اكظتهؿ ٞؼا ٤ايزٖت:
أْـــــــــا ٚام أؿـــــــــًح يًُعـــــــــايٚ ٞأَؼـــــَ ٞؼــــــٝ

ٚأتٝــــــ٘ تٗٝــــــا

ٚأَهــٔ عاػــكَ ٞــٔ يــجِ ثػــشٚ ٟأعطـــــ ٞقـــــبً

َـــــٔ ٜؼـــــتٗٗٝا

ٖز ٙايًكط ١ايبٛسَٚ ١ٝتٛايٝاتٗا ،إؾا أْتذت نُاد ٠أدب ١ٝكُٔ
ػــشه تــاسط ٞاطــتجٓا ٞ٥اػــ نت ؾٝــ٘ َــع ؿــذٜكاتٗا ايؼــاعشات
ا٭سطتكشا ٝات نُٗذ ١ايكش بٚ ،١ٝايػشْ ا ْ ١ٝضٖ ٕٛبٓت ايكًٝعـ،ٞ
ٚايشَٝه ١ٝصٚدـ ١اكعتُـذ ا٭ػـب ،١ًٝٝؾـزيو ايـٓف ٚاطـتتباعات٘ إؾـا
ضٝــٌ إ ػ كــع ثكــام إدتُــاعَ ٞؿــشه م ايٓخبٜٛــٚ ،١ؼــا ٜك ســ٘
ايؼهٌ ا٭سذخ يًشٝا ٠سٗٓٝا ،ؾُذُ ٌ اجملتُعات ٚايجكاؾات ناْـت
تٓــتر ػــاعشات َــٔ ٖــزا ايـــٓـ ايٓخبــ ٟٛا٭سطــتكشا  ،ٞيهٓٗــا ٫
ت ٪طع حشن ١ػعشْ ١ٜظَ ١ٜٛكٓع4١
ٖٚزا ٜ ٫عم بايتأنٝذ إٔ تًو ايزٚات مل تتعشض يًكٗش ٚايتشٝض،
ؾ ـاكٛسٚخ ايؼــعش ٟايٓظــ ٟٛوــٌ َٛؿــَٛا باٱطــتعاس ٠أ ٚاٱْتشــاٍ أٚ
ايتبخٝع أ ٚايتػٝٝت أسٝاْاٚ ،تعشض بكظ٫ ٠ٛؾت ١يًتُٗـٝؽ ٚاٱتـ٬ف
اكتكـذٚ ،قذ داديت دٛاْا سٚغ ؼا ٜهؿ ٞأػها َٔ ٫ريو ايتشٝض
ايزنٛس ٟكذ اكشأ ٠ايهاتب ١عَُٛا م نتابٗا "نٝـ تكٗش نتابات
ايٓظـا 4"٤أَـا َــٔ ايٛدٗـ ١ايؿٓٝـ ١ؾكــذ قًـٌ اكعـشَ ٟــجَ ٬ـٔ قُٝـ ١يًٝــ٢
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ا٭خ ،١ًٝٝإر اعترب ػعشٖا بأْ٘ "سظٔ وـاٖش "ٙسغـِ إعذـاب نـٌ َـٔ
ايؿــشصدم ٚأبــْ ٞــٛاغ  ٚأبــ ٞؽــاّ بؼــعشٜتٗا ،نُــا طــخش َــٔ ػــعش
اخٓظا )575 - 646( ٤اي

اكا اسذس بٗا ايتـٓٝـ ايؿشٛي ٞيًؼعش

إػ َظت" ٣ٛايبها "٠٤بظبت كعـ رًٝتٗاٚ ،عطاي ١داصٖا4
نــزيو عًــل بؼــاس تُٗت ـ٘ ا٭بذٜــ ١عًــ ٢ايــٓف ايؼــعش ٟا٭ْجــٟٛ
بٛؿــاْ ١ٜكذٜــ ١ؿــاسَ ،١ؾربأٜــ٘ "مل تكــٌ اَــشأ ٠ػــعشا قــن ،إ ٫تــبغ
ايلعـ ؾٖٚ "٘ٝهزا ؿ ٌٝاكعٝاس ايزنٛس ٟاػ أْٗا أؿًح ٭ٕ تهٕٛ
َٛكٛعا ػعشٜا ٫ ،إٔ تك ٍٛايؼعش ،ؼعٓ ٢إٔ تهَ ٕٛادت٘ اكٛؿٛؾ١
ؼضاز رنٛس ،ٟأ ٚاككاسب ١بايًػ ١ايؿشٛي ٫ ،١ٝأدا ٠إْتاد٘4
بٗزا ايتـٛس اجاصّ مل ٜتُذد ايٓف ايؼـعش ٟا٭ْجـ ٟٛإ ٫م سٝـض
ايتكًٝـــذ ســــذ ايتبعٝـــ ١ايتعبريٜــــٚ ١ايؼـــعٛسٚ ، ١ٜايتــــٛسه ايتٓاؿــــ ٞأٚ
اٱطتعاسَ ٟع ػـعش ١ٜايشدـٌ اكُٗٓٝـ ،١ؾـا٭ْج ٢بتــٛس ْٚـذًَ ٟؿـٛسد
ناْـــت أػـــب٘ بـــاكعبٛد ،٠أ ٚأدا ٠ايشغبـــٚ ١الٛاَـــاتٚ ،سظـــت وبٝـــ١
قــٝع ،ناْــت ٖــ ٞاكٛكــٛع اكظــتُش م سٚا ايؼــعش ١ٜايػضيٝــَٓ ١ــز
ايبــذٚ ،٤ستــ ٢اٯٕ م ْـــٛق ايؼــاعش ايعشبــ ٞايــزْ ٟطــل بامسٗــا
نجرياٚ ،سؼا لـزا ايظـب ت أؾـشه عبـذام ايػـزاَ ،ٞم تأٜٚـٌ سٜـاد٠
ْاصى اك٥٬ه ١يًؼعش احش نشد أْج ٟٛعً ٢ؾشٛي ١ٝايعُٛد ايؼعش،ٟ
َتذاٚصا ست ٢أقـ ٢تطشؾات ايٓكذ ايٓظ4ٟٛ
ٖهزا مت ايتـٓٝـ ايكظش ٟيًٗ ١ٜٛاجٓظٚ ،١ٝؾل اخ اع ْكـذٟ
دشـــ ،ابتذعتــ٘ ايجكاؾــ ١ايؿشٛيٝــ ،١تػٝٝبــا يٲْظــاْٚ ٞايؼخـــٞ
ٚايكــٚ َٞٛايجكــام بــٌ ٚايؿــم ،ؾا٭ْٛثــٚ ١ؾــل ايــذعا ٣ٚايٓظــ ١ٜٛاي ـ
تتعا ــا ٙبشٖابٝــَ ،١ؿٗــ ّٛدٓظــاَْ ٞــذبش بايزٖٓٝــ ١ا٭بٜٛــ ،١ٱسهــاّ
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َُٗ ١تُٗٝؽ اكشأٚ ،٠إقاَْ ١ىاّ سَضَٓ ٟشاص يٲخ ٍ٬بع٬قات ايك٣ٛ
اٱ دتُاعٝــَٚ ١ــا ٜتبعٗــا َــٔ اػ ـ ا اتَ ،ــٔ خــ ٍ٬تشسٝــٌ ايكلــاٜا
احٜٛٝـــ ١اكتعًكـــ ١بـــاك شأَ ٠ـــٔ طـــٝاقاتٗا ٚاطـــتشكاقاتٗا اٱْظـــاْ ١ٝإػ
ٖٛاَؽ اس4١٥
يهـــٔ ريـــو اٱســـ اص ٜٓ ٫ؿـــ ٞايؿـــٛاسم ايٓؿظـــٚ ١ٝايبٛٝيٛدٝـــ١
ٚايتاسط ،١ٝاي ةعٌ َٔ نٌ تًو اخ٥٬ن َذعا٫ ٠عتٓام ايهتاب١
بايٓظب ١يًُشأ  ٠نؿعٌ ٚعٚ ٞتشسٚ ،تكٝل اٱْظاْ ٞتذٜذا ،ؾهٌ
ػاعشَ ٖٞ ٠ؼشٚع سكٛق ،١ٝإر  ٫ؿهـٔ إٔ تهتـت ،أ ٚتٓـتر ْــٗا
ايؼعش ،ٟؼعٓ ٢أدم ،عًَ ٢ظاؾ َٔ ١أٚت ٛــ بٛٝغشاؾٝتٗا ،أ َٔ ٚدسد١
ايـؿش ٚعٝا ٚإسظاطـا ،ؾٗـزا ٖـ ٛدٜـذٕ ايؼـعش احـذٜح ايـزٜ ٟـذَش
ع٬قات ايًػٜٚ ١شدع اٱْؼا ٤إػ ذطات ايه ّ٬م ايهتاب ،١بتعبري
س ٕ٫ٚباست ،٭ٕ أدبٗا س٦ٓٝز طٝهَ ٕٛكٗٛسا أٜلـاٚ ،يـٔ ضكـل لـا
ريو اٱْعتام اٱْظاْ4ٞ
ٚ٭ٕ ايهتابــ ١ايؼــعشَ ١ٜجــاٍ ؿــشٜح يكًــل ايــشٚاٜ ،ػــذ ٚايــٓف
ايؼعش ٟا٭ْجـ ٟٛؾشؿـتٗا يًٓؿـار إػ سشٜـ ١احلـٛس بـايه ّ٬احـش،
يٝتأنذ ريو اٱسظاغ ب ايطبٝع ١ا٭ْجٛبـ ١اكتُٝـضَٚ ،٠ـربسات ايكلـ١ٝ
ايٓظ ١ٜٛؼا تتُجً٘ نششن ١ػعش َٔ ،١ٜخ ٍ٬سغب ١ايزات احاد ٠م
تٗؼ ِٝايعادات ايؿشٛي ٚ ،١ٝايتُٛكع ايزات ٞايٛاع ٞعً ٢خن ايـضَٔ،
بايٓىش إ ػ إٔ اكشأ ،٠نُا تٛكشت ؿٛستٗا م اخطابـات ا٭سـذخ،
ٚاقع ١إْظاْ ١ٝتذخ م اكظتكبٌ ،ؾاٱَات ١ايكشباْ ١ٝايظا  ١ٝمل تذ
َــٔ إْبعــاخ ْربتٗـ ا ا٭ْجٜٛــ ١ايـــاؾ ١ٝبــغ ســغ ٚآخــشٚ ،ايتــاسٜ ٜؼــٗذ
الٛسٖا ايذا ِ٥سغِ دعا ٣ٚاٱْتشاٍ ٚاٱطتعاس ٠ايزنٛس4١ٜ
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ٜٚؼري ريو ايتُجٌ ا٭دب ٞاكًح أٜلا إػ ؽاطٗا اكطشد َٔ ايٛدٗ١
ايؿٓ ١ٝبايظًظً ١اٱبظتُ ١ٝٱػ ا ات احذاث ،١ؼا ٖ ٞايشاؾذ ايٓٛعٞ
يتاس ٜا٭ؾهاس ،اك٪طظ ١كُٔ ايتؼه ١ًٝاخطاب ١ٝعً ٢ايتـاسع بغ
ايكذٚ ِٜاجذٜذ ،ؾا٭ْج ٖٛ ٟٛاق ١أ ٚطـًطٚ ،١بتــٛس بْ٬ؼـٖ ،ٛـٛ
ريو ايؿٝض ايؼعٛس ٟايز ٟتك ّٛعً ٘ٝأسنـإ احذاثـ ١ؼـا ٖـْ ٞظـل
َٓٚذض ٚخرب ٠اٱْظإ اجذٜذ ،ناطتذاب ١جملُٛعـَ ١ـٔ اكشانُـات
اٱدتُاعٝــٚ ١ايٓؿظــٚ ١ٝايؿٝضٜٛيٛدٝــ ،١اي ـ

ٜظــُٗٝا نٛتــاى يكطــ١

َلاعؿ ١تلٝؿٗا َان ١ٓٝاحذاث ١٭ططٛس ٠ا٭ْج4٢
أَا تًو اكتٛاي َٔ ١ٝاكشانُات اكعشؾٚ ١ٝاحظ ١ٝؾأْظام طبب،١ٝ
 ٫تؼ ٞؼخض ٕٚايؼعٛس يزيو ايـٓف ايؼـعش ٟا٭ْجـٚ ٟٛبٓـا ٙايتعبريٜـ١
ٚسظــت  ،بــٌ تــشض عًــ ٢ؾٗــِ أؾلــٌ يًهــاَ ٔ٥ــٔ سٝــح ع٬قتــ٘
بــايٛدٛد ،ؾٗــٜ ٛتظــاٚم بؼــهٌ تــاّ َــع َؿٗــ ّٛاٱْظــإ نــاخ اع
تاسط  ،ٞؽاد ٣بىٗٛس ايعً ّٛاٱْظاْ ،١ٝنُٛكٛع يًـذسغ ٚايعًـ،ّٛ
ؾُٝــا ناْــت ايًػــ ١تأخــز َٓعطؿاتٗــا ا٭ْجٜٛــ ١ايبارخــ ،١اػــتػا ٫عًــ٢
ايٓــ اٯخش َٔ اٱْظإ4
ٖهـــزا أؿـــبشت ايهتابـــ ١ا٭ْجٜٛـــ ١وـــاٖش ٠عاكٝـــ ١لـــا تبعاتٗـــا
اٱْظــاْٚ ،١ٝتكــع م قًــت احٝــاٚ ٠يــٝع عًــَ ٢ظــاس ١ايٛسقــ ١ايبٝلــا٤
ٚسظت ،ا٭َش ايز ٟأتـاا يؿـذٛ ٣ٚقـإ َـج ٬ؽجـٌ احٝـا ٠احكٝكٝـ١
ٚايٓأ ٟعٔ َٓام ايٛسم ،ؾكذ نإ عاكٗا ايٛسٝذ اصا ٤ايٛاقع ايشٖٝـت
بٛا٥ــ٘ ايعــا ؿٖ ٞــ ٛعــامل ايهتــت ،نُــا تكــ" ٍٛنٓــت أعــٝؽ َــع
ا٭ؾهاس اكضسٚع ١م ايهتت َعضٚي ١عـٔ عـامل ايٓـاغ ،بُٓٝـا أْـٛث
ت ٔ٦ناحٛٝإ اجشٜح م قؿـ٘"4
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ريو ايت٬صّ ايبٓ ٖٛ ٟٛٝايزَ ٟهّٓٗا َـٔ ؿـٛتٗا عًـ ٢اعتبـاس إٔ
ايًػٚ ١ثٝك ١ايـً ١ؼضدٚد ١ايظًط/١ا٭ٜذيٛدٝا ٚبايتاي ٞؾٗ ٞتٗت اكشأ٠
عَُٛا أْىُ ١خطاب بٓا ٞ٥داخٌ ايٓظل ا٭ْجـٚ ،ٟٛعًـ ٢ساؾـ ١أْىُـ١
إدتُاع ١ٝبٓاَ ١ٝ٥ػاٜش ،٠قذ تبذأ َٔ ٚدٗ ١اقتـادَ ١ٜج ٬يتطاٍ ناؾ١
اخطابات ،اطتشٛارا أ ٚتؿـاع ،٬ؾع٬قـات ايظـ ًط ١عًـ ٢ايـذٚاّ ٖـٞ
ع٬قات ؿشاع ٫ ،١ٝة سٗا رٚات َظتأْظ ،١بٌ رٚات تضاسِ "آخش"
َٔ أدٌ تٛطٝع ٖاَؽ سلٛسٖا4
ٜبذ ٚريو دًٝا إرا َا أَهٔ ؾض رانـش" ٠ا٭ْـا" اكــذس ٠يـزيو
ايـٓفٚ ،اكذؾٛعــ ١نُـا ٜبــذَ ٚـٔ دساَٝــ ١اخطـاب ا٭ْجــٚ ٟٛأْٜٛتــ٘،
يتشط ِٝؿشاَ ١اكعٝاس ١ٜاٱ دتُاعٝـ ١ايـ

سمسـت سـذٚد ،ٙؾايؼـاعش٠

نُا ْ ِٜٓـٗ ا رات َتُشد ٠عً ٢طـذٓٗا ايؿٝضٜكـ ،ٞتٛاقـ ١إػ سسابـ١
اٱْظــاْ ،ٞبــٌ قــادس ٠عًــ ٢إ بــذا ٤قــذس ٫ؾــت َــٔ اٱ طــتعذاد يًتؿًظـــ
ٚايتؿتــت عًــ ٢ســٛاف ايــتؿهري ايٛدــٛد ٟاحــادٚ ،ابتهــاس ْــف ٫
ٜظتٓبت َٔ ٖٚـِ احشٜـ ،١إؾـا َـٔ أسكٝـ ١اَـت٬ى ايكـ ٠ٛأ ٚايهؿـا٠٤
ايًػ ١ٜٛاصا ٤اٯخش ٚايٛدـٛد  ،سٝـح مل تهــ ؾٝظـٛاؾا ػٝبُٛسطـها
َج ٬عٔ تشدٜذ عباستٗا ايؿًظؿ ١ٝا٭قشب إػ َزٖت ايٮدس ٫" ١ٜأعشف"
ن٬صَ ١يًؼاعش م ع٬قت٘ بايعامل ،خـٛؿا م ٛسٖا ايؼهٛن4ٞ
عًٖ ٢زا احملـو ايؼـعٛس/ٟايًػ ٟٛتتؿظـش داؾعٝـ ١ايتٓـاَ ٞاكطـشد
يًؼاعشاتٚ ،نجش ٠ايطشم عً ٢إػهاي ١ٝاجٓع ا٭دب ،ٞخـٛؿا م
اجملتُعات اكشتبه ١اي نإ ٜعترب ؾٗٝا ايؼعش بايٓظب ١يًُشأَ ٠ظأي١
اطتجٓا ١ٝ٥أقشب إػ ادـ اا احملـشّ ،أ ٚاقـ اف اخط٦ٝـٖٚ ،١ـ ٛا٭َـش
ايز ٟؿهٔ عً ٢أطاط٘ َ٬سىات آثاس اكهإ ٚايجكاؾ ١اكػاٜش ٠عً٢
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ػعش ػاعشات عشبٝات خاسز َٓى ١َٛا٭عشاف ايعشب ١ٝنؿٛٓٝغ خٛسٟ
ٚأْذس ٜ٘ػذٜذ ْٚاد ٜ٘تٜٛم ،سٝح ؿهـٔ ايكـبض عًـ ٢أٚايٝـات طـش
اٱغٛا ٤احكٛق ٞم ايٓف ايؼعش ٟا٭ْج ، ٟٛؾاكشأ ٠مل ؽتًـو ٖٜٛتٗـا
ايتعبري ،١ٜم نٌ ايجكاؾـات ،إ ٫بعـذ ؾاؿـٌ ٜٛـٌ َـٔ اٱطـتٓكاع م
ايتبعَٚ ١ٝذاؾع ١اٯخش4
إراً ،ؾإطتعاد ٠ايـٛت أ ٚايزانش ٠ا٭ْج ١ٜٛعرب ا٭دب ٞأ ٚايؿـم،
إؾا ؽت عـرب َجـابش ٠إستذادٝـ ١باٖىـ ١اصا ٤نـٌ ؿـٓٛف اٱكـطٗاد
ٚايتُٗٝؽ ٚٚ ،ؾل خاؿ ١ٝأْج ١ٜٛناْت ؼجاب ١ايٛؿ ١ٝايؿٓ ١ٝاكتٛاسث،١
اي سؾعتٗا ؾشدٓٝٝا ٚٚيـ ػعاسا ثكاؾٝا ؿشضا ٚؿاخبآَ ،ز نتابٗا
"غشؾ ١خاؿ ١بٗا" ؾهٌ ريو ايلـذٝر ا٭ْجـ ٟٛخـشز َـٔ تًـو ايػشؾـ١
يتشــش ٜض اكــشأ ٠عًــ ٢عــذ ّ اٱَتجــاٍ يٛؿــا ١ٜا٭دب ايــزنٛس ،ٟطــٛا٤
نُلاَغ أ ٚنـٝاغات  ،اٝح  ٫تػؿٌ أثٓا ٤أداَُٗ ٤تٗا ايٓـاْ١ٝ
عٔ نْٗٛا أْج ، ٢أ ٟإٔ تـش عً ٢إٔ ثايؿ٘ إدتُاعٝا ٚتػاٜش ٙأدبٝا،
سغِ اع اؾٗا بأْ٘ َٔ اكٓٗو إٔ ٜهتت اٱْظإ ٜ ٖٛٚؿهش م دٓظ٘4
ريــو ٜعــم إٔ ةٗــذ يٲق ـ اب ــــ َــا أَهــٔ ــــ بــٛعٚ ٞإسظــاغ
َتطشف إػ ساثات "اجٓذس" ب هـٌ َـا ؾٝـ٘ َـٔ خــا٥ف ٚعــب،١ٜٛ
ٚباطتٓٗاض نٌ َا تعشض يًتُٗٝؽ أ ٚاٱُٖـاٍ نُشنبـات سٚسٝـ١
ٚدظذ ،١ٜؼعٓ ٢اك ٌٝإػ عٓـش ١ٜباٜٛيٛد  ١ٝتهـَ ٕٛــذسا يًتُـاٜض
ٚاٱخت٬ف َٚػاٜش ٠ريو اٯخش اكزنش4
ٚقــذ اطــتٛدت ريــو اٱحــاا اجٓٛطــ ٞإيػــا ٤اكظــاؾ ١بــغ ايــزات
ا٭ْجٜٛــَٚ ١هتٛبٗــا ،س تــ ٢تبــذت اكــشأَ ٠ــٔ سٝــح ع٬قتٗــا بايؿعــٌ
اٱبذاعٚ ٞنأْٗا دشد "دظذ ٜٓهتت" نإطـتطاي ١إٜشٚطـَ ١ٝتُُـ١
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يــشٚا ايؼــاعش ،٠صــذ َشدعٝتــ٘ م ُٖظــ ١صيٝخــٖٝ" ١ــت يــو" ؼــا ٖــٞ
أقـ ٢ةًٝات اخطاب ،ؾهٌ ايز ٟططش عًـٖ ٢ـاَؽ ريـو "ايؿعـٌ
ايًظاْ "ٞإٕ ٖ ٛإ ٫تؿهٝو تٜٓٛع ٞيظششٖ ١ٜزا ايٓذا ٤ا٭ْج4ٟٛ
ريـو ايتكـذّ اكجـابش ســ ٛايًػـٚ ١بٗـاٖ ،ـَ ٛــا ٜظـخش َٓـ٘ ْٝتؼـ ١ــــ
نعادت٘ ــ م تؿهٝه٘ يًُكاب٬ت ايتبظٝط ١ٝبغ ايٓكا٥ضٜٚ ،ظـُٞ
إؿشاسٖا عً ٢ايهتاب ،١ذاٚيـ ١أْجٜٛـ٫ ١ستـذا ٤صٜٓـ ١دذٜـذ ،٠ؾـاكشأ٠
بطبٝعتٗا ،سظت اخشاؾ ١اكلخُ ١م تـٛساتَ٘ ،شاٚغـٚ ١ػـها،٠٤
ٚخاْع ،١بٌ قاؿش ٠عٔ أداَُٗ ٤اتٗاٚ ،عً ٢ريو ؾإٕ اك ٌٝإػ ايتض،ٜٔ
بشأٜ ،ٜ٘ؼهٌ دض٤ا َـٔ ايٓظـ ١ٜٛا٭بذٜـ ،١ريـو ٭ْٗـا تشٜـذ إٔ تـٛسٞ
باخٛفٚ ،سؼا تشٜذ إٔ تطاع ،يهٓٗا  ٫تبشح عٔ احكٝكَ ،١تظا٬٥
عُــا ؿهــٔ إٔ تهتبــ٘ ايٓظــا ٤ســ ٍٛاكــشأَٚ ،٠ؼــهها م اكُٗــ١
ايتٜٓٛشٜــ ١٭ْؿظــٗٔ ســ ٍٛأْؿظــٗٔ ،ؾــٛع ٞايــزات يًــزات َُٗــٚ ١عــش٠
ٜـعت تكٝكٗا ،إؾا ؿهٔ ؽجًٗٝا عً ٢ا٭قٌ4
 ٚ٭ْٗا أسادت إٔ تٓعتـل ،أخـزت تـٓري ايشدـاٍ سـ ٍٛاكـشأ ٠بـزاتٗا،
ٚبتـٛسٖٓ ،ٙا ٜهُٔ أسدأ َىـاٖش ايتكبـٝح ايعـاّ ٭ٚسٚبـا ،ؾـ ٬ػـ٤ٞ
ٜبذَ ٚتٓاقلا َجٌ احكٝك ١عٓذ اكشأ ،٠بايٓىش اػ إٔ ايهزب ٖ ٛؾٓٗا
ايهـبري ٚقلــٝتٗا ايهــربٚ ،٣يــذٜٗا ايهـجري َــٔ ا٭طــباب ٚايتشــزيل
ٚايظطشٚ ١ٝاٱدعا ٤ن ٞتبك ٢ذتؼُ4١
َٚـــا ريـــو ايتُاثـــٌ اي ًػـــ ٟٛاحظـــ ٞايـــزٜ ٟؼـــهو ْٝتؼـــ ١ؾٝـــ٘
إَهاْٝت٘ٚ ،تٜ٪ذ ٙؾ ٘ٝط ُٕٛٝدٚبؿٛاس باػ اه إٔ ٜؼ ى َعٗا ايشدٌ
يًتشذخ عٓٗا ،إ ٫اكذخٌ اكؿٗٚ َٞٛيٝع ايتطبٝكـ ٞيتشكٝـل ايؿهـش٠
الٝػً ١ٝايكا ١ً٥ؼطابك ١ايزات كٛكٛعٗاٚ ،اٱْؿهاى َٔ أطش ايظًـ
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ايؼعش ،ٟؼا ٖ ٛاكك ا ا٭ْج ٟٛيًتعبري عٔ ْىاّ رتًـ داخٌ ٚسـذ٠
َشنض ١ٜإْظاْ4١ٝ
ٖهزا ٜػذْ ٚف ايؼاعش ٠لشا ٭ْاٖا ،ؼا ٖ ٞــ أ ٟتًو ا٭ْـا ـــ
قؼشٚ ٠دٛد ١ٜيًزات ،تظُح باْؿتاسٗا عً ٢ايزانش ٠ايتاسط ،١ٝاٝح
تهــ ٕٛطــري ٠دظــذٖا بهــٌ َــا ٜتكــا ع ؾٝــ٘ َ ـٔ اخــربات ايعا ؿٝــ١
ٚاكادٚ ١ٜاٱٜكاعٝـ ١أٜلـاٖ ،ـ ٞايت ذًـ ٞايٓــاْ ٞيـزاتٗا ،ا٭َـش ايـزٟ
تعترب ٙؾريٜٓا سٜٓؽ م قشا٤تٗـا يًَٝٛٝـات ايٓظـا ١ٝ٥احُُٝـْ ،١شدظـ١ٝ
ؿادََ ،١شدٖا اٱؾشاه م إعتذادٖا با٭ْج4ٟٛ
ٚيهٔ ٖزا ا٫ق اب ايتطابك ٞبغ ايزات ٚٚدٛدٖا ا٭ْطٛقٖ ٞـٛ
ايز ٟتكذّ بايٓف ا٭ْج ٟٛــ نـريٚس ٠تاسط ١ٝؾٓ ١ٝــ يٲسظاّ عًـ٢
ذــو اٱْظــاْ ،ٞسٝــح ٜتُــذد اجظــذ نكـــٝذ ٠تــتهًِ ،ؼــا إٔ
اٱطتعاس َٔ ٠بٝعتـ٘ٚ ،بايتـايٜ ٞهـ ٕٛبايٓظـب ١يًؼـاعشٖ ٠ـ ٛايظـري٠
راتٗا ،إر ٜتطًت ايؼعش بٛؿؿ٘ نتاب ١تعبري ١ٜعٔ اٱعتكادات ايعا ؿ١ٝ
اجٛاْٚ ،١ٝيٝع ٚؿؿا يًرباْ ٞؾؿ ٞريو ا٭ؾل ايتعبري ٟةاٚص دظذٟ
َبٝت كظتٜٛات ايتٛؿٝـٚ ،اطتعاس ٠ا٭ؿٛات ،إ ػ َٓظٛب َكٓع َـٔ
ايتذًٚ ٞايبٛاٚ ،اْطشاا ايزا ت بهٌ تؿاؿًٗٝا ٖٛٚادظٗا ايذؾ4١ٓٝ
ٚسغِ ريو ايؼشه ايزاتٜ ٫ ٞتخؿـ ريو ايـٓف ايؼـعش ٟا٭ْجـٟٛ
م ايػايت َٔ يٛثـ ١ايكٗـش اٱدتُـاعٖٚ ، ٞـزا ٖـ ٛأسـذ ا٭طـباب بـشأٟ
طًُ ٢اجٛٝط ٞم عطاي ١ايؼاعش ٠احذٜج ،١اثش اطتٓكاعٗا م عـٛس
اٱْػـــ٬م ا٭ْجـــ ،ٟٛايـــز ٟدـــاْ ٤تٝذـــ ١أ ٚسايـــ ١اطـــتهُاي ١ٝيًعـــشف
ا٭خ٬ق ٞم احلاس ٠ايعشب ١ٝم اجاًَٖٚ ،١ٝا تَ َٔ ٙ٬أطا ٠عؼك١ٝ
أَ ،١ٜٛست ٢تظشبًت ؼٛسٚخ َٔ ايهربٜا ٤ايتاسط ،ٞإػ إٔ ْؿشت َٔ
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ؾعٌ ايبٛا4
ٚم ثٓاٜـــا ريـــو ايٛطـــٛاغ ا٭ٚتٛبٝـــٛغشام ،اكتـــأتَ ٞـــٔ أؿـــاي١
غشٜض ،١ٜت ٓبم طشاْ ١ٝايٓف ايؼعش ٟا٭ْجٚ ، ٟٛإٕ تضٜا بعٓٛإ ْؿظـٞ
 ٫أدب ،ٞؾٗ ٛنٛدٛد أْطٛق ،ٞد٫يْ ١ــ ١ٝعًـٚ ٢اقـع َـادَ ٟعـاؾ4
ٚؼا َٖٓ ٛتر إْظاْٚ ،ٞبٓا ٤ثكام أٜلا ٖ ،ـ ٛم ا٭ؿـٌ بٓٝـَٓ ١ؿتشـ١
عً ٢اكه ٕ ٛاكاد ٟيًُكَٛات ايتاسطٚ ١ٝاٱدتُاع ،١ٝؾايٓف ٖٓا ٖـٛ
"اكُش ايظش "ٟإػ ايٛدٛد ،ايز ٫ ٟتذاؾع ب٘ ايزات ا٭ْج ١ٜٛساي ١ايكًل
بكــذس َــا تتًبظــ٘ ،إر ايؼــعش ٖــ ٛايؼــهٌ اجُــاي ٞيٮطــ ١ً٦ايكًكــ،١
ٚبايتــاي ٞؾٗــ ٛاكــربس ايؼــعٛس٫ ٟطــتذعا ٤ايهــا ،ٔ٥أ ٚإعــاد ٠إْتادــ٘
يٓؿظ٘4
َٚــا وــاٖش ٠اصدســاّ اكؼــٗذ ايجكــام ايعــاك ٞبأؿــٛات ْظــَ ١ٜٛــٔ
رتًـ ايًػات إ ٫إػـاس ٠ػـعٛس ١ٜسـاد ٠إ ػ نـاَ ٔ٥كـ ِٝخًــ ايـٓف
اكلــٝع َٓــز أَــذ بعٝــذ  َ ،بــف بًشىــ ١اٱْٛدــاد ،إ ٚاٱْؿتــاا عًــ٢
َهأَ ايٛدٛد ،بزات َػٝب ١تع ٞطش قـٛسٖا أ ٚإقـاٗ٥اٚ ،بايتايٞ
كشٚس ٠ؽشدٖا عً ٢ايـٝػ ١اي

نتت بٗا تاس ٜايها َٔ ،ٔ٥سٝح

ع٬قت٘ بايهتابٚ ،١يٝع ٚؾل َعٝاس ١ٜاي تُٝٝض بغ ايزنٛسٚ ٟا٭ْجٟٛ
ٚسظت ،عً ٢اعتباس إٔ ريو ايتاس ٜنإ ؼجاب ١اكٓؿ ٢ا٭نرب يًُشأ4٠
إرا ،مل تٓطــل ســٛا ٤بـــٛتٗا ،نُــا تكــشس وبٝــ ١قــٝع ،ؾكــذ
ناْت ببػا ٤آدّ أسٝاْاٚ ،ػٗشصاد ػٗشٜاس أسٝاْا أخش ،٣تًو الُُٗ١
ايـ

تــشدد َــا ٜكــاٍ عٓٗــا بـــٛت ا٭ْٛثــٚ ١رانــش ٠ايــزنٛس ٠اكــربس،٠

ؾايؼاعش ٠ايعشب ،١ٝبشأٜٗا " ْعشف ؿٛتٗا ايكادّ عرب ايكـشَ ٕٚـٔ دَـٛع
اخٓظــاٚ ،٤أغــاْ ٞايكٝــإ ٚاجــٛاسٚ ،ٟذــاٚسات ٫ٚدٚ ٠ابــٔ صٜــذ4ٕٚ
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مسعٓا ؿٛت ا٭ْج ٢م ؿ ٠٬ايعزسٜغٚ ،م اْتــاسات ؾشٛيـ ١ػـعشا٤
ايػضٍ ٚاجملَ 44ٕٛا بغ آل  ١دٓشَٚ 44١ا بغ أْج ٢مت غضٖٚا ٚاٱطت٤٬
عًَ ٢ؿاتٓٗا غري أْٓـا مل ْــؼ نـجريا يــٛتٗا ٖـ 44ٞؿـٛتٗا ايعُٝـل،
ايكادّ َٔ ُ ّٞأْٛثتٗا 44بشٜل بـشٖا 44نْٗٛا اخاق"4
 ٚؾُٝا ٜعترب ثـٛس ٠أ ٚسشنـ ١ػـعشْ ١ٜظـ ١ٜٛعشبٝـ ١أســت ْاتـايٞ
سٓىٌ م أْطٛيٛدٝتٗا " ػعش ايٓظا ٤ايعشبٝات" قشابـ ١ايجُـاْغ ػـاعش٠
عشبٜ ،١ٝتٛصعٔ عًـ ٢اَتـذ اد ايكـاسات ٜٚهـتظ ؼختًــ ايًػـاتٚ ،م
ػـــت ٢اكٛكـــٛعات ٖٚ ،ـــ ٛعـــذد أقـــٌ بهـــجري َـــٔ عـــذد ايؼـــاعشات
احاكشات اي ّٛٝم اكؼٗذ ايؼعش ٟايعشب ٞبٌ ٖ ٛأقٌ َٔ عذدٖٔ م
قطش ٚاسذ َٔ ا٭قطاس ايعشبٚ 4١ٝمل ثـ م ثٓاٜا تًو ايذساط ١الاَـ١
فاطتٗا يؼهٌ سلٛسٖٔ ايؼعش ،ٟؾكذ أػادت بٗـٔ نُٓاكـ٬ت
م طب ٌٝاحش ،١ٜسٝح ةً ٢م ْـٛؿـٗٔ ،بشأٜٗـا ،سـع ايتـٛم إػ
عامل عشبَ ٞظتٓريٚ ،ايتٓاد ٟإ ػ يػ ١نٖ٪ًَ ١ْٝٛا ايظٚ ّ٬اكظاٚا4٠
 ٚست ٢م تًو ايٓـٛق اك ظتػشق ١م دًـذ ايـزات ْٚـذب غٝابٗـا،
ٜبذ ٚايؼعش ايز ٟة س٘ ايزٚات اٱ ْج ١ٜٛبهجاؾٚ ١تطشف ٫ؾت ؿٝػ١
َــٔ ؿــٝؼ ايتشــذ ٟايٓظــ٫ ٟٛبتــذاع "رًٝــ ١أْجٜٛــ "١تكــاَ ّٚــا نــشغ
نأَجٛيـــ ١بؼـــشٚ ١ٜثٝكـــ ١ايــــً ١بـــا٭خ٬قٚ ٞايشَٚاْظـــٚ ٞايشثـــاٞ٥
ٚاٱَتاع ،ٞأ ٚايتأنٝذ عًـٚ ٢دـٛد "َـٛسٚخ ػـعش "ٟخـاقٜ ،هؿـٌ
اٱعتباس لـزا ايهـا ،ٔ٥سٝـح احادـ ١إ ػ ايتعـبري عـٔ خـربات سظـ١ٝ
إ طــــتجٓا ١ٝ٥يهــــاَٗ ٔ٥ذــــٛغ بًٛعــــ ١اٱْعتــــام ٚاحلــــٛس يًُٛاَ٤ــــ١
ايؼعٛس /١ٜاكٛكٛع ١ٝبغ ايزات ٚايعـامل  ،ستـٚ ٢يـ ٛبؼـهٌ تبظـٝطٞ
يزي و ايٛدٛد ،سظت ايش ١ٜ٩ايذٜهاست4١ٝ
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اكِٗ إرا ٖٛ ،اطتٓطام ريو اكـٛسٚخ ،ؾعـربٜ ٙـتِ اطـتذعا ٤ؿـؿا٤
ايزات ا٭ْجٚ ،١ٜٛؼٛدب٘ ؿهٔ ،بٌ ٜٓبػ ٞسح تًو اٯثاس اي

غايبا

َــا تهــ ٕٛخشطــا ٤عًــ ٢ايــتهًِ ،نُــا ٜك ـ ا ؾٛنــ ٛم "سؿشٜــات
اكعشؾ "١ي ٬٦ته ٕٛكشَ ١ٝكش ١ٜ٩تـاسٜ ٜشؾـٌ م ثـٛب ايتكايٝـذ٫ٚ ،
ٜتٛاْ ٢عٔ تشس ٌٝن ٌ ػ ٤ٞإػ َهُٔ ايزانش ٠ايباسد4٠
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ايبشح عٔ ضاي ١إٜسٚض١ٝ

م داديت٘ يًٛسذ ٠ا٭ؿ ١ًٝبغ ايـٛت ٚايهتابـٜ ،١ؿــٌ دـاى
دسٜذا بغ نتابتغ :سظٓٚ ١أخش ٣ط ،١٦ٝؾايهتاب ١احظٓ ١ايطبٝع،١ٝ
بشأٜـٖ٘ ،ــ ٞتًــو اكٓبجــَ ١ــٔ خــن إلــ ٞم ايكًــت ٚايــشٚا ،ايـ

ةٗــذ

كؿاسقــَ ١كابًــٗا اك ـذّبش م اخــاسز ،أَ ٚــا ٜظ ـُ ٘ٝايؿــاسؽ ،اكـ ـّٓع،
ايتكم ،اكٓؿ ٞم بشاْ ١ٝاجظذ4
م ريو اكشنض اجٖٛشاْ ٞتتأطع ْٝات َٚكاؿذ ايٓف ايؼعشٟ
ا٭ْج ،ٟٛؾايكـٝذ ٠بايٓ ظب ١يًُشأ ٠ساي ١تعاؾ ٚتكـ ف إػ أقــاٖا،
أنجش لا تٓهتت أ ٚتتـ ، ِٖٛؾع٬قـ ١ايؼـاعش ٠بايًػـ ١سظـ ،١ٝنُـا
تـــؿٗا ايؼــاعش ٠طــً ٣ٛايٓعُٝــ ،ٞاي ـ

تتعا اٖــا ؼتعــ ١ســزس ٠يتــأتٞ

" ايهتابــ ١ؾعــ ٬بٝعٝــا دــشدا ًَُٛٚطــا َعــا" ٖٚهــزا تبــذ ٚايظــُ١
اٱٜشٚطـــَ ١ٝظـــبػ ١عًـــ ٢يػـــ ١ريـــو ايـــٓف اكؼـــبع ســـذ اٱغـــشام م
اٱ طتٗٝاَ ٞنُعـادٍ ي تطشؾـات اكخٝـاي ،ٞأَ ٚـا ٜظـُ ٞدـٛسز باتـاٟ
إحاس٘ اٱٜشٚط ،ٞاٱقشاس باحٝـا ٠ستـ ٢اكـٛت ،ؾٗـزا الـادع ٜعُـٌ
ن طــاسد يًُــٛتَٚ ،ــ٪اْع ٱ ايــ ١سٝــا ٠ايؼــاعش ،٠أ ٚايتخؿٝـــ َــٔ
إسظاطٗا بظط ٠ٛايضَٔ4
ٖهزا تاٍ ايًػ ١م ايٓف ايؼـعش ٟا٭ْجـ ٟٛإػ يعبـ ١إٜشٚطـ،١ٝ
أَا ذًٗا ــ أ ٟايكـٝذ ٠ــ ؾٗ ٛاجظذ ،ؼا ٖ ٛع ١َ٬ايؿشد ،أ ٚبٓٝت٘
ايشَض ،١ٜعً ٢اعتباس أْ٘ "إطتعاس "٠نُا ٜٓكٌ دٜؿٝذ يٛبشت ٕٛعٔ بٝـاس
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ؾٝذٜذا م نتاب٘ "اْجشبٛيٛدٝا اجظذ ٚاحذاث "١اٝح ٜهـُٖٚ ٕٛـا
ؾاع ،٬ؾٗ ٛػؿاف يـٛس اي٬ػعٛس ٚأٚسد ٠إٜشٚغ ،اي

تظك ٞأعلا٤

أٚ ٚوـــا٥ـ اجٗـــاص ايعلـــ ،ٟٛؾأعلـــا ٤اجظـــذ ،بتــــٛسٚ ،ٙستـــ٢
أٚكاعَ٘ٛٚ ،اقؿ٘ تٓخشه بؼهٌ بذا ٞ٥م اكؼٗذ اخٝاي ٞيًًٗٛطات
ا٭نجش بذا4١ٝ٥
َٔ تًو ايضا ١ٜٚاٱطتعاس ،١ٜأعتربت "اكاصٚخ "١ٝؼعٓاٖا ايؼٗ،ٟٛ
أ ٟنشاد ١أْج ١ٜٛيًتأمل ،سغب ١لٖٛـ ١يتشكٝـل إػـباعات إٜشٚطـ،١ٝ
بايٓىش إػ إٔ اكشأ ٠نا ٔ٥رات ٟٛايٓضع ٫ ،١طؼ ٢ا٭مل اٱْظاْ ،ٞبٌ
ٜعًٜٚ ،٘ٝبايؼ م أُٖٝت٘ ،عً ٢سظاب اكٛكٛع ١ٝنُعطـ ٢عكْ٬ـ،ٞ
بــايٓىش إػ إٔ يٲٜشٚطـــ ١ٝمســـ ١ايـــ ِٖٛايعًــ ٟٛاك٪طـــع عًـــَ ٢عٓـــ٢
إْعتاقٖٚ ،ٞهزا ته" ٕٛأْا" ايؼاعش ٠عًٚ ٢د٘ ايتخـٝف ا٭ْج،ٟٛ
نُا ْ ِٜٓــٗاَ ،هاْـا كٛاَ٤ـ ١أؿـاي ١ايطبـع ب ايشغبـ ١ايتٗٛؿٝـ ١م
ايظعادٖ ٚ ،٠زا َا ثتـش ٙدٜٛع َٓـٛس ػعشا م ْـٗا "تٓذ:"ِٝ
ال أعسف ادتشِٝ
يهٔ دطدٜ ٟتكد َٓر َٛيدٟ
َا َٔ غٝطإ ٜؤدر أسكادٟ
َا َٔ نا ٔ٥خسايف ٜالسكين
يهٔ ايهًُ ١تتش ٍٛإىل سػسَ ٠ؤذ ١ٜبني غفيتّ
ٚعظِ عاْيت دد اذتطاع يًُطس
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ٖهزا تتٛسه ايؼاعش ٠م ث ١ُٝايعؼل ــ ْـا ٚٚاقعا ــ ايزٜٓ ٟش٢
نخطاب إػ تأنٝذ إٜشٚط ١ٝايػا٥ت ،أ ٚايَ٬شٚ ،ٞ٥ستَ ٢ظـتشٌٝ
ايتشكل ،ي ٬٦تتش ،ٍٛبظبت ريو ايؼح أ ٚايعذّ ايعا ؿ ،ٞإػ دشد
ػ ،٤ٞؾايزات ا٭ْج ١ٜٛايؼاعشَ ٠تطًعَٚ ١تطًب ١عً ٢ايذٚاّ ،يهٓٗـا
ذهَٛــ ١باكعــاؾٚ ،عًــ ٢تًــو اكٓــادا ٠تتأطــع ايعًُٝــ ١ايؼــعش،١ٜ
ؾذ ٜايهتٝو ايش/١ٜ٩اي٬س ٖٛ ١ٜ٩ايهؿ ٌٝؼلاعؿ ١ايظط ٠ٛاٱٜشٚط١ٝ
م ْـٗا4
تًو اٱطتعاس ٠ايٓـاَْ ٖٞ ١ٝا اطتٛدبت َٔ ؾشٜٚذ اٱْضٜـاا عـٔ
نؿا ١ٜايٛدٛد يًذي ٌٝاكادٚ ،ٟاٱَعإ م قشا ٠٤ايٓــ ٞنـأعشاض،
ٚبايتايَ ٞعاسك ١ايتـٛس ايطيب يًذظذ ،اي٬ػخـ ،ٞاكٛدٛد خـاسز
ايضَٔ ،إر اجظذ "طري ٠رات "١ٝةٗذ ايؼاعش ٠اُ٫ٛت٘ كٛاَ٤ـ ١راتٗـا
بايعــاملَ ،ــٔ خــ ٍ٬ايتأطــٝع يـــشٚا إتـــايْ ١ٝكذٜــَ ،١تشــشسَ ٠ـــٔ
استهاطاتٗا ايزٖٓٚ ١ٝايعا ؿ ،١ٝيتشكٝل ؿٝػ ١ايتطابل بغ َٓطٛقٗا
َٚعاػٗا4
عًــٖ ٢ــزا ايٓظــل اٱطــتٗٝاَ ٞايعًــ ٟٛتتشــشى طــشاْ ١ٝريــو ايــٓف
ايؼعش ٟا٭ْج ،ٟٛؼا ٜتأت َٔ ٢يز ٔ٦ٜ ٠بٗا دظذ َٗذٛغ باٱْٛداد٫ٚ ،
ؽهــح ؾٝــ٘ إ ٫نٗٛاَــات ،نُــا تؼــري اٯثــاس ايٓـــ ١ٝاكتٛاسثــ ١ؾٓٝــا
ٚػعٛسٜا ،ؾايٓشدظ ١ٝايؿا٥ل ١م ريو ايٓف د٫ي ١عً ٢سغبَ ١بٝتٚٚ ١اع١ٝ
ٱكــؿا ٤ــابع ػخـــ ٞعًــ ٢اكٛدــٛدات ،تؼــب٘ إػ ســذ نــبري ْشدظــ١ٝ
احذاثــ ١نخطــاب ،ؼــا ٖــ ٛسذــش ايضاٜٚــ ١يٮطــا ري احذٜجــ ١بتعــبري
يٛبشت َٔ ،ٕٛسٝح تطابك٘ َع ؾهش ٠بٛدسٜاسد سـ ٍٛايٓشدظـ ١ٝاكٛدٗـ،١
نتُذٝذ َٛد٘ ٚٚوٝؿ ٞيًذُاٍ باطِ اطتجُاس ٚتبادٍ اٱػاسات4
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ٚنتعبري يػٜ ،ٟٛك ّٛريو ايٓف ايؼعش ٟا٭ْج ٟٛم دٖٛش ٙعً٢
ؾهــش ٠اي ٓــبؽ احــاد م َهْٓٛــات ايــٓؿع اجــا عــٔ كــاي ١إٜشٚطــ١ٝ
(سٚس/١ٝدظذ ٖٞ )١ٜؼجاب ١ايٛدٛد اٱْظاْ ٞاكك ا َٔ رات ايها،ٔ٥
 ٫اكعط ٢ؼذاْٚ ١ٝاعتبا  َٔ ١ٝقبٌ "اٯخش"  ٖٞٚايٛدٗ ١ايـ

أنـذ

عًٗٝا ٖٓشٖ ٟاؾًٛى اًٜٝع بؼإٔ أُٖ" ١ٝاٱٜشٚغ" م ْلاٍ ايؿشد اجا
عـٔ ايظـعاد ،٠ؾٗهـزا أسادت طـاؾ ٛثٝـٌ إٜـشٚغ َكـبَ ٬ـٔ ايظــُا٤
ايعاي ،١ٝم بض ٠دٓذٚ ،ٟؽٓت٘ َش ٠أخش ٣إٔ ٜشز عكًٗا ،نشٜح دبً١ٝ
تٗت عً ٢أػذاس ايظٓذٜإ4
ٖــزا َــا ٜعًٓــ٘ ايــٓف ايؼــعش ٟا٭ْجــ ،ٟٛستــٚ ٢إٕ بــذت ْلــا٫ت٘
ؼجاب ١احًِ اكبِٗ يًكب ٍٛباحٝا ،٠نُا ضًًٗا ب ٍٛسٜهـٛس ،اٝـح
ته ٕٛدشد ؾهش ٠طارد ١جملُٛع ايًز ٠اي

تتشغ بٗا ايزات ؾشؿ١

ايتخؿٝـ َٔ  ٚأ ٠ايعـزاب ،أ ٚتعًـٔ سكـاٖا ،ؾُٝـا ٜك سٗـا ػـه٬
خاؿا باخشم ،أ ٚبايتعاي ٞاٱْظاْ ٞؼا ٖ ٛسايَ ١ـٔ ايتطًـع ايؼـاٌَ
يهــٌ دٛاْــت ايتذــاٚص اٱ ْظــاْ ٞنُٓــتر أدبــٚ ،ٞؾــمٚ ،نظــًٛى
أٜلا ،يتشكٝل اٱْظـذاّ بـغ احادـات ايؿشدٜـَٚ ١تطًبـات اجملتُـع،
ست ٢اكؿشٚض َٓٗا ،ؼا ٖ ٞسا٫ت َعاػَٚ ١تذاٚي4١
إرٕ ،ؾايٛاقعـــ ١ايعا ؿٝـــ ١ؼتطًباتٗـــا اٱٜشٚطـــ ،١ٝايــ

ؽٛكـــع

ايها ٔ٥م َهـأَ اخطـش ٚتذؾعـ٘ إػ ساؾـ ١احٝـاٖ ،٠ـ ٞايذعاَـ١
ايبٓ ١ٜٛٝيؼعش ١ٜريو ايٓف  ،أٖ ٚزا َا ٜتبذ ٣عٓذ اختبـاس تًـو اكٛدـ١
َٔ ا٭ؿٛات عً ٢ذو احذاث ١بهٌ تطشؾاتٗا ايتعبريٚٚ ،١ٜؾل بٓاٖا
ايؼــعٛس ،١ٜاككاسبــ ١ؼعطٝــات ايًشىــ ، ١عًــ ٢اعتبــاس إٔ احذاثــٖ ١ــٞ
ؿٝػ َٔ ١ايـٝؼ اي

تكـ ا بٗـا ايـزات سشان ٗـا أ ٚسلـٛسٖا احـاد
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عً ٢خن ايضَٔ َٔ ،سٝح تشٜش اكعاْٚ ٞايك َٔ ِٝتاسطاْٝتُٗا4
ٜتأنذ ٖزا احلٛس ايؿاعٌ عٓذ ايٓىـش إ ػ َـا ًٜعبـ٘ اجـٓع م
ا٭دب ايه٬طٝهٚ ٞايشَٚاْتٝهَ ٞكاسْـَ ١ـع ا٭دب ا٭سـذخَ ،ـٔ
سٝح ع٬ق ١ريو ايُٓن اٱبذاع ٞباٱ ٜشٚط ،١ٝؾاجٓع ٜأخز ػه٬
َـعذا َٚتظاَٝا إػ أبعـذ ا حـذٚد ،ؾُٝـا ٜهـ ٕٛؾعـٌ احـت ؼجابـ١
ايتذَري ٫ ،ؼعٓ ٢أخ٬ق ٞأ ٚطٛطٛٝيٛد ،ٞبتـٛس ٖشبشت َاسنٛص،
ٚإؾا ؼعٓ ٢اْطٛيٛد ،ٞؾٗ ٛتذَري ٜتعـاػ عًـ ٢اخـري ٚايؼـشٚ ،عًـ٢
أخ٬م اجملتُعٚ ،بايتاي ٞؾٗ ٛغري قابٌ ٭ٕ ؿت بـً ١اػ َبذأ ايٛاقع
ايكا ، ِ٥ريو اكبذأ ايزٜ ٟشؾل٘ إ ٜشٚغ ٜٓٚبز ،ٙعً ٢اعتباس إٔ احٝا٠
اخاؿ ٖٞ ١ا٭غ ايز ٟتك ّٛعًَٓ ٘ٝى ١َٛايكـ ِٝا٭طاطـ ١ٝيًشذاثـ،١
ؼا ٖ ٞساي ١ٱْتاز ا٭ساطٝع اجذٜذ ،٠اي

ٜتِ ؼٛدبٗا انتؼاف

ايزاتٚ ،تكٝل ايشؾاٖ ١ٝاجظذ4١ٜ
بٗزا اكعٜٓ ٢ػذ ٚايؼعش ايعـا ؿ ، ٞا٭ْجـٚ ٟٛايـزنٛس ٟعًـ ٢سـذ
طــٛا ، ٤ســذاث ٞايٓضعــ ١م دــٖٛشَ ،ٙــٔ سٝــح نــ ٕٛاجظــذ ؼعاْٝــ١
اكتعذدَٚ ، ٠ا عشف بايجٛس ٠اجٓظ ١ٝتذٜذا ،أؿ ٬تهٜٝٓٛا خطاب
احذا ث ،١سٝح اق اب ايها َٔ ٔ٥ا٭سك َٔٚ ،ٞسٝح إحاا ايـٓف
ايؼعش ٟا٭ْج ٟٛم ٖزا اجملاٍ عً ٢تؿعَٓ ٌٝا ل ايٚ٬عـ ،ٞأ ٚإعـاد٠
اٱعتباس لا ،ي تعطَ ٌٝظاس ١عشٜل َٔ ١تكايٝذ ايشَٚاْتٝه ١ٝايشاؾً١
م َؿٗ ّٛايؼعش َٔ أدٌ ايؼعشٚ ،سد دعا ٣ٚاٱلاّ ايؼـعش ٟايؿـٛم ـــ
بؼش ،ٟأٚاكّٓضٍ ،قباي ١ايؼعش اكٓتر َٔ ايزات اح ١ٝنؿعٌ ٚدٛد4
مث ١احـاا إٜشٚطـ  ٞكـاغن بايتأنٝـذ م ايـٓف ا٭ْجـٜ ٟٛظـتُذ
ططٛت٘ َٔ احظَ ٞباػش ،٠إر  ٫ؿهٔ سـش خطاب اكشأ ٠ايؼعشٟ
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م ذذٚد ١ٜايتعبري اي ًؿى ،ٞستٚ ٢إٕ نإ ٖزا ٖ ٛاكذخٌ ،ؾـ ٬بـذ
َـٔ تأَـٌ ػـهٌ ايتُجـٌ ايبــ شٚ ٟايتعـبري احشنـ ٞأٜلـا ،ؾشظـت
ؾشاْظـٛا طٛيٝظــِ م "ػــعش ١ٜاكــشأٖٓ "٠ايــو إ ػــاسات دٓظــ ١ٝؿــشض١
ٚكُٓ ١ٝبعٝذ ٠ايذ٫ي ١م خطابٗا احٝاتٚ ،ٞػهٌ سلٛسٖا ا٭دا٥ـٞ
(طًٛنٗا٬َٚ ،بظٗاٚ ،نَٗ٬ا ٚ ،عاَٗـا) ٜتبـذ ٣ستـ ٢م ػـهٌ
تظشضتٗاْٛٚ ،ع سًٗٝا ٚ ،شٜك ١تذبري َٓضلا ،ؾُٝـا ٜظـُ ٘ٝإٜشٚطـ١ٝ
ايؼــٛن٫ٛت٘ٚ ،اك٬بــع (ايذاخًٝــٚ ١اخاسدٝــٚ )١اكىًــٚ ،١اكٓــذ،ٌٜ
ٚايعطش إر ٜـعت ايتػاك ٞعٔ نٌ تًو ايعَ٬ات اكًش ،١عٓـذ تأَـٌ
دشٜات ْف أ ٟػاعشٚ ، ٠تأٌَ أْظاق٘ ايًؿى ١ٝايـشض ١أ ٚايبا ٓ١ٝ
ايػــا٥شٖٚ ، ٠ــ ٛبهــٌ تأنٝــذ ؿــذ طـ شاْ ١ٝايــٓف ا٭ْجــ ٟٛبــايشٚا ســذ
اٱطتبذاد ب٘4
أَا ايتٛسه ايٓظ ٟٛايهج ٝـ م دٜايهتٝو احذاثَٚ ١ا بعـذٖا،
اك٪طع عًـ ٢طـٝهٛيٛد ١ٝإ طـتجٓا ١ٝ٥يًذًُـ ١ا٭ْجٜٛـ ،١ؾًـِ ٜظـِٗ م
كبن اْؿ٬تات ٖز ٙاكؿاٖٚ ِٝسظت بٌ عذّـ ٌ م تـذَري َـا تبكـَ ٢ـٔ
َكَٛات ايشَٚاْتٝه ، ١ٝعً ٢اعتباس إٔ َؿاٖ ِٝاحذاثَٚ ١ا بعذٖا ٖٞ
ثكاؾــ ١تلــع اٱْ ظــإ َٛكــع ايذساطــ ٚ ،١تٓــذسز كــُٔ ثكاؾــ ١ايتُــشد
ٚايؿشداْٚ ،١ٝتؿتٝت ؾٛق ١ٝايجكاؾ ٚ ،١بك ١ٝايٓف إ ػ تؼطٝات ٚأيٛإ
تأخــز سشانٗــا عًــ ٢أدٜــِ احشٜــٚ ،١ؽجــٌ ايــزات بهــٌ عٓؿٛاْٗــا
ٚنُٝٝا ٝ٥تٗــا ايبؼــش ،١ٜبــٓؿع ايكــذس ايــز ٟتَ٬ــع ؾٝــ٘ اٱػـ ا ات
ايتاسط4١ٝ
ريو َٖ ٛا تبذ ٣م ايؼهٌ ايؼعش ٟا٭ْج ،ٟٛاكتذا ٍٚنُك ا
تعبري ٟعٔ ايٛدٛد َٔ ،سٝح إ ق اب٘ َٔ اككَٛات اكادٚ ،١ٜخًع مسـ١
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اٱطت٬ب عٔ تع ايٝات ايؿٔ ايه٬طـٝه ، ٞتًـو ايـ

ناْـت تُـٞ

ايتٓــاقض ٚتبكــ ٞعًــ ٢اكظــاؾ ١ايكاُ٥ــ ١بــغ ايــزاتٚ ٞاكٛكــٛعٚ ،ٞبــغ
اكتــٚ ِٖٛاكعــاؾٚ ،أٜلــا بــغ ايٓخبــٚ ٟٛاجُــاٖري ٟستـ ٢م ؿــٛست٘
ايؼعب ،١ٝأَ ٚا عشف بـشاع ايؿٔ ايطًٝع ٞقباي ١ػٝإ ايتعبري ايظٛقٞ
عــٔ ايٛدــٛد اٱْظــاْ ،ٞؾايهتابــ ١تبــذٖٓ ٚــا ،بتـــٛس بــاست،ؾهشا
َتعايٝـــا عًـــ ٢دٜهـــٛس ايهًُـــاتٚ ،ةـــاٚصا يهـــٌ أســـٛاٍ اي طـــٝ
ايتــذسص ٚ ،ٞعًــ ٢ريــو ٜظــتٓهش ايهتابــ ١بطشٜكــ ١أدبٝــ ١م اجملتُــع
ايربدٛاص ٟؾٗزا ٜعم ايتٛا  ٪عً ٢ايتكظ ِٝايطبك4ٞ
ٖزا ٖ ٛاكٓذض ايز ٟسكك٘ ايؿـٔ ا٭سـذخ عَُٛـا بتــٛس ٖشبـشت
َاسنٛص م نتاب٘ "اٱْظإ ر ٚايبعذ ايٛاسذ" سغ أؿبح ػهٌ ايعٌُ
ا٭دب ٞأ ٚايؿم شٜكا ـايٝاٚٚ ،عذا ب ايظعاد ،٠بعذ إٔ نـإ ا٭دب
ٚايؿٔ ٚ ،قبـٌ إٔ ٜتــاا اجملتُـع ٚايجكاؾـ ،١ؿـج ٕ٬ايلـُري ايتعـٝع
اكٓكظِ ٚاٱخؿاقات ٚاٯَاٍ غري اكتشككٚ ،١ايٛعٛد اكٓهٛخ بٗا ،ؾكذ
ناْــا قــ ٠ٛعكْٝ٬ــٚ ١عشؾاْٝــٜ ،١هؼــؿإ ،بشأٜــ٘ ،عــٔ بعــذ اٱْظــإ
ٚايطبٝعٜ ١كُع٘ ايٛاقع ٜٚشدع٘ٚ ،ناْت سكٝكتُٗـا تهُـٔ م ايـِٖٛ
ايزٜٛ ٟسٝإ ب٘ ،م إسادتُٗا اكـش ٠عً ٢خًل عامل عًّل إسٖاب احٝا٠
ٚأقـاٖا عٓ٘ ٚطٝطش عً ٘ٝ٭ْ٘ عشؾ٘4
تًو ٖـَ ٞعذـض ٠ايشا٥عـ ١ا٭دبٝـ ١أ ٚايؿٓٝـ ، ١سظـت تًًٝـ٘ يـٮدب
اجذٜــذ  ،ايــزٜ ٟؼــهٌ ايــٓف ايؼــعش ٟا٭ْجــ ٟٛأســذ سٚاؾــذ 4ٙاْٗــا
اكهابذ ٠ست ٢ايٓٗا ،١ٜؾبؿلٌ ػهٌ ٖزا ايعٌُ تهتظـت ايىـشٚف
اٯْ ١ٝبعذا دذٜذاٜ ،بذ ٚؾ ٘ٝايٛاقع اكعط ٢نُا ٖ ،ٛؾٝك ٍٛاحكٝك١
عٓذ٥ــز عــٔ ْؿظــ٘ٚ ،تهـــ يػتــ٘ عــٔ إٔ تهــ ٕٛيػــ ١اخٝبــٚ ١اجٗ ـٌ
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ٚاخٓٛع ،سٝح ٜذع ٛاخٝاٍ ايٛقا٥ع بأمساٗ٥ا ؾٗٓٝاس ًَهٛتٗاٖٛٚ ،
ٜبًبٌ أسنإ ايتذشب ١ايٜٚ ١َٝٛٝبغ أْٗا صا٥ؿَٚ ١ؼٚ ،١ٖٛيهٔ ايؿٔ ٫
ؿتًــو ٖــز ٙايكــذس ٠ايظــشش ١ٜإ ٫عٓــذَا ٜهــٖ ٕٛــْ ٛؿظــ٘ قــذس ٠عًـ٢
ايٓؿٜ ٫ ٖٛٚ 4ٞظتطٝع إٔ ٜتهًِ يػت٘ اخاؿ ١إ ٫عٓذَا ته ٕٛايشَٛص
اي

تذسض ٚتشؾض ايٓىاّ ايكا ِ٥س ١ٝكا ؽت4
ريــو ٖــ ٛعٓــٛإ ا٫سخ ايًػــ ٟٛايلــاغن نُــا تكـــت٘ سٚصايٓــذ

نٛاسد م دٌُ اٯثاس اكاد ١ٜيًـٛس ٚايهًُات ٖٛٚ ،ؽاَا َا أسادت
يٛسْا طٝر ــ أنجش نتاب ايظـري ٠ػـٗش ٠ـــ ايتأنٝـذ عًٝـ٘ بعـذ إعـاد٠
قشا ٠٤ايهتابات ايٓظا ٖٛٚ ،١ٝ٥ايٓؿار اػ دٖٛش اكبذعات ؼا ٜؼتٌُ
عً ٘ٝإبذاع ٗٔ َٔ ايعٓاؿـش اكًشـ ١يـشٚا ايعــش ٚ ،ذـا٫ٚتٗٔ ايذا٥بـ١
يًـتًُف َـٔ كـشٚسات ايهتابـ ١ايتكًٝذٜـ ،١ستـ ٢تًـو اكهشطـ ١ؾٓٝـا
ٚتاسطٝا ٚسلاسٜا َٔ خ ٍ٬أطايٝت تؼهٝه ،١ٝؾخٛف ايؼاعشَٔ ٠
اٱْ٦ظاس يًتهشاسات ٚاٱطتعادات ٚاي٤٫ٛات ٜٛس ٗا ؾُٝا ٜعشف ؼشض
"ٚع ٞايزات" اك٪طع م دٖٛشاْٝت٘ عً ٢احاس ١ٝاٱٜشٚط4ٞ
ٚبايٓىش إ ػ نٜ ْ٘ٛظتُذ اقت٘ َٔ اكعاؾٚ ،ايٛدٛدٚ ،ايتذشب١
َ ٫ــٔ اكٛاكــعات ايًػٜٛــٚ ،١ا٭طــع اجُايٝــ ١اكعشّؾــ ،١تـــعذ ؾعــٌ
اكطابك ١م ايٓف ا٭ْج ٟٛبغ اي عباس ٠ايؼعشٚ ١ٜايٛقا٥ع ايؼعٛسٚ ،١ٜؾل
آيٝات تك ّٛعً ٢اخ ام ايًػٚ ،١إ صاسـ ١واٖشٜـ ١اكعٓـ ٢أٜلـا ،يتتلـح
ايذ٫ي ١ايهرب ٣لجً ١م اطتعاد ٠ايها ٔ٥اك ًك ٢عًٖ ٢اَؽ احٝا،٠
ٚبايتاي ٞإطتعاد ٠ؿٛت٘ اكـادسٚ ،تؿـٝح اخاؾت َٓ٘ نٓتٝذ ١شد١ٜ
 ٚبٝعٝــ٫ ١طــتعاد ٠ايــذٚس اٱْظــاْ ٞاكلــٝع أ ٚاكػٝــت ،أ ٟايعــٛد ٠ــــ
ؼٝهاْضّ اطتكشا ٞ٥ــ إػ ٗشاْ ١ٝايتـٛس ا٭ْج ٟٛيًٛدـٛد ،أ ٚبـشا٠٤
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ا٭ؿٌ اٱبذاع4ٞ
ٖهزا أزض ايٓف ايؼعش ٟا٭ْج ،ٟٛؼشارا ٠ـً َٔ ١اخطابات
اٱْظاَُْٗ ،١ٝت٘ ا٭ٚػ يٛؿٌ سكٝك ١ؾعٌ "اكابعذ" ايؼعش ٟجبٖٛشاْ١ٝ
ٚدٛد "اكاقبٌ" اْ٫ظاْ ،ٞنُـا ؽجـٌ م ايظـادْ ١ايظـَٛش ١ٜاْٗٝـذٚاْا
( 2311م )4ّ 4ابٓ ١طشد ٕٛا٭نذ ،ٟؿـاسب ١أ ٍٚأثـش أدبـ( ٞػـعش)ٟ
َهتٛب م تاس ٜايبؼش ١ٜقبٌ إٔ تطشد اكشأ َٔ ٠ايهتابـ ،١سٝـح مت
تزنري ايتاسٚ ٜايـ ٛس ٠بٌ ايزانش ٠اْ٫ظاْ ١ٝؼذًُٗاٚ ،ؾل تـُِٝ
رنٛس ٟإطتشٛار ٟذظٛب ْ ٫ ،تٝذ ١يٛاقع ١عشك4١ٝ
ٖــزا َـــا تعتكـــذ ٙايكـــشا٤ات ايٓظــٚ ،١ٜٛتتشـــذاٚ ،ٙتـــا ٍٚبهـــٌ
ايٛطا ٌ٥إعاد ٠ايها ٔ٥ا٭ْج ٟٛإػ قًت احٝا َٔ ،٠خ ٍ٬أْظٓ ١ايًػ،١
نــشد ؾعــٌ عًــ ٢تــزنريٖا ،ؼــا ٖــ ٞــــ أ ٟايًػــ ١ــــ كــشب َــٔ ايؿعــٌ
ٚاحشنٚ ١ايؿهش ٚايتؿهري ٚايٛعٚ ٞايٚ٬عٚ ٞايتذشبـٚ ١ايعا ؿـ،١
ؼؿٗ ّٛداى دسٜـذاٚ ،اكشسًّـ ١ايٝـ ّٛنٓظـل َـٔ ايعَ٬ـات إػ طـٝام
ايهتاب ١ايؼعش ، ١ٜؼا تؼٗذ َٔ ٙؾٛساْات ػعش ١ٜأْجَ ١ٜٛتُاد4١ٜ
إرا ،ؾُُٗـــ ١إعـــاد ٠اكـــشأ ٠اػ ايًػـــ ١إؾـــا تعـــم ايعـــٛد ٠بٗـــا اػ
احٝا،٠نشد أْجْ ٟٛلاي ٞعً ٢ؾعـٌ ايتـزنري ايظـا  ،ٞيتذعـٌ َـٔ
ا٭ْٛث ١ؾع ٬إْظاْٝا دذٜشا ٚ ،يتؼ ى بٛعٗٝا ٚػعٛسٖا م َُٗ ١إْتاز
ايٓف ،ؼا ٖ ٛؾهشٚ ٠إسظاغ ،ؾُٝا مستـ٘ ؾٝظـٛاؾا ػُٝبٛسطـها
رات قـــٝذ" ٠ؾــشا ايهتابــ "١يتٓٛدــذ عًــ ٢أسض ايٛاقــع 4ؾــذاخٌ ريــو
ايهاْ ٔ٥ذا ٤ااد ١إػ اٱؿػاٚ ،٤سؼا نـإ م ْـف "تظـأيم كـارا
أْؿكــت سٝــات ٞم ايهتابــ١؟" يظــًٝؿٝا بــ٬خ ( )1963 – 1932بعــض
اجٛاب:
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أنتب ٚسطب ,ألْ٘
يف داخً ,ٞمث ١صٛت
ئ ٜٗدأ أبدا...
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أعٝدٚا ايعدٚ ,ال تٓطٛا ضاف...ٛ
اْٗٝــذٚاْا إراٖ ،ــ ٞاحــذخ اٱبــذاع ٞا٭ ْجــ ٟٛا٭َ ٍٚــٔ ايٛدٗــ١
ايتاسط ٖٞٚ ،١ٝأٚػ د٫٫ت اكرياخ ايؼعش ٟايٓظ ،ٟٛسٝح ٜتأنذ ــ
سؿشٜا ــ بتُجاٍ ٚدُٛع َٔ ١اي ات ٌٝايٓـ ١ٝتكـاسب ايـج٬ثغ قــٝذ٠
َٛدٗ ١إػ "إْاْا" آل ١اخـت ٚايطبٝع ّٜٛ ،١ناْت ا٭ططٛس ٠تاسطا
ْٚـا أدبٝا ٚ ،سٝح نإ ايؿٔ ػه َٔ ٬أػـهاٍ ايـذعاٚ ٤ايتبتـٌ،
َٔ أدٌ ا ٱبكـا ٤عًـ ٢ع٬قـَ ١تٛاصْـ ١بـغ اٱْظـإ ٚايطبٝعـ ١م سـذٚد
ايلشٚسٚ ٠احاد ،١أ ٚبغ ايبؼش أْؿظِٗ ٚؾـل تشاتبٝـ ١بكٝـ ،١تتـٛؾش
عً ٢مس ١سٚس َٔ ١ٝأدٌ ؽهٝح اٱْظاْ ٞم اٱْظإ ،نُخا بتٗا
ٱْاْا َج:٬
ٜا ضٝد ٠ايسٚحٚ ,ايطٝا ٤ايتاّ
أٜتٗا املسأ ٠املهط ٠ٛبايبٗا٤
.......
َهًً ١أْت بايفطا ٌ٥ادتً١ًٝ
تطتشكني تاز ايكدٜط ١ايعًٝا
اييت حتٌُ بٝدٖا األزٚاح ايطب
آٜ ,ٙٚا ضٝدت,ٞ
ٜا سازض ١ايسٚح ايعظ١ُٝ
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أَا إٜكاع ايًٗؿ ١اٱٜشٚط ١ٝؾ ًِ ٜتؼهٌ نشلـٛس ػـعش ٟإَ ٫ـع
ايؼاعش ٠ايْٛٝاْ ١ٝطاؾ 681 – 611( ٛم )4ّ 4اكخًذ ٠م اكتشـ اي ٛم
ايْٛٝاْ ٞم أثٓٝا بًٛس ٖٞٚ ١تكشأ َٔ بشدٚ ،١ٜاحملؿٛسٚ ٠دٗا عً ٢عًُ١
َذٜٓــَٝ ١تــًٝغ جبضٜــش ٠يٝظــبٛغ ،ؾٗــ ٞاكش دعٝــ ١ايؼــعش ١ٜا٭نــرب،
 ٚؿاسب ١اكرياخ ايؼعش ٟا٭ْج ٟٛبـايؼ ا٭ُٖٝـ ،١ؾٗـ ٞا٭َجٛيـ ١ا٭دبٝـ١
ا٭نجش دارب ١ٝيتأنٝذ ٚدٛد أّ ػعشْ ١ٜاوُ ١يتًو ايظ٬ي ١اكبعجش ٠م
ايتــاس ٜنُــا ٜتـــٛسٖا ؾٓٝػؼــتا ،ٜٔيذسدــ ١إٔ  ٍٚدٜٛساْــت َ٪يـــ
َٛطٛع" ١قـ ١احلاسٜ "٠عتكذ بأْ٘ إرا ناْت ؿؿ" ١ايؼاعش" قـذؿاً
تــاٍ َباػــش ٠إػ ٖــَٛريٚغ ؿ ـاست اٱيٝــار ، ٠ؾــإٕ َعٓــ ٢أ ٚؿــؿ١
ايؼاعش ٖٞ ٠اٱساي ١ا٭ؿذمٚ ،ا٭نجش ايتـاقا بظاؾ ،ٛؼعٓ ٢أْٗا،
ا٭ؿٌ يًٓف ايؼعش ٟا٭ْجٚ ،ٟٛبايتاي ٞؾ ٗ ٞا٭طاغ ايشٚسٚ ٞايًػٟٛ
يؿهش ٠ايتاس ٜاح ٞاكتـٌ اكؿتٛا ،سظت ايتـٛس ايٓتؼ4ٟٛ
إرا ٖٞ ،دش ٠ايتأثري ايهـرب ،٣أ ٚاكشدعٝـ ١ا٭ٖـِ يـزيو ايـٓف
٭ْٗا أقشب إػ ؽجٌ تؼهًٝت٘ اخطابٝـ ،١أْ ٚىـاّ تهْٛـ٘ ،ؼـا ٖـٛ
إزاص يؿى ٞأ ٚيظاْ ،ٞسظت َؿٗ ّٛاخطابٚ ،ؼعٓ ٢أدم م ػعشٖا
َا ٜـطًح ؾٛن ٛعً ٢تظُٝت٘ سؿشٜا "ايعباس "٠أ ٟايهٝؿ ١ٝاي
عًٗٝا دُٛع َٔ ١ا٭دي ،١اي

تٛدذ

تظُح بإٔ ته ٕٛػ٦ٝا آخش غري دشد

آثــاس ٚ ،غــري دــشد عَ٬ــات َتتايٝــ ١تعًــ ٛدــٖٛشا َادٜــاٚ ،غــري دــشد
َٛكــٛع َــٔ اكٛكــٛعات ،ؿــٓعٗا نــا ٔ٥بؼــش ،ٟبــٌ ايهٝؿٝــ ١اي ـ
تظــُح بــإٔ تــشتبن ؼٝــذإ َٛكــٛعاتٚ ،إٔ تــذد َٛقعــا يهــٌ ؾــشد
لهــٔٚ ،ةــذ َهاْٗــا بــغ اٱزــاصات ايًؿىٝــ ١ا٭خــشٚ ،٣تتشًــ٢
ؼادَ ١ٜتهشس4٠
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 ٚإرا ٖٞ ،ػذش ٠اػتكام ريو اخطاب ،ؼـا ضتٜٛـ٘ َـٔ "عبـاس"٠
ٖ ٞرتـش ايؿعٌ ايًظاْ ٞا٭ْج ،ٟٛؾؿ ٞػعشٖا قذ زذ َـا ٜتكــاٙ
ؾٛن ٛم سؿش ١ٜخطاب٘ أ " ٟعباسات لا ع٬ق ١بتعشٜـ ايبٓٝات ايكابً١
ي ًُ٬سىــٚ ،١سكــٌ اكٛكــٛعات اكُهٓــ ، ١عبــاسات تشطــِ أػــهاٍ
ا يٛؿـــ ٚاكظــايو اٱدسانٝــ ١ايــ

باطــتطاع ١احكــٌ إٔ ٜعتُــذٖا4

عباسات تربص اٱَهاْٝات ا٭نجش عُ ١َٝٛيًتُٝٝض ٚتؿتح بزات ايطشٜك١
َٝذاْا بهاَ ً٘ َٔ اكؿاٖ ِٝم سادـ ١إػ بٓـا 4٤عبـاسات تؿظـح اجملـاٍ
٭نرب عذد َٔ اخٝاسات اي٬سك4"١
ٚا٭ِٖ إٔ م ْـٗا ٜهُٔ ايعـت ا٭ِٖ يظشاْ ١ٝايٓف ا٭ْج،ٟٛ
أَ ٟشدع ١ٝكُري ٙاكْ٪ح  ،ؾٗـ ٞايٝـ ّٛأنـرب َـٔ اكجـاٍ ايؼـعش ،ٟأٚ
ست ٢اك زٖت ا٭دب ٞايزٜ ٟظتشلش داُ٥ا تت َظـُ" ٢ايظـاؾ "١ٜٛبـٌ
ٖ ٞشٜك ١أْج ١ٜٛخاؿ ١ٱعتٓام احٝاٚ ،٠أٜك ١ْٛػعش ١ٜعً ٢دسدَٔ ١
ايتبذ ،ٌٝضتؿ ٢بٗا ٱعذاد طًظًَ ١ـٔ اجـٛا٥ض َـٔ رتًــ اجٗـات
ايجكاؾٝــ ١ايعاكٝــ ، ١ؾُــا إٔ تتؿــٛم ػــاعش ٠ستــ ٢تًكــت طــاؾ ٛصَاْٗــا أٚ
َهاْٗ ا نُـا سـذخ يًؼـاعش ٠ايْٛٝاْٝـ ١دسانٛبٛيـ ٛثٝـ– 1885( ْٞٛ
 )1968اكًكب ١ؼ ريتٛٝتٝظا ،أ ٟايشضاْ ١ايــػري ،٠أ ٚنُـا اعتربتٗـا
ؾشدٓٝــا ٚٚيـــ اكشدعٝـــ ١ا٭ؾلــٌ ســغ أسايـــت ايؼــاعش ٠ا٫زًٝضٜـــ١
نشٜظتٓٝا سٚطٝ

ايٗٝا4

ٚقذ عشؾت طاؾ ٛنُظٚ٪ي ١تشب ١ٜٛعٔ ـعْ ١ٝظـ" ١ٜٛثٝاطـٛغ"
تــذسب ؾٗٝــا ايٓظــا ٤عًــ ٢ايؼــعش ٚاكٛطــٝك ،٢ؾكــذ ْظــت ايٗٝــا ث٬ثــ١
اخ اعات َٛطٝك ٖٞ ١ٝايبًٝه ٚ ،ٕٚايبهتٝعٚ ،اكهظٛيٝذٜاْ،ٞ
ٖٚــ ٞآ٫ت ٜظــتخذَٗا ايؼــعشا ٤ايــذساَ ،ٕٛٝنُــا بشعــت ؾٗٝــا طــاؾٛ
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يتأٖٝـــٌ ْظـــاٗ٥ا بٓؿشـــات احـ ـت ٱ بـــشاص ؿـــؿاتٗٔ ا٭ْجٜٛـــَ ١ـــٔ أدـــٌ
تلـــرئٖ يًـــضٚازٚ ،خذَـــ ١سبـــات اجُـــاٍٚ ،عًـــ ٢ريـــو تلـــُٓت
قـا٥ذٖا أمسا ٤دُٛع َٔ ١تًُٝزاتٗا َجٌ تُٝاغْ ،ان سٜاٖ ،ري،ٚ
عً ٢ػهٌ ْذا٤ات ٚتٛط٬ت "تعاي ٞخًـٝم" ا٭َش ايز ٟأٚس ٢ؼٍٛٝ
َجً ،١ٝأًّٖٗا ٭ٕ ته ٕٛسب ١ريو ال ٣ٛاكجًَٚ ٞشدعٝت٘ ،نُا أدَٓت
ايتػم بإبٓتٗا اْهًٝع اي ٚؿؿتٗا بايهٓض أ ٚايٛسد ٠ايز ٟتتٓاصٍ عٔ
ايعامل َٔ أدًٗا4
ٚ٭ْٗا تٓاد ٟتًُٝزتٗا أتٝع ــ ػعشٜا ــ نُعبٛد ٠لتعـٚ ،١تـــ
دــٛز ٬ٝبــايضٖش ،٠سٝــح ثا ــت نــٌ ٚاســذَ ٠ــٔ َشٜــذاتٗا بــذٍ٫
َٚعاتبات َؿش  ١م ايٓع ،١َٛأخز ا٭َش عً ٢أْ٘ ساي ١ؿشضَٚ ١عًٓ١
َٔ اك ٍٛٝاكجًٚ ١ٝايظشاقٚ ١ٝيٝع دشد إػاسات ٚد ْظ ١ٜٛأ ٚإْظاْ،١ٝ
خـٛؿـــا اتـــٝع َٝٚذـــاسا ٚتًٝٝظـــباٚ ،سؼـــا نـــإ ا٭َـــش نـــزيو،
ٚؼٛدت ريو ايتـٛس قش٥تٚ ،ؿٓؿت نشب ١يًُجًٝات ٚايظـشاقٝات،
يذسد ١إٔ ٖٓايو َٔ ٜش ٣إٔ ؾهش ٠اكجً ١ٝبغ ايٓظاLesbianism ٤
أػتكت َٔ دضٜش ٠يظبٛغ ايْٛٝاْ ،١ٝاي

ناْت تعـٝؽ ؾٗٝـا طـاؾ،ٛ

ٚتك ِٝم أسٚقتٗا ٚباساتٗا َٗشداْات احت ٚاي ب ١ٝاجٓظ4١ٝ
ٚقذ ؿاس ريو اٱتٗاّ اكجري يًذذٍ ،اكٛد٘ يؼخف ٚػعش طاؾ،ٛ
خٝاسا سٝاتٝا ٚػعشٜا يؼاعشات َعاؿشات ،استز ٜٔؼٛدب٘ أثشٖا َٔ
ايٓاس ١ٝاكٛكٛعٚ ١ٝايؿٓ ،١ٝسٝح ايػٓاٚ ١ٝ٥ايبظا  ١ايعشٚك ١ٝاكـٛغ١
م سباعٝات بٛس ١ٝدشٚ ،١٦ٜناْت طاؾ ٛقذ ؿاغتٗا َ ٖٞٚتٝكَٓٔ ١
خًٛدٖا أَاّ أنرب ْاقذ  ٖٛٚايضَٔ ،ؾكذ أٚؿـت نـٌ َـٔ ؿـش عًـ٢
اككابش أٜ ٫تزنشٖا نؼاعشَٝ ٠ت ،١بٌ نهًُ ١خايذ ،٠ؾٗ ٞنُا
42

ثا ت أؾشٚدٜت تٓاغ ٞايؼعشٚ ،تعًٔ ثكتٗا داُ٥ا ؾُٝا تعتكذ ٙػعٛسٜا
ٚؾٓٝا ،يذسدـ ١أْٗـا ثا ـت ايشدـٌ بجكـ ١أْجٜٛـَ ١ؿش ـ ١ت٪نـذ ؾـشاد٠
ؾعًــٗا ايًظــاْٜ" ٞبــذَٛ ٚاصٜــا يٲيــٖ٘ 44ــزا ايــز ٟصًــع أَاَــو" ستــ٢
نًُاتٗــا ايــ

تؼــبٗٗا با٭ْؿــاغ تظــٗا بـــُات يؿىٝــ ١ؾطٓــ ١م

اةاٖٗا ْاس ١ٝاخًٛد ،ؾٗ ٞعـ ١ٝعً ٢ايٓظـٝإ ،ستـٚ ٢إٕ انتؿـت
ؼخا ب ١قشٜٓاتٗا:
أسدِٖ ,نُا أق ٍٛيو,
ضٝترنسْا,
نًتاْا َٓطٝتإ,
يهٓٓا َطٛقتإ
برانس ٠ايسداٍ ايطٝبني
أؾ ٕٛ ٬رات٘ ايزْ ٟـاد ٣بطـشد ايؼـعشاَ ٤ـٔ ـٗٛسٜتـ٘ ايؿاكـً١
أسبــو اكٝجٛيٛدٝــا ايْٛٝاْٝــ ،١عٓــذَا تٛقـــ ــ ٬ٜٛأَــاّ ؾتٓــ ١ايجــشا٤
ايذساَ ٞيًٓف ا٭ْج ٟٛعٓذ طاؾَ ،ٛطايبا بإكاؾتٗا إػ َـاف اٯل١
ايْٛٝاْٝــ ،١ؾبٛدٛدٖــآٜ ،بػــ ٞإعــاد ٠اي ٓىــش م تـــٓٝـ آلــ ١ايؼــعش
ٚايؿٓ ،ٕٛؾٗ ٞيٝظت تظعا  ،نُا تـش اكٝجٛيٛدٝا4
" أعٝذٚا ايعذ ٫ٚ 44تٓظٛا طاؾ "ٛأدٌ ٖهزا قاٍ أؾَ ٕٛ ٬ؼٝذا
بتًــو ا٭طــطٛس ٠ايؼــعش ،١ٜا٭َــش ايــز ٟدعــا الًٝٓٝٝــ٫ ٕٛطــباؽ ؿــؿ١
اكًُٗ ١ايعاػش ٠عًٗٝا ،أَا طكشاه ؾكذ يكبٗا باجُٚٚ ،١ًٝؿؿٗا اك٪سخ
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ط اب ،ٛباكشأ ٠ايؿزّ ٠ايشٖٝؿٚ ،١بشأَ ،ٜ٘ا َٔ ػاعش ٠أٚتٝت َٔ أؿٍٛ
ايؼــعش َعؼــاس َــا تــتكٔ  ،نُــا ؽٓــ ٢ؿــٛي ٕٛاحهــ ِٝإٔ ضؿــي
أػعاسٖا ثِ ؿٛت ،سؼا ٭ْٗا اطتطاعت بؿعًٗا ايًظاْ ٞاكتُاد ٟراى،
ابتهــاس ـًــ ١إكــُاسٚ ١ٜاصاصٜــ ١م ؿــٝػ ١غــري َعٗــٛد ٠أَ ٚتــٛاتش،٠
تتذــاٚص َــٔ ايٛدٗــ ١اخطابٝــ ، ١سظــت تًٝــٌ ؾٛنــ ،ٛايؿعــٌ اكــادٟ
ٚا ككاؿذ ٚست ٢ؾعٌ ايتعبري ،احملشس َٔ سبك ١ا٭ػهاٍ اكعشّؾ4١
َٚا تًـو اٱػـادات إ ٫د٫يـ ١يـذٜايهتٝو رنـٛس ٟأْجـ ٟٛعٓٛاْـ٘
اٱدشا٥ـٖ ٞـ" ٛايٝعاطـٝت ٚاكًهـَٚ "١ؿــاد ٙقـذس ٠طـاؾ ٛعًـ ٢إختـــاس
ا٭ْجٚ ٟٛتهجٝؿ٘ م ايٓف  ،ؼـا ٖـ ٛعٓـٛإ ايـزات ٚيـٝع م ايٛوٝؿـ١
ٚسظــتٚ ،بايتــاي ٞتأًٖــٗا يتُجٝــٌ َــا ٜظــُ ٘ٝادَْٛــذ دــابع "طــًط١
ا٭ْج ٖٛٚ "ٟٛاعتباس َ٪نذ عٓذ ابٔ عشب ٞأٜلا ايز ٟبٓـٖ ٢ـ ٛاٯخـش
داْبا َٔ خطاب٘ عً ٢إٔ اكشأٖ ٠ـ " ٞذـٌ اٱْؿعـاٍ" سغـِ اْٗـا ناْـت
أقش ب اػ ايكبح َٓٗا اػ اجُاٍ اكىٗش ٟبظُش ٠بؼشتٗا ٚقـش قاَتٗا
ٚبظُاتٗا ايػًٝى ١ايؼب ١ٗٝبؼ ١ْٛايشداٍ4
ٖهــزا تٓاقـــٌ ايعــامل ايكـــذ ِٜقــــا٥ذٖا ٚأغٓٝاتٗــا ايــ ـعٗـــا
أنادؿ ٛٝا٭طـهٓذس ١ٜم تظـع ١نتـتٚ ،أعٝـذ ْظـخٗا ٚاي ٜٚـر لـا
اُاطٚ ١إعذاب ،قبٌ إٔ تأَش ايهٓٝظـ ١بإسشاقٗـا كـشات َٓٚعٗـا َـٔ
ايتذاٚ ،ٍٚم أنجش َٔ َهإ ،يعـٌ أػـٗشٖا تًـو ايـ ؽـت م سَٚـا
عًٓا بأَش ايبابا دٛسز ايجأَ ،إر مل ٜظًِ َٔ ػعشٖا ا ٫قـٝذ" ٠ؿ٠٬
اػ أؾشٚدٜت" ؾُٝا ٜعهع بؼهٌ أ ٚب خش ،سٖـاب ايـزنٛس ٟايـذاِ٥
َٔ ا٭ْج ٟٛاكلاعؿ ١ططٛت٘ بايًػ ،١ؾشت ٢طاؾ ٛراتٗا ْؿٝت إػ ؿكً4١ٝ
أَا بك ١ٝآثاسٖا ؾكذ عجـ ش عًٗٝـا نُكـا ع َتؿشقـ ١م ايؿٝـ ،ّٛأٚ
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عًــ ٢ػــهٌ َكـ ٫ٛت ٚسهــِ َتلــُٓ ١م نتــت ايكــذَا ٫ٚ ،٤صايــت
ثلع ي ــات ؼختًــ ايًػـات ،يهٓٗـا  ٫تطـاٍ طـششْ ١ٜـذا٤اتٗا
ا٭ْج ١ٜٛاحملري ، ٠أٖ ٚزا َا ٜؼاع عٔ أطـطٛس ٠ػـعش ١ٜأْجٜٛـ ١إخ اقٝـ١
يًزا٥كٚ ١ايضَٔ ،ؿهٔ إٔ ته ٕٛخاؾ ١ٝريو ايٓف ايؼعش ٟا٭ْج،ٟٛ
سظت اكؿٗ ّٛايؿشٜٚذ ،ٟأ ٚأقــَ ٢ـا ؿهـٔ إٔ ٜبـذ ٚعًٝـ٘ نؿعـٌ
يظاْٚ ،ٞؾل ايتـٛس ايؿٛن4ٟٛ
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بٛطٝكٝا قب ١ًٝاألْج٢

باكعٓ ٢ايٓكذ ،ٟمث ١ط٬ي ١ػعش ١ٜأْج ١ٜٛلتذ ٠عرب ايتاس ٜتٓتىِ
ؾُٝا ؿهٔ اعتباس" ٙبٓٝـ "١ٝتشتذ نُذُٛع َٔ ١اٱسادات إػ إساد٠
ٚاسذ ٠سظـت ايهٛدٝتـ ٛايـذٜهاستَٓ ،ٞـز اْٗٝـذٚاْا ،ايـ

نتبـت

ػعشا طٝاطٝا ٚن ْٝٛا ثا ت ب٘ اٯلـ ١ايظـَٛشٚ ،١ٜتأطٝظـا بظـاؾٛ
َشدع ١ٝاحشن ١ايؼعش ١ٜايٓظٚٚ ،١ٜٛؿ ٫ٛإ ػ ؿش ٠ايتعـبري ايًػـٟٛ
ايظاؾش عٔ ٖاَؼ ١ٝايعشكْٚ ،ٞضق ١ٝاجظذ ٟم ايؼـعش ا٭َشٜهـٞ
احـــذٜح ،نٓتـــاز ثكـــام إْعهاطـــ ٞيًُذتُـــع ايــــٓاعَٚ ٞـــا بعـــذ
ايـٓاع4ٞ
ٖٚزا اجملُٛع ايٓـ ،ٞسظت ايتعبري ا٭يظم ،اكٓتىِ م َظاسد
بٜٓٛٝــٚ ،١طًظــً ١إستبا ــات َٛسؾٛيٛدٝــٖ ،١ــ ٛايٓظــل ا٭ْجــ ٟٛنُــا
ٜتــٛاسخ نٛؿــاٜا ٚآثــاس ،أ ٚػــؿشات َعٝاسٜــ ،١ســغ ؿؿٗــِ تــٛدسٚف
"ايؼعشٜٚ 4" ١ٜه ٕٛؾٝـ٘ ايـ ٓف ْكطـ ١تكـا ع َهجؿـ ١م ايًػـ ،١ؾُٝـا
ٜؼب٘ اك شادع ١عًَ ٢كَٛات ايها ٔ٥ا٭ْجـ ، ٟٛايشٚسٝـٚ ١اكٛكـٛع،١ٝ
ٱعــاد ٠إْتادــ٘ ؼشــارا ٠اخطابــات اٱ ْظــاْ ١ٝاي ـ

تعــٝؽ ســا٫ت َــٔ

ايتبذٍ اكظتُش ،أَ ٚا ٜعشف داصٜا بتهشاس ١ٜايتكذّ إػ ا٭َاّ4
ريو اي ٤٫ٛايشفَ ٖٛ ٞا ٜظُ ٘ٝدرياس دٓٝت م َؿٗ ّٛايؼـعش١ٜ
أٜلا "اكتعايٝات ايٓـ "١ٝأ ٟايعـت ايظش ٟايزٜ ٟشبن ايٓف ا٭ْج،ٟٛ
عــرب ع٬قــ ١خؿٝــ ١أ ٚؿــشض ،١جبًُــَ ١ــٔ ْـــٛق ايكبًٝــ ،١أ ٚايؿ٦ــ١
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نإ اس َشدع ،ٞتتطابل ؼٛدبـ٘ سابعـ ١ايعذٜٚـَ ١ـع الٓذٜـَ ١ريابـ،ٞ
 ٚتبذ ٚؾَ ٘ٝشاّ اكـشَ ٟجٚ ٬نأْٗا ْظخَ ١عشّب َٔ ١إٓ طهظت،ٕٛ
 ٫ٚتؿــاسم ؾٝــ٘ اكـــش ١ٜأس ٣ٚؿــاا اٱٜشاْٝــ ١ؾــاسٚخ ؾــشؽ صاد إ ٫م
تؿاؿ ٌٝاك ٍ4
ريـو ايتٛاػــر ٜ ٫عــم إٔ ايــٓف ايؼــعش ٟا٭ْجــٜ ٟٛظــتُذ ٚسذتــ٘
نُــا تؿ ـ ض سؿشٜــات اخطــاب َــٔ اؾ اكــ ١ٝايتذاْظــات ايعباسٜــ١
ٚسظت ،أْ ٚتٝذ ١تؼاب٘ اكلاَغ ايكاَٛط ،١ٝأ ٚست ٢ؽاثٌ ايتٓىـِٝ
ايـٛس ٟيًتؼـه ١ًٝاخطابٝـ ،١أ ٟيـٝع ٚؾـل ؾـن َعٝـاسٚ ٟاسـذ م
ايهتابَٝ َٔ ٫ٚ ، ١ذإ َٛكٛعات ًَـَٚ ٤ٞـ اق َٚتــٌ ٚذهـِ
ايبٓا ،٤بٌ ؿهٔ تأ ًٜ٘ٚأٜلا لا تعرب عٓ٘ ؾٛاسقـ٘ ٚؾذٛاتـ٘ ٚثػشاتـ٘
اكطبٛعــ ١بايتــذاخٌ ٚايتؼــابو نُـــذس يتًــو ايٛســذ ٠اك٪طظــ ١عًــ٢
ايتبعجش م ايضَإ ٚاكهإ4
إرآٜ ٫ ،بػــ ٞايتظــً ِٝبٗهــزا خطــاب جملــشد َشانُــ ١دُــٛع
عباسات ٞنهًَ ١ٝػًك ٚ ١إٕ بذ٫٫ت ٚاؾش ،٠سظت تـٛس ؾٛن ،ٛبٌ
نـٛس ٠تتخًًٗا ايؿذٛات ٜٚطبعٗا ايتٓاثشٚ ،تتبعجش خاسز بٓ ١ٝاخطاب
أٜلــا  ،م ْظــل ٜؼــ ٞبــاي انِ ايٓــٛع ٞايــزٜ ٟــ٪د ٟإػ َــا ٜظــُ٘ٝ
"ٚكـع "١ٝتٝـٌ بايلـشٚس ٠إػ د ساطــ ١ايتؼـه ١ًٝاخطابٝـَ ١ـٔ خــٍ٬
اٱزــاصات ايًؿىٝــ ، ١يعــذد َــٔ ايؼــاعشات ٜٓتظــظ يــٓؿع ايتؼــه١ًٝ
اخطاب ١ٝد ٕٚدساٜٚ ،َِٗٓ ١ٜتهأًَ عرب خطاباتٗٔ ايؿشد ١ٜم خطاب
أمشٌ ٚأنٌُ4
ٚسؼــا لــزا ايظــبت قــذَت ايؼــاعش ٠ايُٝٓٝــْ ١بًٝــ ١ايــضبري دٜٛاْٗــا
"ذاٜــا" ذبــ ١اػ "بٓــت ثٛبــإ" ػــاعشَ ٠ذٜٓــ" ١بــغ" َٓــز طــٓ2511 ١
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ناطتذاَ ١ؽهٝج ١ٝيزيو الادع ا٭ْج ٟٛايتـ صس ،ٟؾبٗـز ٙاحملاٜجـ١
ايذا٥بــ ١أ ٚاي اطــٌ ايبــا م ،ثتــرب تًــو ايطا٥ؿــ ١ايبؼــش ١ٜسلــٛسٖا
بايشَض ايًػ ،ٟٛع ً ٢ساؾ ١ايٚ َٞٛٝايزاتٚ ٞايه ،ْٞٛعًـ ٢إعتبـاس إٔ
ايشاٖم ،ايزٜ ٟتعا  ٢ػعشٜا نٗاَؽ ،يٝع ط ٣ٛؿٛس ٠يًتاسط،ٞ
ؾهُٖ٬ا ضتـ ٟٛسكٝكـ ١إْظـاْٚ ١ٝـايٝـٚ ، ١يهـٌ اقتـ٘ ايتعبريٜـ١
ٚاكٛكٛع ، ١ٝاي

تـاؽ كُٓٗا سكٝكٖ ١زا ايٓف4

ٜٚعاد ايٓىش إػ ريـو ايٓظـل بـغ سـغ ٚآخـش ٚؾـل َـا بـات ٜعـشف
ببٝ ٛكٝا ا٭ْٛث ،١بٛؿؿٗا ػه ٬ثـٝـٝا يًهتاب ١ايؼعش ،١ٜؽاثٌ
سذ ايتعادٍ اكٛكٛعٚ ٞايؼعٛسَ ٟؿَٗٛات ايؿًظؿ ١أ ٚا٭ٜذيٛدٝا ،ؼا
ٜتطابل أٜلا َع اػ ا ات ا خطاب ايزٜ ٫ ٟكطع بايلشٚس ٠ا٭ٚاؿش
اي

ةُع٘ با٭ٜذيٛدٝاٚ ،تذٜـذا َـع ٚدٗـْ ١ىـش دٛيٝـا نشٜظـتٝؿا

سَ" ٍٛؿٗ ّٛايؼعش "١ٜاكظتذد ١بظٝاقات ثكاؾٚ ١ٝخطابات إْظاْ،١ٝ
ٚاحملك ١ْٛأؿ ٬اُ٫ٛت أْجَ ١ٜٛتُاد ،١ٜناْت ٖ ٞاكظٚ٪ي ١ــ سؼا ــ
عٔ تأخش اٱقشاس بؼاعش ١ٜاكشأ ،٠أ ٚايتظً ِٝبتًُهٗا كخٝايَ ١ٝظتكً١
ٚؾل َعٝاس ١ٜإبذاعٚ ١ٝيكش4١ًٜٛ ٕٚ
ٚقذ تطِ ريو ايعٓاد ايزنٛس ٟعٓذَا أعًٔ طٓ 1945 ١عٔ ؾٛص
ايتؼ ١ًٝٝغابشَٝ ٬ ٜٝظ اٍ جبا٥ضْٛ ٠بٌ ،اي

عشؾت عـرب دُٛعاتٗـا

ايؼــعش" ١ٜسقــ"ٚ "١إؾكــاس" "ٚإسظــاغ" "ٚد ـّٓح" بؼــعش ١ٜػــذٜذ ٠ايـــً١
جبٖٛش ايعٓاؿش ايطبٝع ١ٝيًشٝآَ ،٠ز قـٝذتٗا ا٭ٚػ "طْٛاتا اكٛت"
ايـ

ايـ

نتبتٗــا إثــش اْتشــاس خطٝبٗــا ٚســاصت ؼٛدبٗــا عًــ ٢دــا٥ض٠

تؼ ٞ ًٝاي ١ٝٓ ٛيًؼعش ،اي

تك ٍٛؾٗٝا:
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َٔ خالٍ ايه ٠ٛايجًذ ١ٝاييت أذتدٚى فٗٝا
أ ًَت ظطدى ْاس ١ٝايرتاب املػُظ ايفكري
ٚمل ٜعًُٛا,
أْ٘ نإ ٜٓبغ ٞإٔ أْاّ ,أٜطا ,أْا فٗٝا
ٚأسًِ عًْ ٢فظ ايٛضاد٠
أضٓدتو اىل األزض املػُط١
عٓ ٛأّ تٗدٖد إبٓٗا ايغايف
ضته ٕٛاألزض َٗادا ْاعُا
عٓدَا تطتكبٌ دطد طفٛيتو املطعٕٛ
أبعجس بعطا َٔ ايرتاب ٚغباز ايصٖس
 ٚإذا َا الح ايػفل أذز غباز ايكُس
فُا تبكَٓ ٢و زتسد أضري
ٖأْرا أنف عٔ ايتغين باْتكاَ ٞايفاتٔ
فال ٜد ضتصٌ إىل ذيو ايعُل ايكامت
يتفاٚضين عً ٢قبط ١ض َٔ ١ًٝ٦عظاَو
يهٔ أُٖٝتٗـا ا٭دبٝـ ١أخـزت ت ادـع م ايعكـٛد ا٭خـري ٠بؼـهٌ
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ذـريٚ ،نـإٔ ا٭َــش مل ٜهـٔ أنجــش َـٔ تشكــ ١ٝيًششنـ ١ايؼــعش١ٜ
ايٓظ ، ١ٜٛأْ ٚتٝذ ١سظابات أًَتٗا وشٚف اجا٥ض ،٠يٝعٛد احذٜح عٔ
ٖاَؼــ ١ٝا٭ دا ٤ايؼــعش ٟايٓظــ ،ٟٛؾتًــو اٱ ٜشٚطــ ١ٝاكتأؿــً ١م ػــعش
اكشأ ، ٠اكظا ٤تٛوٝؿٗا أ ٚايشٖإ عًَ ٢ظتٛدباتٗا ٖٞ ،اكظـٚ٪ي ١عـٔ
أْٛث ١باٖى ١تشاٖا ا٭َشٜه ١ٝاسٜها ْٜٛؼ "َـٝذ "٠ؾٗ ٞذٌ إْظاْٞ
/إبذاع ٞعً ٢دسدَ ١ـٔ اخــٛبٚ ١اٱيتبـاغ م رات ايٛقـت ،تٓؿــِ
ؾٗٝا ـاي ١ٝبٝ ٛكٝا ا٭ْٛثَ ١ا بغ ايذ٫٫ت ايؿٓ( ١ٝايًػٚ ١ٜٛايتعبري)١ٜ
ٚايذ٫٫ت ا٫دتُاع ١ٝؼشنباتٗا ايجكاؾ4١ٝ
ضذخ ٖزا اٱستباى اكخٌ عٓذَا ٜتـعذ سع اٱزشاا م ايزات
ا٭ْجٜٚ ،١ٜٛلػن اكٛكٛع ٞعً ٢ايؿم ست ٢ض ٌٝايؼاعش ٠إػ "نأ٥
يؿىٚ "ٞايٓف ايؼعش ٟإ ػ دشد تػشٜذ ٚدـذاْ ،ٞخطـاب ٞايٓـرب ٠دٕٚ
َٓــا ل عُــ ٢كــشٚس ٫ ١ٜختبــاس ايهؿــا ٠٤ايتعبريٜــ ١يًٓـــٛقْ ،تٝذــ١
تكا ع ـً َٔ ١ايعٛاٌَ ٚاكشنبات ايٓؿظٚ ١ٝا٫دتُاعٝـٚ ١ايجكاؾٝـ،١
تذؾع ايؼاعش ،٠نُا ٜبذ ،ٚإػ اٱبكا ٤عًـ ٢أ ـش اكؿٗـ ّٛاٱدتُـاعٞ
يٮْٛث ،١اكعـادٍ كبـذأ ايٓظـٚ ،١ٜٛباي تـاي ٞاٱَتٓـاع عـٔ بـح سكٝكتٗـا،
ٚاطتُشا ٤ايتعبري عٔ َهبٛتاتٗا  ،أ ٚتٛؿٝـ َـا تعشؾـ٘ ٚتتُٖٛـ٘ عـٔ
ْؿظٗا تذٜذا ،عرب َلخ ١ايٚ٬ع ،ٞأ ٚأس ّ٬ايٝكى4١
ٜٚتطابل ريو ايتؼخٝف َع َا اطتٓتذت٘ ٚأقشت٘ سغذاَ ٤اسدٜم م
د ساطتٗا يؼٛاعش اجاًٖ ،١ٝست ٢بايٓظب ١كا ٜعشف بتذشب ١احت ايـ
مل تتلح مساتٗا َٔ خ ٍ٬ريو ا٭ثش ايؼعش ٟا٭ْج ،ٟٛستـ ٢إٔ ػـعش
ايٓظــا ٤قًٝــٌ م ٖــز ٙاخاْــ ،١نُــا تكــش ايؼــاعش ٠وبٝــ ١قــٝع م
نتابٗا "ؿِٓ اكـشأ ٠ايؼـعش "ٟؾايؼـاعش ٠اجاًٖٝـ ١بـشأَ ٟـاسدٜم "مل
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تبعــذ م َعاْٗٝــا عــٔ ســذٚد اكعــاْ ٞايٛدذاْٝــ ١ايـــشؾ ،١نُٓادــا٠
َـ ـ ٛا ٔ ا٭سبـــٚ ،١اْتىـــاس ايـــشٜح حُـــٌ سطـــايٚ ،١اٜكـــاف ايشنبـــإ
َٓٚادــاتِٗٚٚ ،ؿـــ أمل ايؿــشام ٚايٛدــذ ايــز ٟػــل ايكًــٛب ٚقطــع
ا٭سؼاٚ 4٤ا٭ْغ اكظتُش يًكا ٤ا٭سبٚ "١سغِ ريو ـعت ْٚذًَ ٟؿٛسد
َا ٜكاسب ايج٬ث ١آ٫ف قـٝذ ٠أْج ١ٜٛعٔ احت َٔ نٌ ايجكاؾات4
إرا ،ؾاكشأ ٠سظت اٱعتكادات اٱبذاع ١ٝاكتٛاسث ١نًُا اق بت َٔ
ْظــٜٛتٗا ٚؽــادت م ايٓــأ ٟعــٔ أْٛثتٗــا ،ؿــاست أٚثــل بكــشا ٔ٥ايؼ ـعش
َٚؼتبٗات٘ َٓٗا إػ دٖٛشاْٝت٘ ،أ ٟإ ػ ايؼعٛس ٚا٭ساطـٝع اكباػـش٠
اي تظتٓٗض بٗا َشنبات ايشٚا ٚاجظذ بـٝؼ سًُ ،١ٝد ٕٚإػاسات
ؾًظؿٚ ،١ٝد ٕٚإٔ ت ٌٝريو اكشنت اٱٜشٚطـ( ٞايشٚس/ٞاجظـذ)ٟ
إػ يظـــإ ،أٚ ٚدـــٛد اْطـــٛقٜ ٞهـــاؾ ٧إزـــشاا ايـــزات ،أ ٚؾـــا٥ض
ْشدظٝتٗا اكعًٓ4١
ٚسؼــا ٭ٕ اكــشأ ،٠بتـــٛس يــٛثش يٛدتــو ،أســذ ٣أٜكْٛــات ثكاؾــ١
ايشؾاٖ ١ٝاكعُُ ١بهٌ ايٛطا ،ٌ٥نُا تبذ ٚغايبا ،أٖ ٚهزا تـٓـ،
ؾٗ ٞأ بعذ َا ته ٕٛعٔ ا٭دٚات أ ٚايش ٣٩ايهْٝٛـ ١ايهـربٚ ،٣أَٝـٌ
إ ػ خا شات ايتٛؿٝـ يٮساطـٝع ايــػريٚ ٠تــعٝذ َؼـتٗٝاتٗا ،أٚ
ايتػم
 ٖٞٚإرا ،سظت ايتـٛس ايزنٛس ،ٟأؿًح ٭ٕ تهـَٛ ٕٛكـٛعا
يًشـــت ٚايؼـــعش َٓٗـــا يهتابـــ ١ايكــــٝذٚ ،٠أعذـــض عـــٔ إْتـــاز اكعٓـــ٢
ايؼــعش ،ٟ٭ْٗــا قاؿــش ٠يػٜٛــا عــٔ إسايــ ١عٓاؿــش ايًػــ ،١ؼشانُــ١
تاسطٝــَٚ ١عشؾٝــَ ،١ــٔ ؿــؿ ١ايــذاٍ إػ مســ ١اكــذي ،ٍٛاي ـ

ت٪طــع

كشدعٜ ١ٝتِ ؼٛدبٗـا تطـ ِٝاكـذي ٍٛايًػـ ٟٛايكـذ ِٜؼـذي ٍٛأسـذخ،
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ٚؾل خــا٥ف ايهـا ٔ٥اجذٜـذ ٚػـش ٘ ٚايتاسطٝـ ،١ؼعٓـ ٢تطـِٝ
رانــش ٠اكؿــشد ،٠ؾــا٭ْج ٢نــا ٔ٥قــذس ٙا٫طــت٬بٜ ،ظــتخذّ ايؼــعش
نُعشؾٚ ١لاسطٚ ١طًط ١ٱب شاص ٚعَٚ ٘ٝؿٗ َ٘ٛا٭سذخ ،أٖ ٚزا ٖٛ
ايؼهٌ ا٭دب ٞحذاث ١تاٚلا ايزات ا٭ْج4١ٜٛ
ٚقذ سذثت تًـو اٱصاسـ ١ايزنٛسٜـ ١يٮْجـ ٢اٱؾ اكـَ ١ٝـجَ ٬ـع
ا يؼــاعش ٠ايربتػايٝــ ١طــٛس ؾــاْ٫ٜٛ

دٚطــ ،ٛٝؾــشغِ نْٗٛــا ػــاعش٠

َعشٚؾــ ١م صَاْٗــا ،إ  ٫إٔ ػــعشا ٤ايكــشٕ ايظــابع عؼــش أسادٖٚــا َــاد٠
٭ػعاسِٖ َٛٚكٛعا يػٓاٝ٥اتِٗٚ ،نزيو بايٓظب ١يٲٜطاي ١ٝؾٝتٛسٜا دا
نٛيْٛاٚ ،إػ سذ َا بايٓظـب ١يًًٝـ ٢ا٭خًٝٝـ ١ايـ

تػـضٍ بٗـا تٛبـ ١بـٔ

فريٚ ،نادت إٔ ثًذ نُشبٛب ١يتٓظ ٢نؼاعش ٠عٓذَا سسًّت م
ايزانش ٠ايتاسط ، ١ٝأ ٚنُا سذخ ك ٞصٜاد ٠أٜلـا ايـ

مل ٜٓىـش لـا

نؼاعش ،٠أ ٚسؼا أصضت عٔ ٖزا اكهُٔ4
ٚم ٖزا ايؼإٔ ؽاسغ وب ١ٝقٝع سايَ َٔ ١ؿاعً ١ايظـٝاقات،
ٚإٕ بـــٝػ ١تظــا٩ي ،١ٝؾ ـاكشأ ٠ايعشبٝــ ،١بشأٜٗــا ،مل تهــٔ طــ ٣ٛآلــ١
يًشــت ،ؾٗــ ٞدــشد َٛكــٛع يًشــت ٚيهٓــ٘ غــري َٓذــض ؽاَــا٫ٚ ،
َتشكــل ،ؾٗــٜ ٛــشاٚا بــغ إسكــاْ ٤شدظــ ١ٝايؼــاعش ،أ ٚايتعــبري عــٔ
سشَاْ٘ ،بايٓىش إػ إٔ احت ايعشب ٞايكذ ِٜبكـ ٞنــٛسَ ٠ـٔ ؿـٛس
ا٭ططٛسٚ ٠ايٛثٓ ١ٝايكذؿ ،١ؾشت ٢عٓذَا ٜشم ؾإْ٘ ٜ ٫ظـتطٝع تكـذِٜ
اَشأ َٔ ٠حِ ٚعىِ ،بٌ آي ١قذؿ ١ؾاعًـَٚ ١ـ٪ثش ٠م َــري ايؼـعشا٤
ٚعؼكِٗ ،بُٓٝا ٖ ٞم َٓطك ١اكؿع ٍٛب٘ ،ريو إٔ وـاٖش ٠احشَـإ،
سش َاِْٗ ِٖ َٓٗا ٚسشَاْٗا ٖ َِٗٓ ٞنإ ٜتِ بؿعٌ طًط ١ايشدٌ م
ايكبٚ ١ًٝايعا ١ً٥أ ٚايذٚي4١
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ٖٚزا ٖ ٛؽاَا َـا أسادت ايؼـاعش ٠ا٭ٜشيٓذٜـ ١طـاسَ ٠ـاغٜٛش ايـشد
عً ٘ٝم دٜٛاْٗا ا٭" ٍٚسًٝت َشام" بإؿشاسٖا عً ٢تؿهٝو تًو اكُٗ١
ايؿشٛيٝـ ،١أ ٟبضسضسـ ١اكـشأ ٠نُٛكـٛع م ايؼـعش ايػٓـا ٞ٥إػ خاْــ١
ايؿاعٌ ايؼعش ،ٟؾ ٮْٗا ت َٔ٪با٭ؾهاس ايٓظ ١ٜٛؿُُت عً ٢إٔ تكّٛ
بٗز ٙاكُٗ ١ايؼعش َٔ ١ٜايـذاخٌ ،أ ٟبـاق اف خط٦ٝـ ١ايكـ ٍٛايؼـعشٟ
ايٓظ ٟٛايـشف  ،يتبذٍ عٗٛدا َٔ ايؼعش اْ٫هًٝض ٟايز ٟمل ٜعـ ف
بـــاكشأ ٠نؼـــاعش ، ٠سغـــِ اع اؾٗـــا ايــــشٜح بـــأثش ايؼـــاعش دـــ ٕٛدٕ
خـٛؿــــا م قـــــٝذتٗا "سَاْــــ ١قٓــــذٖاس" ٚبايؼــــاعش أصسا باْٚــــذ م
قـا٥ذٖا ايكـريٚ ،٠اْتؿا ٤أ ٟأثش يؼاعش َٔ ٠ايظ٬ي ١ا٭ْج4١ٜٛ
 ٚإرا َا مت ةاٚص َظت ٣ٛايـٛؽ ايًؿى ٞاكتظِ بعباس ٠سخـ ٠ٛعًـ٢
ايذٚاّ ،إػ ع ُل ايذ٫ي ١ايٓؿظ ١ٝيشٚا ايؼاعشٜ ،٠تبذ ٣ريو الـادع
ا٭ْج ٟٛأسٝاْا م ٖ ١٦ٝإتٗاّ ْؿظ ٞعـاب ٞيًزات اكٓتذ ١ي٘ َٔ ،سٝح
إْؼطاسٖا بغ ْٛبات الظتريٜا ٚايرباْٜٛا ،ؾايزات ا٭ْجَ ١ٜٛشنبَٔ ١
عٓـاؿش ايظًت ٚاٱصابَ َٔٚ ،شاٚدات احلٛس ٚايػٝابٖٚ ،هزا
ٖ ٛايٓف ا٭ْجـ٪َ ٟٛطـع عًـ ٢بٛؾاسٜـْ ١شدظـ ١ٝؾا٥لـٜ ،١ؿـ ض إٔ
ٜػــذ ٚبٗــا ايــٓف يظــاْا تتًبظــ٘ "ا٭ْــا" م طــعٗٝا يتشكٝــل اٱعــ اف
بٛدٛدٖاٚ ،يتٛطٝع أ ش َعٝاسٜتٗا ا٫دتُاع4١ٝ
ٚسؼا ،لزا ايظـبت بايـزات  ،أ ٟعٓـذ َكاسبتـ٘ نٓىـاّ أديـ ،١أٚ
نؿعٌ ٚع ٞتؼخٝـ ،ٞنُا ٜؿ ض ايؼـعش  ،تـضدسِ َؿاؿـٌ ٖاَـ١
َٔ اخن ايبٝاْ ٞيؼعشٜتٗا ؼ٪ػـشات تتـأخش ؾٗٝـا ايًػـ ١عـٔ تعايٝـات
اٱ سظــاغ م طــشدٜات إطــتػشاقٚ ،١ٝتتكــا ع ؾٗٝــا ناؾــ ١اخطابــات
اٱْظاْ ، ١ٝإر تبذ ١َُٗ ٚايتششٜش اٱ دتُاع ٞاكعضَّـ ١باطـتٓٗاض "ْـٕٛ
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ايٓظ "٠ٛسطاي ١إْظاَْ ١ٝتٛدب ١عً ٢ايذٚاّ ،بٌ عـبا سٜٛٝا ،أَٗ ٚادا
يؼــعشٜتٗاٜ ،ــأت ٞم أ ٍٚكــشاٜاٖا طــشش ١ٜايٓــذا ٤اكتــأتَ ٞــٔ سٖاؾــ١
ٚس" ١ٜٛٝتا ٤ايتأْٝح"4
بٗزا اٱْضٜاا اكٛكٛع ،ٞتػذ ٚايهتابـ ١ايؼـعش ١ٜا٭ْجٜٛـٚ ١طـ١ًٝ
َٛكــٛع ١ٝبتبعــات سكٛقٝــ ١م ايػايــت ،يًتشــشس ٚايتُــشد عًــ ٢كــشا٠ٚ
ايٛاقع ،أ ٚػه َٔ ٬أػهاٍ ايتعبري عٔ َظهٓ ١ايها ٔ٥احملهّٛ
عً ٘ٝبايعٝؽ عً" ٢ساؾ ١احٝا "٠سٝح ٜٓذس إٔ تٓذ ٛػاعش َٔ ٠طط٠ٛ
ايشَٚاْظــ ١ٝايؿاس ــ ،١اك٪نــذ ٠عًــ ٢ؿــشاس ١اٱ عتكــادات ايعا ؿٝــ١
بـٝػتٗا ا٭ؾك ،١ٝاكٛد ١ٜبايزات إ ػ ايظٛداٚ ١ٜٚايعطايٚ ،١سٝح ؽتضز
ْرب ٠سثا ٤ايزات ٚايٓع ٞاكهجـ لا بج ١ُٝايكٗش اجُعْٚ ،ٞع ١َٛاحًِ
ايزٜ ٟتبذ ٣نُشنض ١ٜيؼهٌ ايٛع4ٞ
ريــو اكٓشــ ٢ايٛدــذاْ ٞايظــارز ٖــ ٛؽاَــا َــا تتــربأ َٓــ٘ ،ســذ
ايهشاٖٝــ ،١ايربٜطاْٝــ ١دٚسٜــع يٝظــٓؼ ،احــا٥ض ٠عًــ ٢دــا٥ض ٠أَــري
أطتٛسٜا ٟا٭طباْ ،١ٝؾُٝا ٜظُ ٢با٭دب ايٓظ ٟٛعٓذَا ثتـش ايزات
ا٭ْجٜٛــ ،١بشأٜٗــا ،كــُٔ ريــو ايت ـــٓٝـ م اَــشأ ٠ذاؿــش ٠بــايٓضم،
ٚاٱمش٦ــضاصٚ ،اي قــت ،تتظــ ٞنٛبــا َــٔ ايكٗــٚ ،٠ٛتٓتىــش سبٝبــا
َ٪دٚ ،٬ئ ٜأتٚ ،ٞئ ٜتـٌٚ ،ئ ٜظت ذٝت ٭ْ َٔ ٟـذا٤اتٗا ايبا٥تـ١
ؾتٓتشــش ،أ ٚتعًــٔ ن بتٗــا ايذاُ٥ــ ١بــٓف َتخجــش ،نعٓــٛإ يٮْٛثــ١
اككٗــٛس ،٠نُــا ٜتبــذ ٣م طــٝاقات ايهــجري َــٔ ايٓـــٛق ايؼــعش١ٜ
ايٓظ ١ٜٛبؼهٌ ؿشٜح َٚهجـ4
تًـــو إرا د٫٫ت طٛطـــٛٝيٛد ١ٝثتــــش ايهـــجري َـــٔ تـــذاعٝات
بٝ ٛكٝا ا٭ْٛثٚ ١تعذد َٛكٛعاتٗاٚ ،تؼري إػ ػهٌ ايــً ١ايطشدٜـ١
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بغ ْربتٗا ايؼعشٚ ١ٜاْعطاؾات اخطاب اٱدتُـاع ،ٞنُـا تٝـٌ إػ
اخن ايبٝاْ ٞــ َٛكٛعٝا ٚؾٓٝا ــ ايز ٟسمست٘ تًو ايزٚات عرب ايتاس، ٜ
ٚؿ ٫ٛاػ ػهٌ ايتعبري ا٭ْج ٟٛاٯْ ٞػعشٜاٚ ،ايزٜ ٟبذ ٚأسٝاْا ٚثٝل
ايــــً ١بتطشؾـــات احذاثـــ ،١ذارٜـــا كتطًباتٗـــا أَ ٚتــــادَا َعٗـــا
باعتباسٖا ر عـات رنٛسٜـ ،١ؾُٝـا تـا ٍٚاكـشأ ٠عَُٛـاٚ ،ايٓظـ١ٜٛ
بٛد٘ خاق ،إٔ ةعٌ َـٔ ريـو اخطـاب احـذاثَٚ ٞـا بعـذ ،ٙخٝـاسا
ْظٜٛا باَتٝاص4
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تٗسٜب ايرات َٔ ايٓص

 ٫تطاٍ ايؼـاعش ٠ؾـا٥ض أساطٝظـٗا إ ٫بًػـ ١عادٜـ ،١ؾايهًُـات
"داُ٥ا أقٌ َٔ ايشغبـ "١نُـا ت٪نـذ إ ؿـإ َشطـاٍ م ْــٗا "دـذ٣ٚ
ؿٛتٚ 4" ٞ٭ْٗا نزيو مل تتأنذ نؿا ٠٤اكٛسٚخ ايؼعش ٟايٓظ ٟٛؼا
ٜهؿ ٞيٲقشاس بإطٗاَتٗا ا٭دبٚ ،١ٝبشأ ٟؾا ُ ١احملظـٔ ،مل تٓـاؾع
ايشداٍ ــ ػعشٜا ــ م ايتاس ٜايعشب ٞاكعاؿش ،ط ٣ٛاَـشأٚ ٠اسـذٖ ٠ـٞ
ْاصى اك٥٬هٚ ،١يهٔ قـٝذتٗا  ٫تـُذ م احملادذ ١اجُاي ١ٝأَاّ
ػعش ايظٝاب ٚؿشب٘ ،عهع َباسجٗا ا٭دب ١ٝايـ

بهـشت بذساطـ١

ايىاٖش ٠ايؼعش ١ٜاجذٜذ ،٠ؾتؿٛقت بزيو عً ٢أْـذادٖا ثكاؾـٚ ١عكـ٬
دٜٓاَٝهٝا  ،ؾهٌ ايؼـاعشات ايعشبٝـات ٖـٔ َظـتعُشات دسٜٚؼـ ١ٝأٚ
ْضاس ١ٜأ ٚأدْٝٚظٖٚ ١ٝهزا4
ٚعًٖ ٢زا اٱذا ٤ايتاّ يًُٓذض ايؼعش ٟايٓظ ٟٛايعشب ٞاكعاؿش،
تتظا ٍ٤عٔ طـش ثًـ ـ اكـشأ ٠ايعشبٝـ ١ػـعشٜا عـٔ ايشدـٌ ،ؾُٝـا ٜؼـب٘
اٱطــتؿٗاّ ايتكشٜــش ،ٟاك٪نــذ حكٝكــ ١ايــ ٖٔٛايؼــعش ٟا٭ْجــ ،ٟٛإٕ
نــإ يتكــادّ نــبح َؼــاعشٖا َــٔ تــأثري عًــ ٢تذــ ِٝدٚسٖــا م ٖــزا
اكٝذإ ،ستٚ ٢ي ٛناْت ايؿشؿ ١طاس ١أَاَٗا يتكَ ٍٛا تؼاٚ 4٤تزٖت
إػ استُا٫ت عطاي ١ته ١ٜٝٓٛتظا ٌ٥ؼٛدب٘ رًٝـ ١اكـشأ ٠إٕ ناْـت
قاؿش ٠بايؿعٌ عٔ إٔ ته ٕٛؼظت ٣ٛؽجٌ ايٓتاز ايؼعش ٟايز ٟخًؿت٘
أ َ ١تؿاخشت بؼعشٖا عً ٢بك ١ٝا٭َِ4
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ٜٚبــذ ٚإٔ ايتظــاٜ ٍ٩أخــز ْــرب ٠اٱتٗــاّ ،يــٝع بايٓظــب ١يًؼــاعش٠
ايعشبٚ ١ٝسظتٚ ،يهٔ يهـٌ احشنـ ١ايؼـعش ١ٜايٓظـ ،١ٜٛؾـايكشا٠٤
ايتاسط ١ٝت٪نذ ريو ايكـٛس ايتعبري ٟم ايٓف ايؼعش ٟا٭ْج ،ٟٛسغِ
ايطابٛس ايط َٔ ٌٜٛا٭مساٚ ،٤تشد ٙاػ أطباب نجريٜ ٠أت ٞم َكذَتٗا
ايتػٝٝـت ايكظـش ٟيًــزات ،يـ ٫ٛبعـض ايطؿــشات ٚاٱطـتجٓا٤ات احملتُــ١
بىشؾ ١ٝتاسطٚ ١ٝبتطشؾات ؾشد ،١ٜؾكذ ناْت تًو اٱصاسـ ،١ايـ

مت

ؼٛدبٗا تٗشٜت ايزات َٔ ايٓف ٖٞ ،ايظبت ا٭ٚكح حكبَٔ ١ًٜٛ ١
اي ـ د ٟايتعــبري ، ٟؼعٓــ ٢اخــٛف ،أ ٚاَ٫تٓــاع عــٔ تشسٝــٌ ايتذشبــ١
ايعا ؿٚ ١ٝاخربات احظ ١ٝإػ طٝاقات ايٓف ايؼعش4ٟ
ٚيهٔ سغـِ ايتعـزٜت ايـز ٟناْـت ؽ اسطـ٘ ايـزات ا٭ْجٜٛـ ١عًـ٢
ْـٗا ،تبك ٢بعض آثاس ٙاكعٓٚ ١ ٜٛاكاد ١ٜساكش ٠م سشنت٘ ايبا ٓ،١ٝ
ؾاحذغ ؼا ناْت تشٜذ قٛي٘ تًو ايزات ،سظت َكش ١ٜ٩ؾٛن ٛ٭ثش
ايعباس ٠اكظتُش ٜظـتٓذ إػ دعاَـَ ١ادٜـٚ ١يـٝع دـشد ذاٚيـ ١تأًٜٝٚـ١
ؿــشؾٖٚ ،١ــ ٛا٭َــش ايــزٜ ٟتطًــت ايٓىــش إػ عبــاسات ايــٓف ايؼــعشٟ
ا٭ْج ٟٛم ؿٛستٗا اجُع ،١ٝيٝأخز ايتشً ٌٝاي عباس ٟؾشؿت٘ ٫طتعاد٠
ايىاٖش ،٠ؾُٝضٖ ٠هـزا تًٝـٌ بتــٛس "ٙيٝظـت اٜكـاو ايٓــٛق َـٔ
طباتٗا ايشأٖ  ،قـذ انتؼاف َٝٚض َ٬ٝدٖا ،عٔ شٜل ؾو أيػاص
سشٚؾٗا اكهتٛب ١ؾٗٝا ،بٌ ايعهع َ٬سكتٗا خ ٍ٬طباتٗا ايط4"ٌٜٛ
ٖزا َا ٜؿـح عٓ٘ أْـغ ايـٓف ايؼـعش ٟا٭ْجـٚ ،ٟٛت٪نـذ ٙنـٌ
اكٓاٖر ايٓكذ ،١ٜؾبايتأنٝذ ،مث ١ناَ ٔ٥أص ّٚخًـ ايعباسات ،تـعت
سٜ٩ت٘ د ٕٚايتُـاغ َـع ٚعٝـ٘ ٚأسظاطـ٘ نـ زات َبذعـ ١يـزيو يـٓف،
ٚبـٛس ٠أدم ،تؿهٝو اكعٓ ٢ايؿًظؿ ٞيزيو اٱبذاع َٚربسات٘ ايٛدٛد١ٜ
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نهتاب َٔ ،١خ ٍ٬تٛاػـر فُٝـَ ٞـع سشنـ ١ايـٓف م تربعُاتـ٘
ا٭ٚػ4
ريو ٖ ٛايهؿ ٌٝبايتكـذّ م ؾعـٌ ايكـشاٚ ، ٠٤ايتذـادٍ اكؿتـٛا َـع
ايب٪س ٠ايؼعٛس ١ٜاي

تٛيذ ؼٛدبٗـا ريـو ايـٓف عًـ ٢اعتبـاس إٔ ايـٓف

ايؼــعش ٟا٭ْجــٖ ٟٛــ ٛاكهــإ ا٭ْطٛيــٛد ٞحشنــ ١ريــو ايهــا4ٔ٥
ٚيتأ ٌٜٚريو ايٓف  ٫تك ،ًٜ٘ٛؿهٔ َ٬سى ١ايزات  ٖٞٚتٓظر كُٔ
طــٝام يػــ ،ٟٛبــايٓىش اػ نــ ٕٛايًػــٖ ١ــ ٞا٭ؿــٌ ايتهــٜٛم يــزيو
ايٛعٖٓ َٔٚ ،ٞا تتأت ٢احاد  ١ايٓكذ ١ٜاكاط ١يتأٌَ أؿٌ ايـٓف ،ؼـا
ٖٚ ٛاقع َادٚ ،ٟبايتشذٜذ حى  ١تٛيذ ٙكُٔ ؿريٚس ٠ايبعذ ايضَم4
ٚايتذــادٍ َــع َٗــادات  ،أ ٚرط ٛــات ايــٓف ايؼــعش ٟا٭ْجــٟٛ
ا٭ٚيٝــٜ ،١ؼــ ٞؼظــاؾٚ ١عــشًٜٛ ٚ ٠ــ ١قطعتٗــا تًــو اكٓتذــات اككٗــٛس٠
يتىٗش إػ ايٓٛس  ،يذسدٜ ١بذ ٚؾ ٘ٝايٓف أسٝاْا  ،يؿشه احملٚ ٛاكٛاسبـ١
اي

تعشض لا ؼؼـشه ايـزات اكٓتذـ ١يـ٘ ،أقـشب إػ ايًػـض ايعــ،ٞ

ست ٢عً ٢قشاْ ٠٤ؿظ٘ بٓؿظ٘ نُا ٜؼ ه داى دسٜذاٚ ،نإٔ ايزات
اكٓتذ ١ي٘ أسادت إغ٬ق٘ يٝظتعـ ،ٞأ ٚسؼـا ٜظـتش ،ٌٝعًـ ٢أْ ٟاقـذ
تؿتٝؽ كـُري تًـو ايـزات َٚطاٚيـٖٛ ١ادظـٗ ا ،ؾهـٌ قـاس ٨بايٓظـب١
يًؼاعش ٖٛ ٠سقٝت م اككاّ ا٭4ٍٚ
ٚاحملــٖٓ ٛــا ــــ أ ٟكــُٔ ايــٓف ايؼــعش ٟا٭ْجــ ٟٛــــ يــٝع بــاكعٓ٢
ايتكـٝؿ ، ٞايكا ِ٥عً ٢آي ١ٝذٚ ٛنتابَ ١ا بعذ سذاث ،١ٝايز ٟؿٓتر
ب٘ اكبذع ْـ٘ يٝؼخـٓ٘  ،أٜٓ ٚذغ ب٘ م ايتـاس ٜعًـ ٢شٜكـ ١اٜٗـاب
سظــٔ ،أ ٚيٝؼــذ ٙؾٓٝــاٜٚ ،ضٜــذ ٙتــٛتشا  ،بعــذ إٔ صتــح َٓــ٘ ايؿــا٥ض
ايب٬غٚ ،ٞاي ٖ٬ت ايًؿى ،١ٝؾٗز ١َُٗ ٙؾٜٓ ٫ ١ٝكذس عًٗٝا إ ٫ايكًٌٝ
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َٔ اكبذعغ ،إؾا مت إيػا ٤س ١ٜٛٝايٓف ؼعٓ ٢اٱَاتٚ ،١إؿـابٚ ١عٝـ٘
ٚأساسٜهــ٘ ايؼــعٛس ١ٜؼكتــٌ ،ســغ أ ــٌ ايشقٝت،نعــاصٍ يٛدٛدٜــ١
ايٓف ،بأرسع أخطبْ ١ٝ ٛؿظٚ ١ٝإ دتُاعٚ ١ٝأخ٬قٚ ١ٝرات ١ٝيُٓٝع٘ َٔ
ايتُذد م سساب ١ايظ٪اٍ ،ؾاخٛف َٔ ايتؿهري ٚايتعبري ،ايز ٟأدَٓت٘
اكـشأٚ ٠ايؼــاعش ٠نُٓتذـ ١يًــٓف ،أد ٣عًــ ٢ايـذٚاّ إػ ؾكــذإ ػــٗ١ٝ
احٝاٚ ،٠ؽجًٗا بؼهٌ َؼ ٙٛإبذاعٝا4
ٖهزا أؾًتت ايًشى ١ايتاسط ١ٝبهٌ َكَٛاتٗـا َـٔ نـاٜ ٔ٥عـاد
إْتاد٘ بايٓف ،أ ٚسؼا آثش ٖزا ايهـا ٔ٥اكٗـادٕ احؿـاو عًـ ٢حىـ١
تاسطَ ١ٝتخجش ،٠بٛع ٞدض ٞ٥با٥ت ،ؾايـزات ايؼـاعشٖٓ ٠ـا مل ثظـش
ايتعبري ايؿم ٚسظت بٌ خظشت ــ ست ٢سغ ــ سش ١ٜاحشن ،١بتعاَٗٝا
عٔ َُٗ ١ايهتاب ١نؿعٌ تشس ٚٚدٛدْ ،تٝذـ ١سنْٗٛـا إػ ٖؼاػـ١
ايزات اكظتذعا ٠بٓف أ ٚعباسات سخ4٠ٛ
ٚتهــ ٕٛاخظــاس ٠أنجــش ؾذاســ ،١عٓــذَا  ٜ ٫دــِ ريــو ايٛدــع
ٚايتٛم إػ نًُات ،أ ْ ٚـٛق ػعشَ ١ٜكٓع ،١ؽاٖ ٞيٛع ١ايها،ٔ٥
بكذس َا ٜظذ َٓاؾـز ايـزات با٭ْـات ٚاٯٖـات ،ؾايتـاسٜ ٫ ٜعٝـذ طـشد
ؿريٚست٘ عً ٢س ٛتشاتيب إ عتبا  ،ٞإؾا ٜك ّٛعًَ ٢أطا ١ٜٚاحشن١
نُــا ساٚيتٗـــا ايـــزات نًشىـــ ١سشٜـــَ ١تهـــشسٚ ،٠دظّــذٖا ايـــٓف
ايؼعش ٟا٭ْج ٟٛم أنجش َٔ ذطٚ ،١بأنجش َٔ ؿٝػ ،١نُا ٜبذٚ
َٔ اخن ايبٝاْ ٞيًخطاب4
ٚؼ٬سى ١ايع٬ق ١ايت٬صَ ١ٝبغ ايٛعٚ ٞاكُٗ ١ايؼعش٬ٜ ،١ٜسـي
إٔ ايٓف ايؼعش ٟا٭ْج ،ٟٛغايبـا َـا ٜبـذأ بلـشب ١عؿٜٛـَٚ ١باػـش ٠م
عُــل ايٛاقعــ ١ايعا ؿٝــ ،١يٝشــذخ تعايكــ٘ ايتًكــا ٞ٥ايـــشٜح جبــٖٛش
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احٝا ،٠ؾْٗ ٛف دزٍٜ ،بذأ َٔ ا٭عً ٢إ ػ ا٭طؿٌٚ ،تٓعذّ م أٚيٝات٘
اكظاؾ ١بغ ايزات َٛٚكٛعٗا ٚ ،يزيو ٜػذ ٚاذت٘ ايتعبري ١ٜأقشب إػ
ايـشخ ١أ ٚا٫طتػاثٚ ١سؼا ايٓؼ ٠ٛأ ٚايكٗكٗ ١أسٝاْا4
إرا ،ؾــاكشأ ٠نؼــاعش ،٠بكــذس َــا ٖــٚ ٞث ٝكــ ١ايـــً ١بايــزانش٠
ايتاسطٚ ،١ٝد٫٫تٗا اٱْظاْ ،١ٝلٛكع ١عً ٢ايذٚاّ م ٚادٗ ١احذخ
اٱْظاْ ، ٞا٭َش ايزٜ ٟذؾعٗا ؼٛدت ريو ايؼـشه ايٛدـٛد٫ ٟدـ اا
قــٛاْغ نتابــ ١تعبريٜــَ ١لــادٚ ، ٠إٕ بــذت تًــو ايــزات اكبذعــ ١يؿــشه
اٱْتشابٝــ ١دــشد بهــا ،٠٤أَ ٚــا ٜؼــب٘ ايكـــب ١اجملٛؾــ ١عهــع َــا
ٜؿ ك٘ باطهاٍ َٔ ن ٕٛاٱْظإ "قـبَ ١ؿهش "٠ؾايؼاعش ٠تـذس
أؿٛاتا تٛقٝعٚ ١ٝيهٓٗا غري َذٚصْ ،١بٌ َبجٛث ١نٝؿُا اتؿل4
أَا أؿٌ ايٓف نُخط ، ١ ٛأ ٚنٛثٝكَ ١هتٛب ١بن اكبذعـ١
نُا ٜكاسب م ايٓكذ ايتهٜٛم َج ،٬ؾٝبذ ٚم ايػايت ػذٜذ ايتعايل
م أٚيٝات٘ با٭ػٝا ،٤إر ؽٓ ش٘ تًكا ١ٝ٥ايلشب ١ا٭ٚػ ايكذس ٠عً ٢بعح
ايطاق ١اح ١ٝيًـٓف ٚ ،سٝـح تؼـري سنـا٥ض ٙاكادٜـ ١إػ بـشا ٠٤ايتــٛس
ا٭ْجــ ٟٛيًٛدــٛد ؾُٝــا ٜؼــ ب٘ َــشاٚد ٠ايلــش ١ٝيهتابــ ١تاسطٗــا ،أٚ
تٓـــٝف أٚتٛبٝــ ٛــــ غشاؾٝتٗــا بؼــهٌ ػــعش ،ٟقبــٌ إٔ ٜعــرب ايــٓف
كــشٚسات ايتٓكــٝحٚ ،ؽشٜــش اي عبــاسات م لــش كــٝل َــٔ اٱسـ اصات،
ٚخٓكٗا تت  ٚأ ٠طكـ خؿٝض  ،جبًُ َٔ ١اكلادات ٚايتشؿىـات،
اي

تعطٌ ايهتاب ١ايؼعش ١ٜنؿعٌ ٚدٛد4
نـِ ٜؼـب٘ ايـذَٛع ٚايلـشهات ٚايؼـٗكات ٚاحؼـشدات ،ؾٗــٛ

ْـــف إؿـــا ٞ٥ســـش م دـــٖٛشٚ ،ٙم تذؾكـ ـ٘ ســـ ٛسكٝكـــ ١اٱعتكـــادات
ايعا ؿ ، ١ٝيهٓـ٘ طـشعإ َـٔ ٜــًت عًـ ٢طـشٜش بشٚنظـت يٝؿــٌ
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عباسات٘ عًَ ٢تطًبات ايلشٚسٜٚ ،٠ذخٌ َع احكٝكٚ ١ايزات ٚاكؿاِٖٝ
م ع٬قَ ١كَٓٓ ،١ـؿاٚ َٔ ٠دع ايتذشبٚ ،١سشق ١اخرب ،٠ا٭َش ايزٟ
طًــع عٓــ٘ أسٝاْــا مســ ١ايؼــعش ١ٜيٓٝــضاا إػ ْــرب ٠خطابٝــ ١أ ٚلاسطــ١
سكٛقَ ١ٝـعّذ ،٠نُا م ْف ايْٛٝاْ ١ٝغا٫تٝا نضْتضان" ٞخط"١٦ٝ
ايز ٟؿٛكع اكشأ ٠م دابٗ ١أ ٚذانُ ١ادتُاع:١ٝ
اكٛاخري ٖ ٞبٝ

 َٛٚمٚ 44أػك ٢حىـات سٝـاتٖ 44ٞـ ٞطـٓٛات

ؿٛي  4 4إْٗا اٯٕ دشد ؿٛس باٖت ١ناح 44١رانشتـَ ٞجـٌ ؿـٓذٚم
خاٚ 44ٚاي ّٛٝأطٛأ َٔ ا٭َعٚ 4 4غذا طٝه ٕٛستُا أطٛأ َٔ اي 44ّٛٝأٚ
قــات ٞأَلــٗٝا م قــب٬ت َــٔ ػــؿا ٙدٗٛيــ 44١تُــٌ يــَ ٞعٗــا اكزيــ١
ٚاكٗاْ444١
سٝات ٞبأطشٖا َ لا إػ ايبٛاس ٚال٬ى 44غري أْم أٖتـ ؿـا٥ش١
ٚطن عزابات :ٞأٜٗا اجملتُعَ ،ا أْا إ ٫ؿٛسَٓ ٠و44444
ٖهزا ٜتؼ ٙٛايٓف ايؼعش ٟا٭ْج ٟٛباستهاط٘ إػ ؿٛس ٠ايٛدٛد
عٛكا عٔ ايٛدٛد رات٘ ،يٝؿاسم ايهتاب ١ايؼعش ١ٜايتًكاٝ٥ـ ١اػ قايبٗـا
اكذّبشٜٚ ،ه ٕٛدشد قٓاع  ٜعضٍ ايٓف عٔ دٖٛشاْٝتـ٘ ٚضٝـذ بـ٘ إػ
َؼتبٗات٘ ٚ ،بزيو تـذم َكٛيْٝ ١تؼ ،١ست ٢عًْ ٢ـٗا ايؼعش ،ٟؾ٬
ػٜ ٤ٞبذَ ٚتٓاقلـا َجـٌ احكٝكـ ١عٓـذ اكـشأ ،٠٭ٕ احكٝكـ ١دـضَ ٤ـٔ
ايب ١ٖ٬م ْىشٖا  ،بػض ايٓىـش عـٔ َظـببات ريـو اجؿـا ٤اكـذّبش َـع
احكٝك4١
ٖٚهــزا نــإ اكتــ ِٖٛم ايــٓف ا٭ْجــٜ ٟٛتكــذّ ،ؾُٝــا ٜتلــاٍ٤
اكعاؾ  ،سٝـح ايؿهـش ٠اكظـتعاس ،٠ايـ

تٗـ شّب بٛاطـطتٗا ايـزات َـٔ

َشنض ايٓف ،م قٛايت داٖض ٚ ،٠شم آَٓـ ،١تــٌ با٭ْـا إػ كـؿ١
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ايتظـامل ايٓؿظــ ٞاٱدتُــاعٚ ،ٞسٝــح ٜٓتؿـ ٞايكًــل ايٛدــٛد ٟيتظــكن
ايـــزات م ايعطايـــٚ ،١تهـــ ٕٛايهتابـــ ١ايؼـــعش ١ٜسٗٓٝـــا ذـــا٫ٚت
تهٝؿ ،١ٝأقشب َا ته ٕٛإ ػ ايعادات ايظًٛن ١ٝايتٓؿٝظ ١ٝايشتٝبـ،١
اي تؼب٘ كٛط ١ٝاٱطتٗ٬ى ٚتذا ٍٚالُ ّٛاي ٫ٚ ،١َٝٛٝؿهٔ بأٟ
ســاٍ إٔ تٓــذسز م آيٝــ ١إْتــاز اكعٓــ ٢احٝــات ٞأ ٚاٱبــذاع ٞأ ٚاكعــشم،
ؾهٌ ػْ ٤ٞادضٜ ٫ ،ؼٛب٘ اٱستٝاب ٫ٚ ،اكػاَشٜ ٫ٚ ،٠تشؿض اشق١
ايٛعٚ ٞاخرب ٠احظ4١ٝ
ٚبايتأنٝـــذ ،يـــٝع بإَهـــإ ايؼـــعش تــــشٝح طـــط ٠ٛايٛاقـــع٫ٚ ،
ايتــاس ، ٜيهــ ٫ ٞتتشُــٌ ايؼــاعشٚ ٠صس تـــشٝح خطــأ تــاسطَ ٞــا صاٍ
ٜؿشض استبانات٘ٚ ،يهٔ ايهتاب ١ايؼـعش ١ٜتؿـي يًـزات سٜٛٝتٗـا َـٔ
أدــٌ ايكــادّٖٚ ،ــَ ٛــا ٜبــذ ٚنٓٛاٜــا َلــُشَٚ ٠عًٓــ ١م ايــٓف ايؼــعشٟ
ا٭ْجــ ،ٟٛؾــايٛع ٞايتــاسطٚ ،ٞايهْٛٓٝــ ١أٜلــا ،ؿهــٔ تأطٝظــٗا عًــ٢
ع٬ق ١دذي ١ٝؼؿٗ ّٛايهتاب ١ايؼعش ،١ٜاي قٛاَٗا ايعـٝإ ،ؾٗ ٞعً٢
ذو سذاث ١تاٚلاٚ ،تضعُٗا أسٝاْاٚ ،قذ  ٫تطالا عرب ايٓف ايؼعش4ٟ
ٚسؼا ؿهٔ ايشٖـإ عًـ ٢إسظـاغ ايؼـاعش ٠اي ادٝـذ ٟبعٓــش
ايضَٔ ،نُا بذ ٣م َٓعطؿات تاسط٫ ١ٝؾت ،١يٝع باٱْػ٬م ايظًيب
عً ٢ايزات ،إؾا بتـعٝذ ايعا ؿ ٞنُؼـشٚع ؾـشد ،ٟيٝتٛسـذ ايـٓف
ٚا٭ؾهاسٚ ٙػعٛس ٫ٚ ٙػعٛس ٙؾُٝا ٜؼب٘ ايشٜ٩ا ايؼخـ ١ٝيًٛدٛد٫ ،
إٔ ٜٓتىِ م َؿشدات َظتٓكع ١م سلّاَْ ١عذِ بٝ ٛكٝا ا٭ْٛث ،١أػب٘
بايكؼٛس د ٕٚسٚا أَ ٚعٓ ،٢ؾايٛسق ١ايبٝلا ٤يٝظت إَ ٫هاْا يً ـ١
ايًؿى ، ١ٝأَا احٝا ٠ؾٗ ٞاكهإ احكٝك ٞيًٓف4
ٚ٭ٕ ايؼعش ،م أبظن ؿـٛس ٙا٭ْطٛيٛدٝـ ١ػـٛم َـضَٔ يًششٜـ،١
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َٛ ٚاعذ ٠يًزات باْ٫عتام ،أ َ ٚا تظُ ٘ٝػُٝبٛسطها "رساع اخ٬ق"
ستــٚ ٢إٕ مل تتشكــل تًــو ايٓٝــات ،أ ٖ ٚـزا ت عًٓــ٘ ايؼــاعش ،٠مل ٜهــٔ
بإَهإ تًو ايزٚات اخشطا ٤إٔ تٓـتر إْ ٫ــا ؿـاَتاٜ ،تُـاد ٣ؾٝـ٘
ايًؿـــي سـ ـ ذ ايتظـــٝذ عًـــ ٢سظـــاب ايؿعـــٌ ٚاكعٓـــْ ،٢تٝذـــ ١ايؿـــا٥ض
ايشَٚاْظ ،ٞؾكذ نإ ْـٗا َعؿ َٔ ٢ايتُشد يؿشه إؿػا ٘٥يًُٛاعي
ٚايٛؿاٜا ايبا٥ت ،١اكٓبج َٔ ١إَ٤٬ات ؾٛق ١ٝأخ٬قٚ ١ٝادتُاع ،١ٝعٛكا
عٔ إْبعاثٗا نأْػاّ سْ َٔ ١ٝذا٤ات احٝا4٠
ٖــزا ٖــَ ٛــا َــا ســذخ يهآ٥ــات ذبٛطــ ١م رٚات إَتجايٝــ ،١أٚ
ٖهزا تـٓـ ٫ٚ ،صايت تعٝؽ كـُٔ بعـض اجملتُعـات تـت ٚؿـا١ٜ
با شٜاسنٝــ ،١يذسدــ ١إٔ ايؼــاعش ٠اكػشبٝــ ١ؾتٝشــَ ١شػــٝذ ،ؿــاسب١
دٜــٛإ "إؿــا٤ات" ٚؿــؿت ع٬قتٗــا بايؼــعش بأْٗــا ناْــت ط ـش ١ٜعًــ٢
ايـذٚاّٚ ،قـذ عاػـتٗا " نع٬قـ ١غــري َؼـشٚع ،١اـذٚ ٠قًـلٚ ،ؼتعــ١
ٜؼٛبٗا إسظاغ بايزْت" ؾٗز ٙايهآ٥ات قـذسٖا إٔ تًـِ أنجـش لـا
ؽاسغ إْٛدادٖاٚ 4إرا َا ساٚيت احلٛس بايؼعش ،إطتعاْت بايشدٌ،
يتظتعري ؿٛت٘ ٚأدٚات٘ إستؿا ٫باَتٝاص أْٛثتٗاٚ ،يهٔ عًـ ٢شٜكتـ٘،
يتعٝذ طريتٗا ايكذؿ ٖٞٚ ١تٗشٜت طريتٗا ايعا ؿٚ ،١ٝراتٗا اككٗٛسَٔ ٠
ْـٛؿٗا اكظٝذ ١بايتابٛاتٚ ،نـإٔ ؿـٛس ايكٗـش اجٓظـ ٞتشسّـٌ إػ
ٚاقع ا يٓف ا٭دب ٞعرب ايٛطٝن ا٫دتُاع ،ٞيتىٌ نآ٥ات َػًٛي٫ ،١
ؽٌ َٔ ايتكٓع4
ٚبايتأنٝذٜ ٫ ،هُٔ دٖٛش ايؼاعشات م ايٓـٛق اكتًُـَٔ ١
ا٭ْٛث ،١إؾا م تًو اي تتعُذ اٱيتـام ااثاتٗا ،ؾايتاس ٜاٱبذاعٞ
ٜظــذٌ ةــاٚصا إٜشٚطــٝا ٫ؾتــاٚ ،اطــتذعا ٤دش٦ٜــا يًــزات اػ َشنــض
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ايٓف ،نُا طٝتلح كُٔ ايٛاقع ٚايكشا ٠٤ايتاسط ١ٝا٭سذخ يًُـشأ٠
اجذٜذٚ ، ٠أٜلا كُٔ وشؾ ١ٝتاسط ١ٝأْ ٚتٝذ ١ؿشات ؾشد ،١ٜإرا َا
أخلع ايٓف ايؼعش ٟا٭ْج ٟٛيكشا ٠٤تظًظًٚ ١ٝغٛسٜ ،١ٜتلح ؼٛدبٗا
ػـهٌ ايهـا ٔ٥م َشاٚساتـ٘ٚ ،ؿـٝؼ سلـٛس ٙايتعبريٜـ ،١ؾكـذ ْظــت
حؿـ ١بٓت احاز ايشن ١ْٝٛقٛلا:
أشٚزى أّ تـــــــــــصٚز فـــــــــــإ قًـــــــــ ـ

إىل َـــــــا تػــــــــتٗ ٞأبــــــــدا ميٝــــــــٌ

فجغـــــــــــسَ ٟـــــــــــٛزد عـــــــــــرب شالٍ ٚفـــــــــسل ذلابـــــــــيت ـــــــــٌ ًٝـــــــــٌ
ْ َٔٚؿع اكٓـضع اٱٜشٚطـ ٞاكتأؿـٌ م ػـعش اكـشأ ٠ؿهـٔ تأَـٌ
طشش ايٓذا ٤ا٭ْج ٟٛعًَ ٢ظت ٣ٛاكٛكٛع م ايـغ ٚايٝابـإ ايكذؿـ١
ٚأَشٜها احذٜج ،١نُا تبذ ٣ريو اكًُح ــ َج ٬ــ بؼـهٌ طـاؾش م
ػعش ايٝاباْ ١ٝأ ْٛ ْٛٚنَٛاػ )881 – 834( ٞتًو ا٭ططٛس ٠اي

مل

تهـ عٔ اطتذعا ٤دظذٖا ٚاطـتعشاض ْها٫تـ٘ اٱٜشٚطـ ،١ٝنُـا
ٚؿؿت٘ رات قـٝذ:٠
دطد,ٟ
عػب ١طاف ١ٝتؤملٗا درٚزٖا,
فُٝا ٜغٜٛين املا٤
ٚعًَ ٢ا أ ٔ
ضأتبع٘
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يهــٔ ريــو ايتذــاٚص اكٛكــٛع ٞاكظــذٌ م ايتــاسخ نطؿــشات ٫
ٜهاؾأ م ايػايت بأدا ١ٝ٥ؾٓ ١ٝأْجَ ١ٜٛكٓع ، ١ست ٢م تٝاسات ايبٛا اي
ُٖٓٝت عً ٢داْت نبري َٔ ايؼعش ا٭َشٜه ٞاحذٜحٚ ،اي

دا٤ت

عً ٢إ ٜكاع ايتطٛس ايـذساَاتٝه ٞيًُذتُـع ايــٓاع ٞسٝـح ،تشادعـت
اٱ ٜشٚط ١ٝيـاا ايؿٛسات اجٓظ ،١ٝأ ٚاطتذدت بٗا ٚؾل كـشٚسات
رتًؿ ١اكا بظت ايٓف ا٭ْج4ٟٛ
ٖٚز ٙاخط ، ٠ٛأ ٟإخشاز اجٓع ٚاجظذ َٔ وًُات احملـشّ إػ
عًٓ ١ٝايًػٚ ١عًٓ ١ٝاكُاسط ،١بتـ ٛس ايذنتٛس ٠أْٝظ ١ا٭َغ ،ناْـت
َؿـــ ٬دٖٛشٜــا م طــكٛه اككــذغ  ،إ ٫أْٗــاٚ ،م ايعــامل ايػشبــ،ٞ
أؾكذت اٱْظإ بعذ ٙايعـ ا ؿ ،ٞايـزٜ ٟؼـهٌ طـٓذا ْؿظـٝا كـخُا،
تأنٝذا يتـٛس ؾشٜٚذ ايٓؿظ ٞبإٔ ايطاقـ ١اٱٜشٚطـ ١ٝتٓلـػن نًُـا
ؽ ـاد ٣ايؿاعــٌ اجٓظــ ، ٞؼعٓــٜ ٢كــاسب َــا سآ ٙابــٔ قــ ِٝاجٛصٜــ ١م
"سٚك ١احملبغ" َٔ ؾظاد ايعؼل أ ٚبط ْ٘٬بػا ١ٝ٥اجُاع ،ؾكذ ناْٛا
ٜظُ ٕٛاحت عً ٢اخٓا احت ايظك4ِٝ
ٜٚتعضص رات ايشأ ٟعٓذ ٖشبشت َاسنٛص ،ايز٪ٜ ٟنذ بذٚس ٙعً٢
اكؿاسقــــ ١بــــغ اجٓظــــٚ ٞاٱٜشٚطــــ ،ٞنُــــا ٜبــــذ ٚدًٝــــا م ػــــعش
ا٭َشٜهٝات ٜٚتأنذ بايؼٛاٖذ ايٓـ ،١ٝؾبتـٛس ،ٙنًُا دشد ا٭دب
ٚايؿٔ َٔ اْ ؿـايٝتُٗا ،أؾكذت ايػشٜض ٠اجٓظ ١ٝتظـاَٗٝاٚ ،اطـتبذٍ
اجملتُع ايتهٓٛيٛد ٞاٱٜشٚط ١ٝاي

ٖ ٞأنجـش َـٔ دـشد تعـبري عـٔ

ايشغب ١ايًٝبٝذ ١ٜٚبٓٛع َٔ ٚاقع ١ٝدٓظ ١ٝتكًف عامل ايًٝبٝذ ٚإػ دشد
ْعش ٠تتطًت ايتًب ١ٝعً ٢س ٛطشٜع َٚباػش ٚٚاقع4ٞ
ؼٛدـــت ريـــو ايتٛا ـــ ٪عًـــ ٢اكؿٗـــ ّٛا٭ســـذخ يٲْظـــإ عَُٛـــا
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ابتهــشت ا٭ْج/٢ايؼــاعش ٠شٜكــ ١دذٜــذ ٠يتٗشٜــت راتٗــا َــٔ ايــٓف،
ٖٚهز ؾكذ اي ٓف ا٭ْج ٟٛبعض َربسات٘ ايٛدٛدٚ ،١ٜمل ٜعذ َٔ ٚدٗ١
ايٓكذ ايزنٛس ٟاكتطشف ط ٣ٛإطتعاس ٠أْج ١ٜٛكضاز ايشدٌٚ ،اطتذاب١
ْـ ١ٝحظٝت٘ ٚ ،نإٔ ا٭َـش ٜ ٫تعـذ ٣نْٛـ ٘ يعبـ ١سًكٜٛـ ١احشنـ١
تعـٛد بــاك ؿٗ ّٛإػ َٓطًكاتـ٘ ايبهــشٚ ،يهـٔ بــض ٟرـايـ ،ؾظــًٝؿٝا
ب٬خ تتًبع سٚبشت يٚ ،ٌٜٛطعاد ايـباا تْ٪ح ْضاس قباْٖٚ ٞهزا ٜتِ
تذٜح ايزات ا٭ْج ١ٜٛخاسز غشؾ ١ؾشدٓٝا ٚٚيــ ،ؾأغًـت ايؼـاعشات
أقشب إػ ايتأثش بايؼعشاٚ ٤يٝع بأط٬ؾٗٔ أ ٚدا َٔ ًٜٔٗٝايؼاعشات4
ٖهزا تبذ ٚؿؿات اجُـاٍ ٚاحكٝكـٚ ١احـت اكطشٚقـ ١بكـ ٠ٛم
ايــٓف ايؼــعش ٟا٭ْجــ ،ٟٛؾُــا ٖــ ٞإ ٫تأْٝــح با٥ــت كؿــاٖ ِٝرنٛسٜــ١
أؿـــ ،٬ؾًـــٝع مثـــ ١اْكـــ٬ب تعـــبري ٟعًـــْ ٢ىـــاّ ايهتابـــ ١ايؼـــعش١ٜ
ايزنٛس ٖٛٚ ،١ٜا٭َش ايز ٟتكاسب٘ َ ٞتًُظاْ ٞــ ْـا ــ بشٚا داص١ٜ
م "أٖٚــاّ إٜشٚطــ ١ٝؼــا ٜؼــب٘ ايبـــُ ١ايكذسٜــ ،١أ ٚا٭سم ايــزنٛسٟ
اكضَٔ ،إر  ٫تكذس عٓذَا تتكًت اصا ٙ٤م ايؿشاؾ" ْظٝإ إٔ سدٖ ٬ـٛ
ناتت "ايهاَاطٛتشا"4
َٚجًٗا ناْت عا٥ؼ ١ايتُٛٝس ١ٜايـ

ٚقعـت أطـري ٠٭ػـٛام احـت

ايــ ،ُٖٞٛؾشاســت تــشدد بـــٛت ا٭ْجــَ ٢ؿــاٖ ِٝايــزنٛسٚ ٠ايؿشٛيــ١
ايؼعش ١ٜايعشبٝـ ١ي تكـ ٍٛايػضيٝـات ،سظـت تــٛس وبٝـ ١قـٝع ،ايـ
تظذٌ عًٗٝا ايؿؼٌ م ةاٚص تكايٝذ ايؼعش ايعشب ٞؾُٝا تعطٗٝا ؾل١ًٝ
الُظ ١ا٭ٚػ يـشخ ١ريو ايـٛت ايٓا ِ٥داخٌ ايزات ا٭ْج ١ٜٛايعشب،١ٝ
ست ٢ايتؼ ١ًٝٝيٛث ٬دٛد ٟٚأيٝهاٜادا ،مل ةذ بذا َٔ تأْٝح اجض٤
ا٭ َٔ ٍٚاطِ غابش ٌٜٝد ٟأْْٛضٚ ،ٜٛاٱطتشٛار عً ٢ايؼل ايجـاَْ ٞـٔ
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اطــِ ايهاتــت ؾٝــذٜشٜو َٝظ ـ اٍ ،يتـــبح غــابشَٝ ٬ٜٝظ ـ اٍ ،أٍٚ
ػاعش ٠تـذ دا٥ضْٛ ٠بٌ4
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ْطٝإ "األْا" يف املٓف ٢اذتكٛقٞ
مل ٜهٔ ؼكـذٚس أ ٍٚناتبـٚ ١ػـاعش ٠أؾـش ٚـــ أَشٜهٝـ ١ؾًٝـٝع
ٜٚتً )ّ 1784 – 1752( ٞإٔ تٓذ ٛبؼعشٖا َٔ أثش ايعبٛدٜـَٚ ١تعًكـات
اكظأي ١ايضز ،١ٝؾٗز ٙايؼاعش ٠اي

فًت سقٝك ١عًـ ٢وٗـش ايظـؿ١ٓٝ

"ؾًٝٝع" طٓ َٔ ّ 1761 ١دٓٛب اؾشٜكٝا إػ بٛططٔ ،مل تكل سشٜتٗا
َٔ عبٛد ١ٜدٜٚ ٕٛتً ٞإ  ٫بـذم ٚفاطـ ١ػـعشٖا سٝـح ٚؿـٌ طـشش
ْــذا٤اتٗا جــٛسز ٚاػــٓطٔ ،٭ْٗــا ناْــت تتعــا  ٢ايؼــعش ٟناَتــذاد
يًشكٛقٚ ٞايظٝاط4ٞ
ٚقذ نتبت ػعشا َٔ عُل اكأطا ٠اٱْظاْ ،١ٝعٔ عزابات ايضْٛز
ٚغشب ١ؾكذ ا٭سب ،١سٝح طط شت قـا٥ذ عٔ َٛت ايٓظاٚ ٤ا٭ ؿـاٍ،
نُا دظذت أٚداع ا٭َٗات ،يتـٓع َٔ نٌ ٚاقع ١دسطا سٝاتٝا بًٝػا
يًُشأٚ ،٠بًػ ١ػعش ١ٜسٖٝؿ ، ١م نٝؿ ١ٝايتػًت عً ٢ؾذٝع ١ؾكذ ايضٚز
أ ٚا٭خ أ ٚا ٭خــت أ ٚا٭بٓــا ٤بٛدــ٘ خــاق ،ستــ ٢بــذا ػــعشٖا ؼذًُــ١
ًَشُ ١سثا ١ٝ٥بتٜٓٛعات أدا ١ٝ٥رتًؿ ،١م َٓاسـ ١داُ٥ـ ١يتأَـٌ ايـذَٛع
ايٓاعُ ١اكتٗا ً ،١اي

تظابل بعلٗا بعلا عًٚ ٢د ٙٛاكعض ،ٜٔيتضٜح

عٔ قًت اكشأ ٚ ٠أ ٠ا٭مل4
 ٚمل تبتعذ ٚسٜجاتٗا عٔ ْؿع اٯثاس  ،ؾػٛيٓذيغ بشٚنع أ ٍٚأؾشٚ
ــ أَشٜه ١ٝتـٌ عً ٢دا٥ض ٠ايبٛيٝتضس ٚؿؿت م "ست أطٛد" دتُع
ايضْٛز ب ٤٫ٛعشق ٞفٚ ِٝسق ١آطش ،٠ؾٗ ٛـــ أ ٟاحـت ا٭طـٛد سظـت
ْـٗا ــ عـٝاِْٗ ٚقٝذِٖ 4نُـا ت ػٓـت ْٝهـ ٞدٛٝؾـاْ ٞبايضْٛدـ ١م
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"إسظاغ أطـٛد ـــ نـ ّ٬أطـٛد"ٚ 4نتبـت َاسغشٜـت ٚانـش ؿـشختٗا
ايؼعش َٔ" ١ٜأدٌ ػعيب" 4أَا سٜتا دٚف ٚ ،ؿـٝؿ ١ايؼـعش ا٭َشٜهـ،ٞ
ؾؿلـــًت كختاساتٗـــا ايؼـــعش ١ٜعٓٛاْـــا را َػـــض " ٣م ايبـــاق َـــع سٚصا
باسنع" نإساي ١إستؿاٝ٥ـ ١بـاكشأ ٠ايظـٛدا( ٤ايشَـض) ايـ

سؾلـت إٔ

تتخً ٢عٔ َكعذٖا م ايباق ،يتتشـ ٍٛإػ أٜكْٛـ ١سؾـض ،إبـإ سكبـ١
ايتُٝٝض ايعٓـش4ٟ
ريو اٱحاا يًُظأي ١اي ضز ٖٛ ١ٝايز ٟاطتٛدت َٔ ايؼاعشَ ٠اٜا
اْػً )1999 – 1928( ٛاٱْلُاّ إ ػ سشنَ ١ايه ّٛانعٚ ،ايعٌُ
َعــ٘ يتأطــٝع َٓىُــ ١ايٛســذ ٠ا٭َشٜهٝــ ١ا٭ؾشٜكٝــٚ 4١قــذ بًػــت بٗــا
احُاطــ ١إ ػ ســذ تــشى صٚدٗــا ٚابٓٗــا ٚايعــٛد ٠إ ػ ايٜ٫ٛــات اكتشــذ٠
يتشكٝل ٖزا الذف ايٓلاي 4ٞنُا اػ نت م َظري ٠اكً ٕٛٝبكٝاد٠
يٜٛع ؾشسإ يتٓؼذ ػعشا إْظاْٝا ٚفاطـٝا ٖٚ ،ـ ٞاكعشٚؾـ ١بشقتٗـا،
ٚسٖاؾ ١أساطٝظٗا عرب دُٛعاتٗا ايؼعش " ١ٜأعطم نٛب َـا ٤بـاسدا
قبٌ إٔ أَٛت"  "ٚأعشف كارا ٜػم ايعـؿٛس احبٝع" "ٚػـانش كـارا ٫
تػم؟" يتتخط ١َُٗ ٢ايتعبري ا٭دب ٞإػ ٚس  ١ايتعـبري عـٔ أصَـٚ ١دـٛد
سكٛق ١ٝتاسط ١ٝطٝاط ، ١ٝأ ٚنُـا اختــش سطـايتٗا دـُٝع بايـذٜٔٚ
عٓذَا ٚؿؿٗا ؼتٛاي ١ٝايظٛاد ٚاكشاسٚ ٠اجُاٍ ايهؿ ١ًٝبإْكارْا4
ٖٚهـزا مل ٜهـٔ أَـاّ أنــٛا ٫يـٛاٚ ،غْٛـذيغ بٝٓٝـتٚ ،دظــٞ
سدَــ ٕٛؾٛطــتٚ ،ازًٓٝــا غشؿهــ٘ٚ ،أْٝتــا طــهٛتٚ ،إٓ طبٓظــش،
ٚؾشدٝٓٝــا ٖٛٝطــع طــ ٣ٛاٱْلــُاّ إػ "سشنــٖ ١ــاسمل" ايذاعٝــ ١اػ
ذاسب ١ايعٓـشٚ ،١ٜاك٪نذ ٠عً  ٢ؾشاد ٠ايجكاؾـ ١ا٭ؾـش- ٚأَشٜهٝـ4١
يهــٔ ريــو ايتــٛسه ايعشقــ ٞاحكــٛق ٞايـــشٜح ،مل ؿٓــع نــٌ ريــو
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ايطابٛس ايط َٔ ٌٜٛايؼاعشات ع ٔ َذا ١َٚايتػم بؼعش عا ؿ ٞأخار،
ٚداٍ عًـ ٢أْجٜٛــ ١ؾا٥لـ ١م نــجري َـٔ ايٓـــٛق  ٤٫ٚيًؼـعش ،ؾهــٌ
ػاعش ٠ناْـت َأطـٛس ٠يظـري ٠عا ؿٝـَٗ ١شبـ ،١تـار ٟبٗـا َتطًبـات
اجُاعٚ ،١ايًشىٚ ،١تاس ٜايكب4١ًٝ
إرآٖ ،ايو كشٚس ٠إ بذاعٝـ ١ذتُـ ١باكهـإ ٚايضَـإ ٚايعـشم م
نجري َٔ ا٭سٝإ ،ؽضز بٗا ايؼاعش ٠أْٛثتٗا ٚإْظاْٝتٗا داخٌ اكشأ،٠
ؾُٝا ٜؼ ٞبايتلاد أسٝاْا ٫ٚ ،تكتـش بايتأنٝذ عً ٢اكشأ ٠ايظٛدا،٤
ؾتًو ايلشٚس ٠اٱْظاْ ٖٞ ١ٝاي ستُت عً ٢ايؼاعش" ٠آ "ٟيتتكا ع َع
قلاٜا ايعٓــشٚ ١ٜاحـشب ايؿٝتٓاَٝـٚ ،١طـذا٫ت احشٜـٚ ١ايعذايـ ١م
اجملتُع ا٭َشٜهـٚ ،ٞقـذ اْطبـع ريـو م ػـعشٖا ،يـٝعهع ػـبه١
إ ْتُا٤اتٗــا ايعشقٝــ ١اكختًطــ ،١ؾباٱكــاؾ ١إػ عاَــٌ ايضْٛدــ ،١بــشصت
خ٥٬ن َٔ ايٝاباْٚ ١ٝاٱٜشيٓذٚ ١ٜقبا ٌ٥ايؼٛنت ٛالٓذ ١ٜاي

تؼهًت

َٓٗا4
ٚكــربسات َؼــابٗ ١إْضاســت ايربٜطاْٝــ ١دٚسٜــع يٝظــٓؼ عــٔ ْربتٗــا
ايـــٛؾ ،١ٝإػ َٓشــ ٢ايـــشاع اٱْظــاَْ ٞــٔ أدــٌ اخــري اٱْظــاْ ٞم
َٛادٗ ١عٓـش ١ٜايؼـشْ ،تٝذـ ١إقاَ تٗـا م أؾشٜكٝـا يؿـ َ ٠ـٔ سٝاتٗـا4
نُا تٛدت عً ٢ؾذٛ ٣ٚقإ إٔ تٛاس ٟايطشا ٠ٚا٭ْج ١ٜٛم ْـٛؿٗا
يـاا ايؿًظطٓ ١سٝح بشص الِ ايظٝاط ٞم دٜٛاْٗا "ايًٚ ٌٝايؿشطإ"4
ٚاْــذؾعت أْػشٜــذ ٜــْٛهش ( )1965 – 1933يتــبم قلــاٜا ايظــٛد م
دٓٛب أؾشٜكٝا ،نُا ايتشُت دٜٝٓض يؿشتٛف ( )1997 – 1923بلشاٜا
ســــــشب ؾٝتٓــــــاّ ٚ ،دظــــــذت ريــــــو ايــــــ ٤٫ٛبٓلــــــايَ ١ٝؼــــــٗٛد ٠م
قـا٥ذٖا ،نُا بذا َج ٬م سثاٝ٥تٗا:
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ال أسد ٜرنس .ترنس
أغًبِٗ ناْٛا فالسني
سٝاتِٗ ناْت يف األزش ٚارتٝصزإ
يعٌ اآلبا ٤زٚٚا ألبٓا ِٗ٥سهاٜات قدمي١
سٝح ناْت ايغُا ِ٥اهلاد ١٥تٓعهظ يف سك ٍٛاألزش
ٚداَٛع املا ٤خيط ٛبجك ١عرب املصاطب
سني سطُت ايكٓابٌ تًو املساٜا
مل ٜهٔ مثٚ ١قت اال يًعٌٜٛ
نــزيو تُظــت ْٚــذ ٟسٚص يهتابــ" ١تــاس ٜقبًــ "ٞدؾاعــا عــٔ
طـهإ أَشٜهــا ا٭ؿــًٝغ ٖٚ ،ــ ٛا٭َــش ايــز ٟدؾــع ايتعبريٜــ ١ا٭كاْٝــ١
ايظ٫ ٞطهش ػٛيش ( )1945 – 1869ككا ١َٚب٤٬ات ايٓاص ١ٜؾشٛسبت
بلشا ٠ٚست ٢أدربت عًـ ٢الذـش ٠إػ طٜٛظـشا ،ؽاَـا نُـا تٛس ـت
بزات ايكل ١ٝايٛٗٝد ١ٜايًٝتٛاْ ١ٝناداٜا َٛيٛدطه)1975 – 1894 (ٞ
ٚأٜلا ا٭كاْ ًْٞٝ ١ٝػاخع ( )ّ 1971 – 1891احا٥ض ٠ــ أ ٚاكهاؾأ٠
سؼا ــ جبـا٥ضْٛ ٠بـٌ طـٓ 1966 ١بعـذ ٖشبٗـا إػ اطـتهٖٛٛملْ ،تٝذـ١
َكاَٚتٗـــا ي ًٓاصٜـــَٓٚ ١اؿـــشتٗا يًــــٗ ١ْٝٛٝأٜلـ ـاٚ ،اْتــــاسٖا يـــشٚا
ايها ٔ٥اكٓاكٌ نُا بـذ ٣م دُٛعاتٗـا "َـ ٔ ٛاكـٛت" "ٚايباسـح"
"ٚمساَــات اكــذاخٔ" ،سٝــح ػــبٗت ريــو احـــاس ــــ ػــعشٜا ــــ اــاٍ
عابشَ ،ٜٔا صايٚ ٛادؿغ م ؿٓذٚم صداد4ٞ
ٚمل ٜهٔ أَاّ ايؼاعش ٠ايشٚط ١ٝايؼٗري ٠آْا أقاتٛؾـا (– 1889
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 )ّ 1966اي ـ

سطــِ لــا َٛدي ٝـاْ ٞطــت ١عؼــش بٛستشٜٗــا ،إَٛ ٫ادٗــ١

ايظتايٚ ١ٝٓ ٝطٝاط ١ايظتاس احذٜذ ٟم اٱ تاد ايظٛؾٝ

اًك ١أدب١ٝ

ناْت تلِ َؼاٖري أَجاٍ باط ْاى ٚبشٚدطه ،ٞست ٢أعذّ صٚدٗا
ايؼــاعش غًَٝٛــٛفٚ ،ؿــاس ابٓٗــا كــٝؿا دُ٥ــا عًــ ٢اكعــتك٬ت ،إػ إٔ
أعتكً ت ٖ ٞا٭خش ٚ ،٣شدت َٔ اتاد ايهتاب ايظٛؾٝت ،ؾهتبـت
م ٚريو م سا٥عتٗا ايؼٗري" ٠قذاغ دٓا٥ض "ٟاي

تعترب ٚاسذ َٔ ٠أِٖ

قـا٥ذ ايكشٕ ،ؾٗ ٞؼجاب ١ايؼٗاد ٠عً ٢عـش َٔ ايشعت ٚا٫سٖـاب،
يذسد ١إٔ ايكـٝذ ٠مل تٓؼش ست ٢بعذ ٚؾاتٗا ،بـٌ بعـذ اْٗٝـاس اٱتـاد
ايظٛؾ4 ٝ
ٖٓا اَسأٚ ٠سٝد٠
شٚدٗا يف ايكرب
ٚابٓٗا يف ايطذٔ
فًتصًٛا إذا َٔ أدًٞ
ٚعً ٢شٜكتٗا ناْـت سهاٜـ ١ايؼـاعشَ ٠اسٜٓـا تظـؿٝتٝؿا ،ايـ
ؾكذت صٚدٗا ْتٝذَٛ ١اقؿٗا ،ؾ أخشطت ٖٚ ٞأٚيػا بريغٛيتع ػـاعش٠
احـاس ،نُا تًكت ،اي خظشت ٖ ٞا٭خش ٣صٚدٗا ايؼاعش بٛسٜع
نٛسًْٛٝف ،بظـبت َٛاقــ َؼـابٗ ،١ؾكـذ دٜظـت بأسزٜـ ١ايظـذاْغ
ايظتايٝٓ ٝغ  ٖٞٚساَـٌ ستـ ٢أخـشز اجـٓغ َـٔ بطٓٗـا ،نُـا ؿـٛدس
اسػٝؿٗا َشتغ ،ؼا م ريو َزنشاتٗا "ز ّٛايٓٗاس" يهٓٗا وًت ا٭ّ
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ايشٚس ١ٝحـاس يٓٓٝػشاد4
أَا ايؼـاعش ٠ايٓٝهاسغٛاْٝـ ١سٚطـاسَٛ ٜٛسٜـ ٛؾكـذ ٫صَـت صٚدٗـا
داْٝٝـٌ أٚستٝػـ ا ،صعـ ِٝاحشنــ ١ايظـاْذ ١ٜٝٓستــ ٢بعـذ خظــاست٘ كٛقــع
ايش٥اطَ ، ١جًٗا َجٌ َٛا ٓتٗا دٛنٓذ ٙب ًٞٝاي

نتبت "ْؼٝذ ايضَٔ

اجذٜذ" يتعًٔ اْظ٬خٗا عٔ بكتٗا يتعاكذ اجبٗ ١ايظاْذ ،١ٜٝٓؾٗٞ
اَشأ ،٠سظت ْـٗا " َٛيـٛد ٠بـغ ٚطـا٥ذ سشٜشٜـ "١تظـتٝكي عًـ ٢تعـت
اككٗٛس ٜٔيتػم " ستٜ ٫ ٢تٛقـ ؿٛت ايضسـ أبذا"4
ست َٔ ٢ايٛدٗ ١ايؿٓ ١ٝاك٪طظ ١ع ًـ ٢عــب ١ٜٛسكٛقٝـٜ ،١بـذ ٚإٔ
نــاسٚيغ ناطــٝذ ٟمل تتُــاد ٣م تطشؾاتٗــا ايتـــٛس ١ٜيًعــامل يــ٫ٛ
ٚدٛدٖا كُٔ سًك" ١د ٌٝايبٝت" َع أئ غٓٝظرب ؽ ٚداى نشٚاى ٌْٝٚ
ناطٝذ ٟبايطبعٚ ،نزيو اٱٜطاي ١ٝدْٚات ٬ٝبٝضٚت ٞػـاعش" ٠ايـضٕ"
اي ـ

َاسطــت ٖــز ٙايؿًظــؿٚ ١عًــ ٢ريــو نتبــت قـــا٥ذ "الــاٜه"ٛ

نتعبري عٔ ػهٌ احٝا ٠اكؿ ض ٚاجملظذ عرب ايٓف ايؼعش4ٟ
أَا دٜٛع َٓـٛس ( )1986 – 1928ايطؿً ١اكظه ١ٓٝايكادََٔ ١
ؾلا٤ات احهاٜـ ١ايؼـشق ،١ٝبٛؿــ أْذسٜـ٘ بشٚتـ ،ٕٛؾًـِ تتذـ٘ إػ
ايظشٜايٚ ١ٝتعاْذ َك سات ايهٓٝظ ،١يٚ ٫ٛدٛدٖا م سًكـ ١باسٜظـ١ٝ
َُٗ ١َٛبزيو ايتٛدَ٘ٚ ،ا ناْ ت يتبايؼ م تـٜٛشاتٗا ايؼعش ١ٜنُا
ٜهتبْ ٕٛـٛؿِٗ اكػٓا ٝظ ١ٝايشاؾً ١م اكخٝايٝـ ١عـٔ ؾـِ بـ ٬وـٌ،
ٚغشؾ ١ب ٬بابٚ ،عٓٝإ بْ ٬ىشٚ ،٠خطٛات بـ ٬أثـش ،يـ ٫ٛإعتكادٖـا
بأؾهاسِٖٚ ،اٱْتُا ٤حًكتِٗٚ ،اٱ ػ اى َع تًو ايضَش ٠ايبؼش ١ٜم
رات ايٓىش ٠احٝات ١ٝاجُاي ١ٝايـذاَ ١ٝيٮخ٬قٚ ٞايذٜم4
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عطًْ ١اعُ١

َُٗٚا أصضت ايؼاعش ٠إػ الٛاَؽ ،تىٌ َتٛس  ١بايعا ؿٚ ،ٞإٕ
ةاٚصت٘ إػ َا ٖ ٛأبعذ ،يتعرب عٔ قلاٜاٖا بٓربات رتًؿ ١إْط٬قا َٔ
سٓذــشٚ ٠اســذَ ٠ؼ ـ ن ،١ي تهؼـــ عــٔ  ٤٫ٚيًؼــعش ثتـــش ٙأًَــٞ
دنٓظ ٕٛبعباستٗا اكتهشس ٠ايؼٗري" ٠أْا نُُجً ١يًؼعش" ؾكـذ بـذأت
ؾٝظٛاؾا ػُٝبٛسطهاَ ،ذيً ١ا٭دب ايبٛيٓذ ٟــ نُا تٓعت ــ تاسطٗا
ايؼــعش ٟبكـــٝذ " ٠أاــح عــٔ ايهًُــ "١ستــ ٢ثطــت ا٭ثــش ايجكــام
يًظتاي ١ٝٓٝإْتُا ٤يًؼعش4
ٚقذ أزضت ػٝبُٛسطها ٖز ٙايكؿض ٠اٱبذاع ١ٝ٭ْٗـا سككـت َـا
تــشا ٙطــًُ ٢اجٛٝطــ ٞكــشٚس ٠يكــشا ٠٤ايــٓف ا٭ْجــ ،ٟٛأ٬َ ٟسىــ١
ايع٬ق ١اجذي ١ٝبغ ريو اٱبذاع ٚايعشف اٱدتُاع ٞا٭خ٬ق ٞاكٓشذس
ايٗٝا َٔ قش َٔ ١ًٜٛ ٕٚاٱطتبذاد باكشأٚ ٠قٗشٖاْ َٔٚ ،اس ١ٝأخـش٣
ع٬قــ ١اكــشأ ٠اكبذعــ ١بــايعشف ايؼــعشٖٚ ،ٟــزا َــا أنذتــ٘ بأسكٝتٗــا
ٚػشع ١ٝإْتُاٗ٥ا يًُ ٛسٚخ ايؼعش ٟايبٛيٓـذ ٟستـ ٢قبـٌ ســٛلا عًـ٢
دا٥ضْٛ ٠بٌ طٓ ،1996 ١ؾٗ ٞمل ثًل َٔ  ٫ػ ،٤ٞنُا ؿشست عكت
سـٛلا عً ٢اجا٥ض4٠
ٚيزات ايظبت ايؼعش ،ٟأعًٓـت تٓــًٗا عـٔ ػـعاسات دُٛعتٗـا
ا٭ٚػ "كارا سٝا" ٚايجاْ ١ٝاػ سذ َا "أطْ ١ً٦ظـألا" بـٌ ٚستـ ٢ايجايجـ١
"ْذاٜ ٤ب " اي

بؼشت ؾٗٝا باٱْظإ اٱػ ان ٞاجذٜذ ،يتتٛب عٔ
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َُٗ ١تٗشٜت راتٗا َٔ ْـٛؿٗاٚ ،يتٓتر قـا٥ذ تٓلح عزٚبـ ،١نُـا
تبذ ٣م دُٛعاتٗا اي٬سك" ١اكًح" َ"ٚا ١٥طً"ٚ "٣ٛنٌ ساٍ" "ٚايعذد
ايهــبري" ْ"ٚــاغ عًــ ٢اجظــش" "ٚايٓٗاٜــٚ ١ايبذاٜــ "١سٝــح ايتذــأت اػ
َىاٖش احٝاٚ ٠ايطبٝعٚ ،١تٛغًت بؼـهٌ ٫ؾـت ٚسٝـ ٟٛم َٛكـٛع١
احـــت ،نُـ ـ ا تؼــــ َـــج ٬قــــٝذ" ٠ؿـــشاس "١ايـ ـ

تشـٗـــا ؾـــٛصٟ

ذٝذيٚ ،ٞاكٓؼـٛس ٠م آخـش أعُالـا "َعـشض ا٭عادٝـت" ايـ

أْٗتٗـا

اذٜح قًبغ ٜتٖٛذإ م ايى4ّ٬
ٖا ضتٔ ,سبٝبإ بال نطا٤
مجاٍ نٌ َٓا يصاسبٖ٘ٚ ,را ٜهفٞ
أٚزام دفْٓٛا غطالْا ايٛسٝد
ٖٚص ٜايً ٌٝصدٜكٓا
بٗزا ايتشـ ٍٛاحظـٚ ،ٞايتٜٓٛـع ا٭دا٥ـ ٞتؼـري ايؼـاعش ٠إػ راتٗـا
نؼاٖذ عً ٢ايًشى ،١سٝح تبذ ٟعً ٢ايذٚاّ إُْٗاَا ًَشٛوا ٚسادا
بعشقٗاَٛٚ ،ا ٓٝتٗاٚ ،قَٝٛتٗاٚ ،دٓٛطٝتٗا أٜلا ،إر  ٫ثًْ ٛـٛق
أ ٟػاعشْ َٔ ٠ظ ١ٜٛــ كـُٓ ١ٝأ ٚؿـشض ١ـــ ت٪نـذ عًـ ٢اٱْتُـا ٤إػ
قب ١ًٝايٓظاٚ ،٤ايذؾاع عٔ ايظـ٬ي ١ايؼـعش ١ٜايٓظـ ١ٜٛاكتٛاسثـ ،١نُـا
ٜتبــذ ٣نًطخــٚ ١دٛدٜــ ١م ْــرب ٠اٱبــا ٤ا٭ْجــ ٟٛايشٖٝؿــ ١م قـــٝذ٠
ايؼاعش ٠ايبٛستشٜه ١ٝخٛيٝا د ٟبشٚدٛغ م قـٝذتٗا (إػ خٛيٝا دٟ
بشٚسدٛغ) اي

أسادت بٗا إٔ تتششس َـٔ طـذٔ أؾهـاس ايشدـاٍ سـٍٛ
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اكشأٚ ،٠م قـٝذَ ٠اٜا ازً" ٛاكشأ ٠ايىاٖشٚ "٠نُا تتُجًـ٘ ايؼـاعش٠
ثشٜا ايعشٜض َج ٬بكـٝذتٗا "نًٗٔ أْا" ٚاي

تـٌ ؾٗٝا إػ ايـشاخ

آذش ٠داَع ١يـٛت ايكب:١ًٝ
أْا نٌ َٛلد ٠مل تهٔ
نٌ ذات تطايب أال متٛت
ٚتٓط ٛايهفٔ.
إرٕ ،ؾت ًو اْ٫تشا٤ات اي

ت ٪ش ايـٓف ا٭ْجـ ٫ ،ٟٛتًػـْ ٞعَٛـ١

ْظك٘ بكذس َا تٓشاص باكشأ ٠عٔ َش نضَٛ ١ٜٚكٛعٗا احٝـات ٞا٭ٖـِ،
ٚتٝـ ـ ذ بٗـــا عـــٔ دٖٛشاْٝـــْ ١ــــٗا ايظـــشاْ ٞإ ػ َتاٖـــات ايتــــشٜـ
ايعــا ؿ ٞؾٗــز ٙاكٓــام اكُٖٛــ ١غايبــا َــا تت ُجــٌ م ايتؿاؾــات عا ؿٝــ١
َٛٚكٛع ، ١ٝعٓذَا ٜػٝت احت أٜ ٚبذ ٚؾع ٬إْظاْٝا َظتش ٌٝايٛدٛد
 ٖٛٚبايٓظب ١يًُشأٚ ٠ادت ايٛدٛد ،بٌ َربس احلٛس4
ٖٚهزا تتعطٌ ن ٌ ايذعا ٣ٚاحكٛقٚ ١ٝايبٛٝيٛدٝـ ١أَـاّ ػـشه
احت ،ايز ٟتشا ٙعا٥ؼ ١أسْاٚ٩ه سلّاْْ ١تبًٛس ؾٗٝا ،ستـٚ ٢إٕ بـذ٣
م ػــهٌ ؾٓــا ،ٞ٥أ ٚنُــا تظــُ ٘ ٝايؼــاعش ٠ا٭طــباَْ ١ٝاسٜــا دٚيــع
"حى ١عبٛدْ "١ٜشٜذٖا ،سظت قٛلـاٚ ،يـَ ٛـٔ قعـش اجشـ ِٝيٓهـٕٛ
أنجش ؿؿاٚ ٤ـا ،٫ؾُٝا تتظا ٍ٤ايظٛس ١ٜسْذ ٠قٛػش َٔ" ١أٜ ٜٔأتٞ
احت بهٌ ٖزا ايٓبٝزٚ ،ؿٮ بـ٘ سأطـٚ "ٞتظـُ ٘ٝايؼـاعش ٠اٱٜشاْٝـ١
ؾاسٚخ ؾشؽ صاد "يعٖٓٚ 4" ١هزا ٖ ٛبايٓظـب ١كاسٜٓـا تظـؿٝتؿا ؾٗـ ٛيـٝع
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دشد سذٜح َٓظ ٞعً ٢اٚي ،١ؾٗ ٛدظذ ،أٚ ٚسد ٠ؾا٥ل ١بايذّ ،بٌ
ٖ ٛطاعتٗا اككذط ،١أ ٚنُا اختضْت٘ رانش ٠ايٓف ايؼعش ٟا٭ْجـٟٛ
نُشدع ١ٝؾُٝا ؽجًت٘ ػَٝ٫ٛت م "ْؼٝذ ا٭ْؼاد" بكٛلا:
اذتب ق ٟٛناملٛت
ٚايغري ٠قاض ١ٝنعامل املٛت
هلٝبٗا هلٝب ْاز
ٚمجسٖا َتكد
اذتب ال تطف ٘٦املٝا ٙايغصٜس٠
ٚال تغُس ٙاألْٗاز
ي ٛأعط ٞاالْطإ ثس ٠ٚبٝت٘
مثٓا يًشب يٓاي٘ اإلستكاز
ٖهزا ٜظتشٛر احت عً ٢اكشأ/٠ايؼ اعش ٠اي

تتعا ا ٙبٓشدظ١ٝ

َٔ ٜٗ ٫ت رات٘ إ ٫كٔ ٜهاؾٚ ٧دٛدٖا ،يتشانٝـ٘ قـذسا ٫ٚ ،تتٓـاصٍ
عٓ٘ إ ٫اها ١ٜست دذٜذٚ ،٠نأْٗا ت٪نذ أ ٫خ٬ق َٔ ايؿذٝع١
إ ٫بؿذٝعــ ١أنــرب ،ؾٗــ ٛأدا ٠اكــشأ ٠ايؼــاعش ٠جــع ايٛدــٛد ،تتٛاسثــ٘
ايؼاعشات دٝٓٝا ؾُٝا ٜؼب٘ "سَٚاْع ايعا "١ً٥نُا مسٖ ٢اسٚيذ بًـّٛ
ريو ايتٛا  ٪ايلُم ايعُٝل بغ ايؼعشا ،٤ؾٗزا اي ٤٫ٛايشف ٞيًُٓضع
اٱٜشٚط ٞأ ٚيٮؿٌ ا٭ْجٜٓ ٫ ٟٛؿـو إ ٫باخٝـاسات ا٭قظـ ٢أ ٟاـت
أنجش إَ٬ٜا ٚ ،قذؿا ْظت اػ أّ ايلشاى احملاسب( ١ٝداًٖ )١ٝقٛلا:
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ضــــــــأيت احملــــــــبني ايــــــــر ٜٔحتًُــــــــٛا
تبــــــ ازٜح ٖــــــرا اذتــــــب يف ضــــــايف ايــــــدٖس
فكًـــت هلـــِ َـــا ٜـــرٖب اذتـــب بعـــدَا
تبــــــــــٛأ َــــــــــا بــــــــــني ادتــــــــــٛاْح ٚايصــــــــــدز
فكــــــايٛا غــــــفا ٤اذتــــــب ســــــب ٜصًٜــــــ٘
َــــــٔ آخــــــس أْ ٚــــــأ ٟطٜٛــــــٌ عًــــــٖ ٢ذــــــس
أ ٚايٝأع ست ٢ترٌٖ ايٓفظ بعدَا
زدــــت طُعــــا ٚايٝــــأع عْٛــــا عًــــ ٢ايصــــرب
َٚشد ريو احشاى ايتهشاس ٟإػ ا٭َاّ بايٓظب ١يًُـشأ ٠عَُٛـا،
ٜهُٔ م ايزات اكأص ،١َٚاي

تعاْ ٞعاد َٔ ٠إْتؿا ٤ايع٬ق ١ايتبادي١ٝ

َع ا٭ػٝاَٚ ،٤ع اٯخش (ايشدٌ) تذٜذاٚ ،ؾل ػؿاؾ ١ٝاكك ا ا٭ْج،ٟٛ
ؾٗــ ٞذتذــ ١عًــ ٢عبجٝــ ١اٱعتٝــاد ايبؼــش ،ٟا٭َــش ايــزٜٓ ٟــتر ٚدــٛدا
اْطٛقٝا ٜعًٔ ايشغب ١ايٛاعٚ ١ٝايٚ٬اع ١ٝم تط ٜٛع ا٭َجٛي ١ايبؼش ،١ٜأٚ
ايتٛاس ٟعٔ اكؼٗذ احٝاتٚ ،ٞبـُت سثا ٞ٥م أغًت ا٭سٝإ ،ؾخًـ
ريو ايٓف رات تكاد بهٌ َكَٛاتٗا ايٓؿظٚ ١ٝاجظذ ١ٜإػ اٱعـذاّ،
أٖ ٚهزا ٜتِ تكذؿٗا بؼهٌ َـعذ داخٌ ايٓف4
أَا َا نإ ٜبـذ ٚاكـطشاسا َٛكـٛعٝا ٚسـزسا عا ؿٝـا م ايـٓف
ايؼعش ٟا٭ْج ، ٟٛؾـ ٬ؿهـٔ ايٓىـش إيٝـ٘ نشايـَ ١ـٔ سـا٫ت ايتٓـٛع
ٚايتعذد اح ،ٟٛٝبكذس َا ؿهٔ إعتباس ٙد٫ي ١قظش ١ٜت ٌٝإػ نأ٥
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ضاٜح بعض َكَٛات ٚدٛد ٙؼٛكٛع ١ٝتت إحاا عكْٝ٬ـ ١ايٓؿـ،ٞ
نايتـٛف َج ٬ايـزٜ ٟعُـٌ م نـجري َـٔ ا٭سٝـإ نُٓطكـ ١عاصيـ١
يًزات عٔ دٖٛشاْٝتٗا َٚتطًباتٗا ايٛدٛد4١ٜ
ٚغايبا َا نإ ٜبذ ٚريو ايتٗشٜت ايـٛاعٚ ٞايٚ٬اعـ ٞيًـزات َـٔ
داخــٌ ايــٓف ؾشؿــ َ ١اَٝــ ١يًؿــشاس َــٔ احٝـــ ايــزنٛسٖٚ ،ٟــَ ٛــا
ٜتبذ ٣بًػ ١عاق ،١أقٌ لا تضعُ٘ سٖاؾ ١احٛاغْ ،تٝذ ١إْكٗاس َٓتذٗا
 ٚشدَ َٔ ٙهأَ تؼه ٌٝايًػٚ ١ايــٛسٚ ٠ايـزانش ٠ايبؼـشَ ،١ٜـٔ
ٖٓا نإ ايًذ ٤ٛإػ ػهٌ احلٛس ا٭ْج ٟٛاكـعذنُششى يًٓف،
اك٪طع بذٚس ٙعً ٢دعا ٣ٚعكٚ ١ْٝ٬اطتٗٝاَ ،١ٝؼعٓ ٢ؾًظؿ ١اخٝب١
ٚايتعاطٚ ١اخز ،ٕ٫سٝح ايـّ ٛس اكؼهً ١أؿٚ ٬ؾل رٝاٍ رنٛسٟ
قاٖش ٫ ،تظتطٝع ايؼاعش ٠ايؿهاى َٓ٘ بكذس َا تعٝذ تٛوٝؿ٘ كعادي١
اجذٍ ايَ ٬تهاؾ ٧بغ اكتـٛس ٚاكٛكٛع4ٞ
ٚعً ٢ريو ايتٛاتش ايػشٜضٜ ٟـأتٖ ٞـزا ايــٛت اٯخـز م ايتؿــح
ٚايتٛكح سذ اكـادَ ،١نشد إْظاْ ٞعً ٢ؾعٌ ايتعتـ ِٝاكلـاد ايـزٟ
قٛبٌ ب٘ ْـٗا ايؼـعش ،ٟؾايؼـاعش ٠تـا ٍٚثًٝـل َجالـا ايشٚسـَ ٞـٔ
خــَ ٍ٬عــاٚد ٠ايتذــادٍ َــع ايشدــٌ اكعــاد إْتادــ٘ ؼشــارا ٠اخطابــات
ايتاسطٚ ١ٝاٱدتُاعٚ ١ٝايجكاؾ ١ٝاكختًؿ ،١نُؿْٗٗ" ّٛا ١ٜايؿشٌ" َج٬
ايز ٟأعًٓت٘ ناتش ٜٔغٛدْض ،أٚ ٚؾل تـٛسات أسذخ كؿٗ ّٛاٯخش،١ٜ
أ ٚست ٢كـُٔ بٓـ ٢أؿـػش َٓا كٝـ ١نايذساطـ ١ايـ

سبطـت ؼٛدبٗـا

طٛصإ بشا ٕٚبغ عٓؿ ١ٝايشدـٌ ا٭َشٜهـَٚ ٞـ٪ثشات سـشب ؾٝتٓـاّ م
نتابٗا "كذ إسادتٓا ،ايشدٌ ٚاكشأٚ ٠ا٫غتـاب"4
ٚبًؿتــ ١اطــتكشا ١ٝ٥يًٓــرب ٠ايبٛسٝــ ١م ايــٓف ايؼــٗري يــ٫ٛد ٠بٓــت
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اكظتهؿ ٞاكٓتر كُٔ خاؿ ١ٝاسطتكشا  ،١ٝؿهٔ ايتُاغ اكٝك١
ايعلً ١ايٓاعُ ،١اي

مل تلُش نٓف ،بٌ تـعّذ اكطًـت اٱٜشٚطـٞ

يٝظتشٛر عً ٢ايٓف ا٭ْج ٟٛبؼهٌ عًم ،ؾبُجٌ ٖـز ٙا٫طتٓظـابات
تتٛكــح تباػــري ٖٜ ٛــ ١دذٜــذ ٠ذــذٚد ،٠كــُٔ وشؾٝتٗــا اٱدتُاعٝــ١
ٚايتاسطٝــٚ ١ايجكاؾٝــٚ ،١يهٓٗــا  ٫تعــم م استُا٫تٗــا اكشٝ٥ــ ،١صٚا٫
يًهْٛٓٝــ ١ا٭قــذّ أ ٚاطــتهُا ٫تاسطٝــا ٫ػ ـ ا ات الٜٛــ ١ا٭ْجٜٛــ١
اكطُٛط4١
ٚإرا َــا أسٝــٌ ٖــزا ايــٓف اػ طــٝاقات ؾُٝــا ٚساْ ٤ىاَــ٘ ايًػــٟٛ
تلش ايزانش ٠ا٭ْج ١ٜٛؾ ٘ٝبأساسٜهٗا ا٭ؾكٚ ١ٝايعُٛد ،١ٜؾٗ ٛغـري
َبتــٛس عــٔ "اكاقبــٌ" ستــ ٢م إْك٬بــ٘ عًــٖٛ ٢اَٝــ ١ايتعــبري اجملــاْ ٞم
ا٭ؿٌ ايشَٚاْتٝه ٞايز ٟاكا ٚطِ ب٘ ٖزا ايـٓف ،ؾـاخن ايبٝـاْٞ
ٜظــذٌ يعؼــشق ١احملاسبٝــ ١ةــاٚصا ؾاكــشا ٚيهٓــ٘ ٜىــٌ ذــذٚدا ،أٚ
دشد ؿش َٔ ٠ايطؿشات سغ تك:ٍٛ
دسٜـــت َـ ـ ايعػـــام َـــٔ سًـــٌ اهلـــ٣ٛ
َٚــــــــا خًعــــــــٛا اال ايجٝــــــــاب ايــــــــيت تبًــــــــ٢
ٚال غــــسبٛا نأضــــا َــــٔ اذتــــب سًــــ٠ٛ
ٚال َس ٠اال ٚغسبِٗ فطًٞ
ٚقــذ ؽــاد ٣ريــو احــع اٱٜشٚطــ ٞبؼــهً٘ ايجــٛس ٟايـــشٜح م
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َذسطـــ ١ايبـــٛا ٚاٱعـ ـ اف م ايؼـــعش ا٭َشٜهـــ ٞاحـــذٜح عٓـــذ إٓ
طهظتَ ٕٛجٚ ،٬طًٝؿٝا ب٬خ اكتتًُزتغ عً ٢بٛسٝـ ١سٚبـشت يٜٛـٌ،
يٝتشــ ٍٛإػ تٝــاس عــشٜض أيكــ ٢بى٬يــ٘ عًــ ٢ايؼــعش ١ٜا٭ســذخ ،ؾ ـ ٕ
طهظت ٕٛاي

ةٝذ تؿـ ٌٝعباساتٗـا عًـ ٢ػـٗٛاْ ١ٝايشدـٌ َٚضادـ٘

احظ ،ٞنتبت بهٌ دشأ ٠إٜشٚط ١ٝقـٝذتٗا " عٓذَا ًٜر سدٌ اَشأ"٠
نُا باست بايهجري م َطٛيتٗا "مثاْ ١ٝعؼش َٜٛا بـذْٚو" عـٔ سدـٌ
ؾهشت ؾ ٘ٝبايؿشاؾ ،يظاْ٘ ْـؿ٘ ػٛن٫ٛتْ٘ٚ ،ـؿ٘ اش ،يتٓٗٞ
قـٝذتٗا باْتؼا ٤أْج:ٟٛ
نٝف ٚصًت يًرزٚ ٠ٚتٓاٚيت نأع دَٞ
ثِ ذتُتين َعا ٚأْت تػسب َا ٞ٥املاحل
نٓا عازٜني َكػٛز ٜٔست ٢ايعظاّ
ٚقذ تـعّ ذ ريو ايبٛا إػ سذ إْتاز ايٓف َٔ داخٌ غشف ايٓـ،ّٛ
يٝـٌ إػ َك ا ػـعش ٟأْجـَ ٟٛتطـشف بٛسٝـا ،تػـاَش ؾٝـ٘ ايـزات م
اٱْطشا ؼاد ١ٜسلٛسٖا  ٫ٚثؼ َٔ ٢اٱْهؼاف َتًبظ ١ؼؼاعشٖا
ؾُشنــضٚ ٙغاٜتــ٘ اجظــذ نُــا ؽجــٌ عٓــذ ايْٛٝاْٝــَ ١اسٜــا بٛيٝــذٚسٟ
( )1931 – 1912ؿــاسب " ١حىــات دٓــ ٕٛصاً٥ــ "١ايــ

عاػــت سٝــا٠

ؿاخب ١أقشب إػ ايؿٛك ٢احظْٚ ،١ٝايت ؼٛدت ريو احلٛس ػٗش٠
أٚسٚبٚ ١ٝاطعٜ ،١شاٖا بعض ايٓكاد ْتٝذ ١اْؿ٬تٗا ٚيٝع تعبريا أَٓٝا عٔ
عبكش ١ٜتعبري ،١ٜستَ ٢اتت ؿػريَ ٠تأثش ٠بايظٌ ايش4ٟٛ٥
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ٚنُا تتٛكح سكٝك ١ريو ايبٛا اكتأت َٔ ٞلاخ ايعلً ١ايٓاعُـ١
م ايٓظخ ١ايؿشْظ ١ٝعٓذ ايؼاعش ٠اكتُادْ ١ٜذ ٜٔأغٛطتٝم َـج ،٬م
دُٛعتٗــا "ايٓاُ٥ــ "١اك٪طظــ ١عًــ ٢ػــعش ١ٜإٜشٚطــ ١ٝؾاكــش ،١تــٓٗض
بــايه ّ٬اٱغــٛا ٞ٥ايــزٜ ٟبجــ٘ ايشدــٌ تــٛددا ٚاػــتٗاْ ٤اسٝــ ١اكــشأ ٠م
ايظشٜش حى ١ايٛؿٌ اجظذ ،ٟبعذ إخلاع٘ يـبعض قـٛاْغ ايلـبن
ايًػــٚ ٟٛايب٬غــ ٞايبظــٝط ، ١اي ـ

 ٫تًػــ ٫ٚ ٞثؿـــ ستــَ ٢ــٔ ســذ٠

داربٝتــ٘ اٱٜشٚطــ ،١ٝبــٌ تبكــ ٞأٜلــا بكـــذٚ ١ٜاْتؼــا ٤عًــ ٢سٚســ٘
ٚؿشاست٘ ايبٛسْٛغشاؾ4١ٝ
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تٓاص بايدٜين ..يٛاذ باملطًل
مثــًَُ ١ــح عؼــك ٞأؿــًَٚ ٌٝتــبع م اط ـ اتٝذ ١ٝخطــاب اكــشأ٠
ايؼعشًٜ ٟبع ْـٗا َعٓ ٢اٱْعتاقٚ 4ٞؾُٝا ٜٓطًل بايؼاعش َٔ ٠دزٚس
ايزاتٜ ،تأطع عً ٢اطتٗٝاَات دظذٜٚ ١ٜتُـاد ٣إػ ؿـٛؾ ١ٝعًٜٛـ،١
ؾ عٓذَا تتٛسذ ا٭ْٛث ١بايًػ ١م َكاب٬ت طـٚ ،١ٜ ُٝبــٛس ٠أدم ،بـغ
ا٭ْــا ٖٛٚاَاتٗــآٜ ،شــ ٢ايــٓف ايؼــعش ٟا٭ْجــ ٟٛبٗــزا اكعٓــ ٢الــذَٞ
ايبٓـا ٞ٥٭ٕ ٜهــ ٕٛايت٬ػـ ٞاخــاق ٭ْـا ايؼــاعش ،٠ؽذٝـذا يًؿٓــاٞ٥
ايـزٜٓ ٟكـٌ أْطٛقٗـا َـٔ طــؿً ١ٝاحملظٛطـات ،نُـا ٜؿًظــ ايؿهــش
ا يــــٛم َشاتبـــ٘ ،إػ عًٜٛـــَٚ ١عـــاْ ٞاكعكـــ٫ٛت ،رٖابـــا إػ بشصخٝـــ١
اكتخ٬ٝت4
ٚيهٔ ريو ايتُادٜ ٫ ٟظًُٗا إػ َظت ٣ٛايٓــٛق ايؼـطش،١ٝ
إؾــا إػ ْٛاٜــا تبتًٝــ ،١أقــشب إػ َطٛاعٝــ ١ايتــأَ٬ت ايٓاعُــ ،١اي ـ
تؿل ٞإػ قـٝذ ٠ـ ،١ًٝؼجاب ١اجٓ ٕٛاكشقع ،بتعبري باػ٬س ،ؾٗزا
َٖ ٛا أغش ٣طًٝؿٝا ب٬خ م ْٗا ١ٜاكطاف ٭ٕ تتُتِ "اٯٕ ،أْا ساٖبـ"١
سٝــح تتًكــ ٢ايهًُــات نجاؾــَ ١عٓٝــَ ١ــٔ ايتعــبري عٓــذَا تتطــٛس َــٔ
اٱْظاْ ٞإػ اٱل َٔٚ ،ٞا٭سذاخ اكًُٛط ١إػ ايتأَ٬ت ،نُا ٜكشس
غاطت ٕٛباػ٬س ،ؾًٝع مثَ ١هإ ،بشأَ ٟاسدشٜت بٛسٜت يهًٝاْ١ٝ
اٱي٘ ٝ ٚبت٘ إٕ مل ٜٓضسع ؾٗٝاٚ ،إٕ مل ٜتُجٌ سلٛس ٙم ذٝاٖا4
ٖهزا ٜتعا  ٢ايٓف ايؼعش ٟا٭ْجَ ٟٛضدٚد ١احلٛس ٚايػٝاب،
ؾايبٓ ١ٝايذاي ١يًػت٘ ت ٌٝدَٚا إػ ػ ٤ٞآخش ،أ ٟنُا ؿاسغ ؾٛنٛ
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سؿــش ٙم عُــل اخطــاب يٝتشــشى بًػــ ١تؼــري إػ َٛكــٛعات ،أ ٚإػ
َعٓٚ ،٢بايلشٚس ٠ت ٧َٛإػ ايزات بعذد َٔ ا٭دي ١ست ٢م ايٛقت ايزٟ
 ٫تهــ ٕٛؾٝــ٘ تًــو ايــزات َٛدــٛد ٠نشلــٛس عــٝم ،ؾايًػــ ١بشأٜــ٘،
ٜكطٓٗا دَٚا آخش ،خاسزْ ،ا ،٤بعٝذٚ ،م دٛؾٗا ٜكبع ايػٝـابٚ 4يـٝع
َهــإ وٗٛسٖــا ػــ ٤ٞآخــش طــٛاٖاٚ 4م ٖــز ٙايٛوٝؿــ ١بايــزات ٜتبــذد
ٚدٛدٖا ٜٚلٝع4
ٚإرا نــإ اجظــذ ٖــَ ٛهــإ تًــو ا٭ْــا ،ؾــايٓف ايؼ ـعشٖ ٟــٛ
ؿٛتٗا اك٪نذ ،ستـَ ٢ـٔ ايٛدٗـ ١احذاثٝـ ،١٭ٕ دٜايهتٝـو ايتذًـٞ
ٚاٱستذاب م رات ايؼاعش ٫ ،٠ض ٌٝايعُ ٢إػ كـذ طـايت يًشٜ٩ـ،١
إؾا ٖ ٛكشٚستٗا ،سغ ٜتعًل ا٭َش بايعؼل ٚايـٛؾ ١ٝعً ٢اعتبـاس إٔ
ايٓشدظــ ٞنعاػــل ٜٗ ٫ــت راتــ٘ إ ٫ي ـ زات تهــاؾٚ ٧دــٛدٚ ،ٙيــزيو
ٜظتُٝت يبًٛغ٘4
ٖٚهــزا ٜػــادس ايــٓف ا٭ْجــ ،ٟٛم َٓعطـــ اخٝبــات ايبؼــش،١ٜ
ا٭سكــ ٞيٝخا ــت ايعًــٜٚ ،ٟٛؿٓــ ٢ؾٝــ٘  ،د ٕٚإغؿــاٍ يظــط ٠ٛاٱْٗــذاّ
ايبٛٝيٛدٚ ٞايؿظًٛٝد ٞايز ٟتٛادٗ٘ اكشأ ٠نشٖاب عً ٢خـن ايـضَٔ
نُــا ســذخ يعا٥ؼــ ١ايتُٛٝسٜــَ ١ــج ٬ايـ

أسشقــت قـــا٥ذٖا ايكذؿــ١

ٚتٛطًت اخ٬ق م ايذٜم ٚايـ ٛم ،بعذ إٔ أعٝاٖا ايؿكذ ٚاكشض،
ؾُٝا تظُ ٘ٝوب ١ٝقٝع يعب ١ا٭قٓع ١اجـاٖض ٠نشًـْٗ ٍٛاٝ٥ـ ١يًكًـل
اٱبذاع ، ٞايز ٟضا ٍٚإٔ ٜعرب عـٔ تًـو ا٭ْٛثـ ١ايلـا٥ع ١اكَ٬ـح بـغ
أنجش َٔ عـش ٚصَٔ4
 ٚريو ايؿعٌ اٱْظاْ ٞاكتُاد ٟبكذس َا ٜعً ٞاحـع ايٓشدظـ ٞم
اكشأٜ ٫ ،٠ظُح لا باٱْهؿا ٤عً ٢قل ١ٝبعٗٓٝا ،إر مل ثتـش اكشأ٠
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راتٝــــٚ ١سكٝكــــٚ ١دٛدٖــــا ا يؼــــعش ٟم تًــــو اكتاٖــــات اكٛكــــٛع،١ٝ
ؾايٓشدظ ،١ٝاحذٜج ١تذٜذاٚ ،ؼا ٖ ٞساكش ٠م ايتٝاسات ايٓظ،١ٜٛ
ت دِ ايٛاقع اكتٓاقض واٖشٜا إػ ٚاقع ٚدٛد ،تتٛيذ ؼٛدبـ٘ َظـاؾ١
س ٛايزات ْؿظٗاٚ ،بتـٛس دٜؿٝذ يٛبشت ،ٕٛت ٌٝايؼخف إػ عاٌَ،
صعٌ َٔ ٚدـٛدَٚ ،ٙـٔ دظـذ ٙػاػـ ١تٓـتىِ ؾٗٝـا اٱػـاسات بؼـهٌ
َٛات4
ٚتتٛكح اخٛٝه اخؿ ١ٝيزيو ايٓف بايتذسٜر م اكخا بات اي
أدَٓتٗا اْٗٝذٚاْا بتبٌ قشباْ ٞس ٛا٭طا ريٚ ،اكعاد اْبعاثٗـا َـج ٬م
ػعش طًٝؿٝإ دٚبَٝ ٚ ٟٛؼًغ ٚاْذسص ٚناسٍ دشصٛس ٟنذ٫ي ١عً٢
احذاد ،بتـٛس ْٚذًَ ٟؿـٛسد ،ايـزٜ ٟعكـت بايتأنٝـذ ْـرب ٠ايتــٛف
ايــذٜم اكُٗٓٝــ ١عًــ ٢ثُٝــ ١خطابٗــا ايؼــعش ،ٟأ ٟم َعــاٚد ٠اٱتـــاٍ
باكجاٍ ايشٚس َٔ ،ٞسٝح ٚيـع اكـشأ ٠ؼطابكـ ١طـشاْْ ١ٝــٗا ايؼـعشٟ
بايٓف ايذٜم ،نُا ت٪نذ ايذ٫٫ت ايٓـٚ ١ٝايتاسط ،١ٝؾُٝا ٜعتـرب
تـعٝذا يًزات أَ ٚجًٓتٗا ٚؾل َكتلٝات ايًشى ١بهٌ  ٚأتٗا ايك١ُٝٝ
ٚاكٛكــٛعٚ ١ٝايشٚسٝــ ،١ؼعٓــ ٢ثؿــٝض َٓظــٛب ايتعــاي ٞم ايجكاؾــ١
ايشؾٝع ١عً ٢ةشب ١ايهـاٚ ٔ٥خرباتـ٘ ايَٝٛٝـَ٫ ١تــاق اكظـاؾ ١بـغ
ايؿم ٚاي4َٞٛٝ
ريو اٱيػا ٤يًُظاؾ ١اجٖٛش ١ٜايكا ١ُ٥بغ ايٓف ايؼعش ٟا٭ْجٟٛ
نؿٔ ٚبغ ْىاّ َا َٖ ٖٛ َٜٞٛ ٛا ٜظُٖ ٘ٝشبشت َاسنٛص م احكٌ
ايؿــم "عكْٝ٬ــ ١ايٓؿــ "ٞأ ٟايــشؾض ا٭نــرب م َٛاقؿــ٘ ايكـــ ،٣ٛأٚ
اٱستذاز عًَ ٢ا ٖ ٛنا ،ٔ٥ؾا٭طايٝت اي

صعٌ بٗا اٱْظإ ٜىٗش

ٜٚػم ٜٚتهًِٚ ،اي صعٌ بٗا ا٭ػٝا ٤تشٕ ٖٞ ،أؾاه ايشؾضَٔ ،
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اككا عـــَ ،١ـــٔ إعـــاد ٠اخًـــل يٛدٛدٖـــا ايـــٛاقع ،ٞؼعٓـــ ٢إٔ ريـــو
ايٓف/اخطــاب يــٔ ٜبكــٚ ،٢ؾــل َؿٗــ ّٛؾٛنــ ،ٛةًٝــا يــزات تؿهــش
ٚتعـشف ٚتكـَ ٍٛـا تؿهـش ؾٝـ٘ َٚــا تعشؾـ٘ ،بـٌ طـٝػذَ ٚىٗـشا يتبعجــش
ايزات ٚاْؿـالا عٔ ْؿظٗا ،ؾٗـَ ٛهـإ نًـ٘ خـاسز ٫ ،بـا ٔ يـ٘،
تٓبظن عً ٘ٝدُٛع ١اكٛاقع اكتُاٜض ٠يًزات4
إراٜ ،تُجٌ ايٓف ايؼعش ٟا٭ْج ٟٛنىاٖش ٠تعبريٚ ،١ٜيٝذْ ٠ؼاه
ٚٚعـــَ ٞشنـــت ،تـــتِ تشـتـــ٘ نؿعـــٌ ٚطـــًٛى ٚقـــ ٍٛأٜلـــا خـــاسز
اخطابٚ ،ي ٝع بعٝذا عٔ َكتلٝا ،ٙؾ ٬ايهًُات ٫ٚ ،ايهٝؿٝات،
 ٫ٚست ٢اكختضْات ايظٝهٛيٛد ٖٞ ١ٝايشابن يزيو اخطاب ،٭ٕ تًو
ا٭ػــهاٍ َــٔ ايٓؿــ ٞتــذؾع ايػشاَــ ١اك تبــ ١عًٗٝــا يًُذتُــع اكعــادٟ
اكشتبط ١ب٘ ،ؾعامل ايؿٔ اكخًٛم َٔ قبٌ أػهاٍ ايٓؿ ٞتًو ،اكؿـٍٛ
عٔ عامل ايعٌُ ،ايزٜ ٟعٝذ ؾ ٘ٝاجملتُع إْتاز ْؿظ٘ ٚب٪طٜ٘ ،ىٌ عً٢
ايشغِ َٔ نٌ سكٝكت٘ إَتٝاصا ُٖٚٚا4
ٜتشكل ٖزا ايٛدٛد َٔ ايٛدٗ ١ايتاسط ١ٝم بٝ ٛكٝا ا٭ْٛث ١اك٪سخ
كشدع ٝاتٗا عٓذ إْٗٝذٚاْا بطاب تٛطً ٞإػ "إْاْا" تأنـذ َجًٝـ٘ عٓـذ
طاؾ ٛؼٓاداتٗا "أؾشٚدٜت" يٝزٖت ٖزا اخطاب بعٝذا م ايتـٛف ،أٚ
احت اٱلـ ٞعٓـذ ايربتػايٝـ ١طـٛس ؾـاْ٫ٜٛ

دٚطـ)1693 – 1612( ٛٝ

بطاب تـٛم أَ ٌٝإػ ْرب ٠احذاد ،ؾٗـ ٫ ٞؽـٌ َـٔ إطـتتاب ١راتٗـا
ٚقبًٝتٗــا ايٓظ ـ ،١ٜٛاــذٜجٗا ايــذا ِ٥عــٔ أٜــاّ ا٥ؼــٚ ،١طــٓٛات ًَ٦ٝــ١
باكػاَشات ٚاخطاٜا ٚاكتـعٚ ،ريـو بـذع ٠ٛأْجٜٛـ ١ؿـاؾ ١ٝيـتعًِ َٓطـل
ايـخش ٠ايكاط ،ٞإ ٖتـذا ٤حهُـ ١احٝـاٚ ٠عربتٗـا ،ؾتشـت ايـ اب،
نُا تك ٍٛرا ب ١قشٜٓاتٗا:
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تتٛاز ٣نربات طسٚ ١ٜباٖس٠
فهٌ بٗسد ١اذتٝا ٠زتسد ٖبا٤
غباز,
ال ت طا ٟٚاال ايٓصز ايٝطري يف سٝاتو ٚأناذٜبو
خر ٟيف سطباْو
املٛت اهلادّ عٓدَا ٜأتٞ
نٝف ٜطدس َٔ ادتُاٍ ٚايفطٓ١
فال ٜتبك ٢بايتأنٝد إال ايفٓا٤
تعًُٖ َٔ ٞرا ايطسٜح
َا ضته ْ٘ٓٝٛعادال
ٚعٝػ ٞبتعكٌ ست ٢ذيو اذتني
سٝح ايٓٗا ١ٜاذتتُ١ٝ
ؼجــٌ ٖــز ٙايٓــرب ٠ايشثاٝ٥ــ ١يٮْــا اكؿ ذٛعــ ١باحٝــا ٠صاٚدــت طــٛس
ؾــاْ٫ٜٛ

دٚطــ ٛٝايؼخـــ ٞبــاجُعٚ ، ٞايــزات ٞباكٛكــٛعٚ ،ٞستــ٢

ايٛاقع ٞبايتٓض ٜٞٗاجملشدٚ ،نأْٗا ت٪نذ ٚتعًٔ ايتربَ ٩ـٔ َكٛيـ ١إٔ
اكــشأْ " ٠بــع اخط٦ٝــَٚ ١هُٓٗــا ،يتعٝــذ طــري ٠أٜكْٛــ ١احــت اٱلــٞ
ا٭ْج ،ٟٛأَ ٚجالا ايعشب ٞا٫ط َٞ٬سابع ١ايعذ )811 – 712( ١ٜٚايـ
اْكًبت عً ٢نٌ َىاٖش احظٚ ،ٞتٓـًت ؼٓتٗ ٢ايتٓظو َـٔ بٝـ ٛـــ
غشاؾ ١ٝل ١ٜٛؿاخب ،١رٖابا إػ ايشٚس ،ٞنـٝػ َٔ ١ؿٝؼ اٱستُا٤
ا٭ْج ٟٛباكطًل اٱل ،ٞسٝح استذت َٔ ست ايشدٌ إػ عؼل اكطًل،
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ؾكذ ْظت إيٗٝا ايك:ٍٛ
أسبـــــــو ســـــــبني ســـــــب اهلـــــــٚ ٣ٛسبــــــــا ألْــــــــو أٖــــــــٌ يــــــــرانا
ف أَــــــا ايــــــرٖ ٟــــــ ٛســــــب اهلــــــ ٣ٛفػــــغً ٞبــــرنسى عُــــٔ ضــــٛاى
ٚأَـــــــا ايــــــــر ٟأْــــــــت أٖــــــــٌ يــــــــ٘ فهػفو ي ٞاذتذب ست ٢أزانـا
فــــــال اذتُــــــد يف ذا ٚال ذاى يـــــــٚ ٞيهـــٔ يـــو اذتُـــد يف ذا ٚذانـــا
بٗـز ٙاكخا بــ ١ايطكٛطــٜ ١ٝػــذ ٚايــٓف ايؼــعش ٟا٭ْجــَٛ ٟٛؿــ٫ٛ
نهتاب ١بٝع ١ٝبايــٛت  ٚبـايٓؿع ،سظـت تؿشٜـل دـاى دسٜـذا بـغ
ايهتابـــ ١رات ايطبٝعـــ ١ايػشاَاتٛيٛدٝـــ ١اكتعًكـــ ١بايهتابـــَٚ ١كابًـــٗا
ايبٓٛؿايٛد ٞاكتعًـل بـايشٚا  ٚايـٓؿع اٱلـ ،ٞؾٗـ ٞنتابـ ١ػـعا٥ش،١ٜ
ٚأقــشب َــا ؿهــٔ َــٔ ايـــٛت اككــذ غ ايــذاخً ،ٞؿــٛت اٱعــٕ٬
اٱؿاْ ،ٞايـٛت ايزٜ ٟظُع٘ اكش ٤عٓذَا ٜؿ ٤ٞإػ رات٘ :سلٛس ًَ٤ٞ
ٚسكٝك ٞيًه ّ٬اٱل ٞاكٛد٘ إػ ػعٛسْا اجٛاْ4ٞ
 ٚباطتهُاٍ احؿش ايعُٛد ٟم طشاْ ١ٝريو ايٓفٜ ،تأنذ ريو
اكٓــضع ايؼــعا٥ش ٟم نــٌ ايجكاؾــات نُــا م بٛسٝــ ١ؾٝــذٜا ٚطــ ٬ٝم
الٓـــذٚ ،عٓـــذ َريابـــ ٞتذٜـــذا ( )1573 – 1498اكعشٚؾـــَٛ ١كـــٛعٝا
بتذٜٗٓا ْٚلا٫تٗاٚ ،ؾٓٝا بٓرب ٠غٓا ١ٝ٥إْتؼاَ ،١ٝ٥ـٛغ ١م را بات
ػخـ ١ٝإٜشٚط ١ٝيٰل ،١تشتـذ بٗـا عًـ ٢سظـ ١ٝايـذْٝا ْاسٝـ ١ايشبـاْٞ
أٜلا ،ؾٗ ٫ ٞؽٌ َٔ تٛطٌ ايشب َٛٚاعذت٘ٚ ،ايتكشب إي ٘ٝبتلشعات
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قشباْٝــ ،١إر غايبــا َــا تظــتٌٗ قـــا٥ذٖا بتبــٌ ؿــٛم ت٪نــذ ؼٛدبــ١
عزابات ايزات م شٜكٗا س ٛايشبٚ ،اطتُاتتٗا َٔ أدٌ ايٛؿ ٍٛإػ
طهش ٠ايتٛسذ ب٘ٚ ،ػكا ٤تًو "ا٭ْا" اي

ٜضداد ٖٗٓٚا ٚربٛلا نًُا

ْأت عٓ٘ ،نكٛلا:
ضأَصم ضازٜٞ
ٚأتػح بسدا ٤أمحس باٖت
ألعٝؼ نايصٖاد
ضأسطِ أضاٚزٟ
ٚأغعح غعسٟ
ٚأتطٗس َٔ أصباغ تجكٌ أٖدابٞ
فهِ ٜعربين
إْفصاي ٞعٔ ايسب
ٚايطالّ ال ٜصٚزْٞ
ستَ ٢عًُ ١ايتا ٚايـ ١ٝٓٝا٭ ػـٗش بـإ ٜػـ ،ٞايكاً٥ـ ١بـأَ ٫تعـ ١م
احٝا ٠تلاٖ ٞغٝبٛب ١ايؿعٌ اجٓظ ٞٱدساى ايٛاقع ،مل تبتعذ عٔ ريو
احـع ايتــٛم سغــِ اتهـا ٤ؾًظـؿتٗا عًــ ٢اقـ ١اجظـذٚ ،ايتعــٝؽ
احظــ ٞعًــ ٢اَتـــاق ايشدــٛيٖٚ ، ٞــ ٞم ريــو اكٓشــ ٢ايــزاٖت إػ
سٚسٓــ ١اجظــذ ،تؼــب٘ َــش ِٜايبذٝــ ١اي ـ

أتاســت ٫بــٔ عشبــ ٞؾشؿــ١

انتؼــاف ايعؼــكغ ايبؼــشٚ ٟايـــٛم َعــاٚ ،د عًتــ٘ ٜتــزٚم َــتع
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ايشٚسٚ ٞاجظذ ،ٟيتذؾع٘ إ ػ َشاتت ايٛدذ ايـٛم عٓذ ؾا ُ ١بٓت
اكجٓ ٢ايكش يب ،اي

ايتشل بٗا نخادّ َٚشٜذ َ ٖٛٚ ،ا ٪ٜنذ إتكإ

ايها ٔ٥ا٭ْج ٟٛكضدٚد ١ايعؼكغ4
أَا الٓذَ ١ٜاٖا د ٜؿٜ ٞانّـا ايـ

صٚدـت َـٔ سدـٌ عىـ ،ِٝؾكـذ

تشنت٘ يتٓلِ إػ ـاع ١ػٝؿا بٗان َ ،تخً ١ٝست ٢عٔ ايجٝاب ؾؿٞ
سلشت٘ٚ ،تت بٗاْٛ ٤س ٙطٝهَ ٕٛـٔ احُاقـ ١ايتظـ بـاحشٜش ،أٚ
اخذٌ لـا تـت اك٬بـعٖٚ ،هـزا اةٗـت يعبـاد ٠ػـٝؿا أ" ٚايظـٝذ
ايٓاؿـــع نايٝـــامسغ" نُـــا ناْـــت تـــز ٌٜقــــا٥ذٖا بامســـ٘ داُ٥ـــا
نكٛلا:
"َا أُٖين
أٜصري دطَُ ٞطغ ١نالب
أّ ٜرٚب يف املا٤
بعد إٔ نإ ًَها
يطٝد ٟايٓاص نايٝامسني"
"َٔ أ ٜٔتعًُٕٛ
أٜٗا األصشاب
َا اير ٟأزعػين
سني اخرتقين
ضٝف عػل
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ضٝد ٟايٓاص نايٝامسني
ٚغكين ْصفني!؟"
"ضاعدٜين
ٜا ق ٠ٛذٖين
ٜا ذنسٜات املاضٞ
فأْا أًٖو
َٔ د ٕٚضٝدٟ
ايٓاص نايٝامسني"
ٖهزا ٜتُجٌ اكطًل م َضدٚدـ ١الٝـاّ ايشٚسـ ٞاجظـذ ٟاكؿعّـٌ
بٛاطـــط ١اخٝـــاٍ ْٚؼـــ ٠ٛاحـــع اجـــٛاْ ٞيًـــزات اكٓعذَـــٚ ١اقعـــا،
ٚاحاكشُٖٚ ٠ا ،ؾاحت ٜتكذ َع احشَإٚ ،اكٛاعذات اكٓهٛخ بٗا
أ ٚاكٝــ٪غ َـــٔ تككٗـــا ،أَـــا ايشغبـــ ١نكـــ ٠ٛؾ ٗـــ ٞاكعـــادٍ يًظـــعاد٠
نُبتػــ ،٢اي ـ

تٝــٌ م ايٓٗاٜــ ١اػ ســت ايــزات نعٓــٛإ يًــٛع،ٞ

ٚاكذيّ ٌ عًٗٝا بعا ؿ ١عًٝا ٚطاَ ١ٝؿ ٌٝباْهٝت إػ تأنٝذ دٖٛشٖا
اٱٜشٚط4ٞ
ٚؼضٜذ َٔ اٱطتؼٗادات م نٌ ايجكاؾات تتٛكح طط ٠ٛايـٛم
ؼعٓــا ٙايــذٜم عًــ ٢ايؼــعش ،ٟأ ٚتتأنــذ ايـــً ١ايٛثٝكــ ١بــغ ايــٓف
ايؼعش ٟا٭ْجٚ ٟٛايٓف ايذٜم بهٌ ؿٝػ٘ ٚأػهاي٘ ،أ ٚؼعٓ ٢أدم
إؿشاس ا٭ ٍٚعً ٢ايتٓاق بايجاْ ،ٞأ ٚؽجً٘ أسٝاْـا ،يٲستُـا ٤ؼطًـل
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أْظــاق٘ ،ن ُــا ٜتبــذ ٣م خلــٛع٘ يًشــع ايتــٛسات ،ٞأ ٚم تظــاٚق٘
باي ٓرب ٠ا٫ز ،١ًٝٝأ ٚم ؽاثً٘ بايشٚا ايتاٚ ،١ٜٚايبٛرٖٚ ١ٜهزا4
ٚعشبٝاٜ ،بذ َٔ ٚخ ٍ٬تًو ايـً ١ايٓـاْ ،١ٝم ساي ١دٛاس يػٟٛ
يًبٝـإ ايكشآْـٚ ،ٞإٕ ناْـت ايذ٫يـ ١ايًػٜٛــٖٓ ١ـا  ٫تٓؿـو عـٔ ايذ٫يـ١
ايٓؿظ ،١ٝإٕ مل تهٔ تابعا لا  ،طٛا ٤ايـشٜح َٓٗا أ ٚايلُمٖٞٚ ،
اكشسًــ ١ايجايجــ ١م ذاٚيــ ١اجــاسي كؿُٗــَ ١عٓــ ٢ايبٝــإ نؿهــش٠
َشنض ،١ٜبعذ َشسً ١ايت عبري ا٭ٚي ١ٝبايًظـإ أ ٚاٱػـاس ،٠ثـِ تٛوٝــ
ايًػ ١نبعذ إ دتُاع ٞتٛاؿً ،ٞيهٓٗا نُـا ٜبـذ ٫ ،ٚتطـاٍ اكشقـ٢
ايشابع ايز ٟتتش ٍٛؼٛدب٘ عٓاؿش ايًػَ ١ـٔ ؿـؿ ١ايـذاٍ إػ َـذي،ٍٛ
اٝح تًػ ٞاكذي ٍٛا٭قذّ ٚتٌ َهاْ٘4
ٚؿهٔ ايتكاه إػاست٘ َج ٬عٓذ ايؼاعش ٠طعذَ ١ٜؿشا نُُاٖا٠
قٛي" ١ٝط  ٟٚاػ دبٌ َـٔ نـ "ّ٬ؾبٗـز ٙايعبـاس ٠إؾـا تؼـري إػ سايـ١
خا ؿ َٔ ١ريو ايتؼانٌ ايلُم ،ايزاٖت إػ ساؾ ١ايًؿىـٚ ،ٞإػ
ؿٝػ ١أْج َٔ ١ٜٛؿـٝؼ اٱستُـا ٤ايؼـعٛس ٟاكطُـٛس م ايٚ٬عـ ،ٞايـ
ؿهٔ َكاسبتٗا يذ ٣ابٛس  َٔ ٌٜٛايؼاعشات ايعشبٝات ٜعذٕ إْتـاز
ايبٝإ ايكشآْ  ٞتلُٓٝا ٚتـشضا ٚؾل تـٛس أْج4ٟٛ
ٚأسٝاْا ٜتًبع ريـو اٱستُـا ٤ػـهٌ ايـ ٤٫ٛاٱدتُـاع ٞنايـزٟ
ْزست ب٘ اخشٜٓل ؿٛتٗا يضٚدٗـا بؼـش بـٔ عُـش ،ؾُٝـا ٜؼـب٘ اٱْتُـا٤
ايــز ٟأعًٓتــ٘ اٱٜطايٝــ ١ؾٝتٛسٜــا دا نٛيْٛــا ( )1447 – 1491ؿــذٜك١
َاٜهــٌ ازًــَٛٚ ٛكــٛع أػــعاسٚ ٙيٛساتــ٘ ايــ
ايؼعش ١ٜيضٚدٗا بعـذ تشًَـٗا ،ؾـاكشأ ٠ايـ

نشطــت ْـٛؿــٗا

ناْـت تتعـشض ٫كـطٗاد

ايشد ـٌ أْ ٚؿــ ٞايهٓٝظــ ،١طــشعإ َــا تشتــذ إ ػ راتٗــا يتشذبٗــا عــٔ
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ايتذاٚ ،ٍٚيتشلش م ا٭دٜشٚ ٠اكعابذ ٚذاسٜت ايزات4
ٖٚهزا ٜظتش ٌٝا يٓف َهاْا أسست ٚأنجش أَاْا ٱقاَتٗـا ،أٚ
قـذ تعًــٔ ايتــٛاس ٟعـٔ اكؼــٗذ احٝــات ٞبشَتـ٘ ٚ ،نــإٔ طــشاْ ١ٝايــٓف
ا٭ْج ،ٟٛايزٜ ٟشبن بـغ َـا تٓتذـ٘ اكـشأٚ ٠اكـ ٍ ايـز ٟتٓتٗـ ٞايٝـ٘٫ ،
ٜتٛكح إ  ٫م ايؼهٌ ايٓٗا ٞ٥يًزات ،ؼعٓ ٢إٔ تًـو ايـزات ايعاػـك١
ايــ

 ٫تتٓــاصٍ عــٔ عؼــكٝتٗا ٫ ،تٓؿــو عــٔ ٖادظــٗا اٱٜشٚطــ ٞإ٫

بــاجٓ ،ٕٛأ ٚاكــٛت ،ؾشــع اٱزــشاا اكتأؿــٌ م ٖــز ٙايــزات يــٝع
اس٥ا ،اؾا ٖ٫ ٛص َـٚ ١دٛدٜـ ١يهـا ٔ٥سَٚاْظـ ٞايٓضعـٜ ١عًـٔ ػـٗٛت٘
يًػٝاب أ ٚاٱؾشآَ ٤ز ٫ٚدت٘4
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اضفهطٝا ارتٓل

اكــا أخــرب ايتــاس ٜعــٔ "اكــ٩ٛدات" اكظــطش ٠طــرئٖ ــــ ػــعشا ــــ
بـشاس ١يؿى ١ٝأ ٚبإػاسات كُٓ ،١ٝعٔ نآ٥ات ًُٜٗٗ ٫ا ط ٣ٛاكٛت4
ٖٚز ٖٞ ٙسكٝك" ١ايٛأد ايعا ؿ "ٞايز ٟتظُ ٞأس ٣ٚؿـاا تشادٝذٜتـ٘
"اطؿهظٝا اخٓل" ٚاكظتذع ٢بًبٛطات ٚعٓا ٜٔٚلٚ ،١ٖٛؼضٜذ َٔ
ا٭ط ٢تٓع ٢سالا م "طش إ ايشٚا" ؾاحملب ٕٛــ سظت ْـٗا ــ ؿٛت:ٕٛ
ال غٗدا ٤يًعػل
بٌ باضفهطٝا ارتٓل
فشت ٢فعٌ اذتب أضش ٢فعٌ قتٌ
َص دَا٤
ست ٢األبسٜاٜ ٤كتًٕٛ
ست ٢ايطٝبٕٛ
فف ٞشَٔ ٜٓهس ايػعٛز
ميأل االْطإ ايفساغ ايٓادِ بايططٚ ٠ٛايكٗس
ٚس٦ٓٝر عذِ ايسأع املكطٛل
تكاع ق ٠ٛادتالد
يريو اْطد األفل
بتالٍ ادتُادِ
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تًـــو ايًبٛطـــات اكشاٚغـــٜ ٫ ١شاٖـــا ؾشٜٚـــذ إ  ٫تؿشعـــات يشغبـــات
َهؿٛؾــ ١ا٭ٖــذاف  ،ؾا٭طــطٛس ٠ايؼــعش ١ٜالاً٥ــ ١اًَــ ٞدٜهٓظــٕٛ
( )1886 – 1831نُا تٓعت م ايتاس ٜا٭دب ،ٞاستذبت م َٓضلا اثش
اخت٬ؾٗا َع ؿشاَ ١أعشاف ٚايذٖاٚ ،٭طباب دٛاْ ٫ ١ٝصايت غاَل،١
ٚمل تٓؼش ٛاٍ سٝاتٗا ط ٣ٛقع أ ٚمثإ قـا٥ذ ،سظـت ايشٚاٜـات
اكختًؿ4١
ٚرات اكـري ٚادٗت٘ ايؼاعش ٠صٜبْٝ ٕٛظـا (ٖٚ )1712 – 1638ـٞ
اكعشٚؾ ١ػعشٜا بٓربتٗـا ايذٜٝٓـ ١ايــ اؾ ،١ٝسٝـح طـذٓٗا أبٖٛـا بظـبت
بعض أساٗ٥ـا اكتطشؾـَ ١ـٔ ٚدٗتـ٘ 4أَـا طـاؾ ٛؾتتشـذخ ا٭طـطٛس ٠عـٔ
ق ؿضتٗا ايٝا٥ظ َٔ ١أعً ٢دشف ؿخش ٟإ ػ ايبشش عٓذَا سؾلٗا ااس
امس٘ ؾا ٚ 4ٕٚ٩نزيو َاتت اًَـ ٞبـشْٚ

( )1848 – 1818ؼـا ٜؼـب٘

اٱْتشاس سٝح سؾل ت إٔ تش ٣أ ٟبٝت إثش ٚؾا ٠أخٗٝا4
ٚتً ٝـ ٌ َعىــِ ْـــٛق ايؼــاعشات ايعشبٝــات ،بــشأ ٟايــذنتٛس٠
أْٝظ ١ا٭َغٜ ،ؼـري اػ أْٗـٔ ـٝعـا ٜــشخٔ  ٫ 44٫يًــٛس ٠اكاكـ١ٝ
ايبا٥ظ ٫ ،١يٲستٗإْ ،عِ يزات َٓعتك ١سش ،٠ؾُعىِ ايهتابات لً٠٪
بايؼـــه ،٣ٛب ايٛســـذ ،٠بػٝـــاب اٯخـــش ،ؾايٛقـــا٥ع ٚاٯثـ ـاس ايتاسطٝـــ١
ٚاكعاؿش ٠ت٪نذ ريو ،ؾكذ ٚؿؿت ؾذٛ ٣ٚقإ طريتٗا بأْٗا "سسً١
دبًٝــ ١ؿــعب "١اطــتهُا ٫كظــريَٖٓٛ ٠ــ ١يعا٥ؼــ ١ايتُٛٝسٜــْٚ ،١ــاصى
اك٥٬ه َٞٚ ،١صٜادٚ ،٠ؿـًت إ ػ سـذ ايـتهؿري ٚايتٗذٜـذ بايكتـٌ ثـِ
اٱ طــتتاب ١يًؼــاعش ٠ايهٜٛتٝــ ١عايٝــ ١ػــعٝت ٚ ،إخشادٗــا َــٔ ؿــٓع١
اٱبذاع4
ٖٚهــزا ؿهــٔ إ طــتذعا ٤ــابٛس ٜٛــٌ َــٔ اخــزْ٫ات ايٓظــ١ٜٛ
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اي٬ؾت ١م نٌ ايجكاؾات  ،اي

غايبا َا تًذ ٧ايؼاعش ٠إػ َشدعٝاتٗا

ايذٜٝٓـــ ١م ؿـــٝػتٗا ايتــــٛؾ ١ٝايـ ـ

تٗـــشب ؼٛدبٗـــا َـــٔ دظـــذٖا

ايؼخـ ٞإػ دظـذ ايهـ ٕٛايهـبريَُٗ ،ـا تبآٜـت آيٝـات ايتـٛاس،ٟ
سٝــح تظــتأْع ايــزات ا٭ْجٜٛــ ١ايؼــاعش ٠بايتٓــاق ايــزٜ ٟتأطــع بــغ
ايٛدــٛد احكٝكــ َٚ ٞــا ٜٛاصٜــ٘ َــٔ ايشَــض ، ٟستــٜٓ ٢عــذّ ايــٛاقع،ٞ
ٜٚتلخِ اكت ِٖٛبؼهٌ أططٛس4ٟ
ضه ٞايتاس ٜايؼعش ٟيًُشأَ ٠ج ،٬عٔ ايؿٝتٓاَ ١ٝيـْ ٞػٛنٝـٛ
( )1113 – 1141اي

ْزست ْؿظٗا يًبٛر ١ٜبعذ تشًَٗاٚ ،عٔ ايهٛس١ٜ

طـت أٚى ( )1966 – 1912ايـ

ؾــشت َـٔ اكــطٗاد صٚدٗــا إػ َعبــذ

طــٛدٚى يتكــ ّٛعًــ ٢خذَــ ١ايبٛرٜــٚ ، ١عــٔ ايهؼــُري ٍ٫ ١ٜدٜــذ اي ـ
ٖذشٖا صٚدٗا ؾتشٛيت إ ػ ساٖب ١تك ّٛعً ٢خذَ ١ػٝؿا4
أَا َرياب ٞالٓذ ١ٜؾكذ اَتضدت طريتٗا با٭ططٛسْ ٠تٝذَ ١هٛثٗا
اكطــ ٍٛم اكعابــذ ستــَ ٢اتــت َظــُ ١َٛبــأَش َــٔ احــانِ بعــذ ٚؾــا٠
صٚدٗا ،نُا طرب ايتاس ٜأٜلـا عـٔ ايتبتٝـٜٝ ١ؼـ ٞتظـٛغ– 757( ٌٝ
 )817اي

قلت سٝاتٗـا َت بتًـ ١عًـ ٢شٜكـ ١ايضٖـاد ايبـٛرٜٝغٚ ،عـٔ

ابٛس  َٔ ٌٜٛاي ـٝٓٝات اكتعبذات عً ٢ايطشٜكـ ١ايتاٜٚـ ١أَجـاٍ طـٔ
بٛٝسٚ ،ط ٟٛػانظٛإ ؾُٝا ٜؼب٘ احمل ٛاكتكـذ يًزات4
َكابــٌ تًــو اٱْظــشابات ا٭ْجٜٛــ ١اكتٛايٝــ ١عــرب ايتــاسٖٓ ، ٜايــو
ؿـذاَات ٜبـ ذ ٚؾٗٝـا تـاس ٜاكـشأ ٠ايؼـعشٚ ٟنأْـ٘ اكعـادٍ اكٛكـٛعٞ
يتاسطاْٝـــ ١قٗشٖـــا ايٓؿظـــٚ ٞاٱدتُـــاعٚ ٞاٱعتكـــاد ،ٟؾكـــذ قـــادت
ايؼاعش ٠اجاًٖ ١ٝعؿري ٠اجذٜظ( ١ٝايؼُٛغ) قَٗٛا يجٛس ٠سكٝك ١عً٢
عًُٝل ايز ٟاطتأثش ال ايً ١ًٝا٭ٚػ يهٌ عشٚغٚ ،نإ قذ ٚدأٖا
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اذٜذ ٠م قًبٗا ؾأدَاٖا بعذ إٔ سؾلت ٖزا اكبذأ اجملشـ ٚأْؼذت:
أجيُــــــــٌ َــــــــا ٜــــــــؤت ٢إىل فتٝــــــــاتهِ
ٚأْـــــــــتِ زدـــــــــاٍ فـــــــــٝهِ عـــــــــدد ايُٓـــــــــٌ
ٚتصــــــبح متػــــــ ٞيف ايــــــدَا ٤عفــــــري٠
دٗــــــــــازا ٚشفــــــــــت يف ايٓطــــــــــا ٤إىل بعــــــــــٌ
ٚيـــــــ ٛأْٓـــــــا نٓـــــــا زدـــــــاال ٚنٓـــــــتِ
ْطــــــــــا ٤يهٓــــــــــا ال ْكــــــــــس يــــــــــرا ايفعــــــــــٌ
فُٛتـــــٛا نساَـــــا أ ٚأَٝتـــــٛا عـــــدٚنِ
ٚذبـــــــٛا يٓــــــ از اذتـــــــسب باذتطـــــــب ادتـــــــصٍ
ٚإال فدًــــــــــــٛا بطٓٗــــــــــــا ٚحتًُــــــــــــٛا
إىل بًـــــــــد قفـــــــــس َٛٚتـــــــــٛا َـــــــــٔ اهلـــــــــصٍ
فًًــــبني خــــري َــــٔ َكــــاّ عًــــ ٢األذ٣
ٚيًُــــــٛت خــــــري َــــــٔ َكــــــاّ عًــــــ ٢ايــــــرٍ
أَا ايـ ١ٝٓٝػ ٛٝػٔ ؾكذ نتبت ػعشا طٝاطٝا نإ ٖ ٛايظبت
م ذانُتٗـــا ٚإعـــذاَٗا طـــٓٚ ، 1917 ١ايشاٖبـــ ١ا٭كاْٝـــ ١ايلـــًٝع١
ًٖٝـــذغاسد بـــٓذٔ ( )1179 – 1198اكؼـــٗٛد لـــا بايهؿـــا ٠٤ايذٜٝٓـــ١
111

ٚايطٗشاْ ١ٝاؿطذَت بايبابا ْتٝذ ١سٜ٩تٗا َٛٚاقؿٗا اكتكذَ ،١يتٓتٗـٞ
إ ػ ايتُٗٝؽ ٚاٱَات ١اكربد4١
ْٚؿــع اكــ ٍ احملــضٕ ٫قتــ٘ تريٜــضا أؾــ )1582 – 1515( ٬ٝايــ
سٛنُت َٔ قبٌ ذـانِ ايتؿتـٝؽ ،نُـا دًـذت ايشاٖبـ ١ايْٛٝاْٝـ١
ناطٝإٚ ،أٜلا اٱنٛادٚس ١ٜدٚيٛسٜع بٓتُٝٝا د ٟدايٓٝذ– 1831 (ٚ
ٚ )1857نزيو اكهظٝه ١ٝطٛس خٛاْا إٜٝٓع د٫ ٟنشٚخ (1648
–  )1695٭ْٗا أسادت م تذٜٚشاتٗا ،إٔ ةادٍ ٚ ٫عـ ٞايشدـاٍ ايـزٜٔ
ٜٓعتــ ٕٛؾعــٌ اكــشأ ٠بايظــ ،٤ٛسغــِ إٔ اكــشأ ٠ايؼــاعش ٠مل تهــٔ آْــزاى
تؿـح ــ ػعشٜا ــ إ ٫عٔ بعض ا٭ساطٝع احزسٚ ٠اكشتبه ،١اكتأتٝـ١
ْـٝا عً ٢ػهٌ سطاَٛ ٌ٥دٗ ١إ ػ ايضٚز ٚا٭بٓاٚ ٤ايٚ ٔ ٛايطبٝعـ،١
ٚمل تهٔ قادس ٠عً ٢اطتذعا ٤ايشدٌ َٔ ٚعٗٝا إَ ٫شثٝا ،أَ ٚعبٛدا،
َشٖٛب اجاْت4
ٚقــذ بــشص ريــو الــادع عشبٝــا م ػــعش اخٓظــاٚ ٤ناؾــ ١ايظــ٬ي١
ا٭ْج ،١ٜٛؾكذ أخز َٛكٛع ايشثا ،٤بشأ ٟسغذاَ ٤اسدٜم "احٝض ا٭بـشص م
ػعش ايٓظاٚ ،٤فًت ايٓٝا اكـادس نُا ٖا َٔ ٬٥ػعش ايٓظا ٤م ايشثا،٤
 ٖٛٚم دًُ٘ َكطٛعـات ػـعش ١ٜطـشٜع ،١تـربص َٓاقـت اكٝـتٚ ،خــاي٘
احُٝــذٚ ،٠تعــذد َ ـ ثشَ ،ٙــٔ نــشّ ٚػــذاعٚ ،١زــذٚ ٠سعاٜــ ١يًٝتــاَ٢
ٚا٭ساٌَٚ ،ؾهاى يٮطشٚ ٣ايظباٜا 444اخل ؾكـذ نـإ سثـاٜ ٖٔ٩عـرب عـٔ
ةشب ١سضٕ َشٜش ٠عٓذٖٔ ،إرا نإ ايؿكٝذ ايؿشد أبا ،أ ٚصٚدا ،أ ٚأخا،
أ ٚإبٓــا" ٖٚــ ٛا٭َــش ايــز ٟتًكؿتــ٘ ؾُٝــا بعــذ ٚسد ٠ايٝــاصدًَٚ ،ٞــو سؿــم
ْاؿٝـ م سثا ٤ا٭قاسب ،ست ٢تػريت ايٓرب ٠بربٚص د ٌٝإستذاد ،ٞنُـا
ؽجً٘ أيٝع طًَ ّٛج ،٬اي تك" ٍٛم أْج ٢تت ايشٌَ":
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أمل تطُعٛا صسخيت؟
أْا اَسأ ٠عسب٘ٝ
أٚدل عػس ٜٔقسٍٕ
َٚا شيت...
َٚا شيت...
ضب َٔ ١ٝادتاًٖ!١ٝ
إرا ،مثـــ ١سدـــٌ ٜكــــ داُ٥ـــا باكشؿــادٜ ،ـــذخٌ نايشؿاؿـــ ١م
اكٛكٛع ،بتعبري اجضا٥ش ١ٜطـً ٢ُٝسسـاٍٚ ،إ ٕ تبـذ ٣م ٖ٦ٝـَ ١ظـتبذ
طٝاط ،ٞأٚ ٚاعي دٜم ،أ ٚنـا ٔ٥إدتُـاعٜ ،ٞكـ ّٛؼُٗـ ١ايـضٚز أٚ
ا٭ب أ ٚا٭خ ،ؾٗ ٛإؾا ٜظتؿض اكـ شأ ٠عًـ ٢ايـذٚاّ ٫طـتذعاْ ٤ظـٜٛتٗا،
تػٝٝبا ٭ْٛثتٗا ٚٯدَٝتٗا أٜلاٚ ،ؿهٔ اٱيتؿات إي ٘ٝبظٗٛي ١م سٖإ
اكــشأ ٠ايؼــعش ٟعًــ ٢نؿــا ٠٤ايشقــ ١ا٭ْجٜٛــَ ١كابــٌ ؿــ٬ب ١ايــزنٛس،٠
نايز ٟؿهٔ ايتكا ٘ م تـشضات ايؼاعش ٠كٝع ١عباغ عُاس ٠عٔ
احشب ايؼشط ١ايذا ١ُ٥اي

تعشكت لا ،يذسد ١إٔ اَشأ ٠قذ أعذَت

خطأ بايٓٝاب ١عٓٗا ،بظبت قـا٥ذٖا اي4١ٝٓ ٛ
 ٚ٭ٕ ا٭دبــ ٞيــٝع طــ ٣ٛاطــتطاي ١تهًُٝٝــ ١يًظٝاطــ ،ٞأَٗ ٚــادٙ
سؼــا ،تــبغ ريــو ايعــذا ٤ايـــشٜح ســذ ايتعٜٛــل م َظــأي ١ايؼــاعش٠
اكػشبٝــٚ ،١ايٓاػــط ١احكٛقٝــ ،١سهُٝــ ١ايؼــا ،ٟٚعلــ ٛاجُعٝــ١
اكػشب ١ٝحكٛم اٱْظـإ ،ايـ

نؿّـ شت بظـبت بٝـت ػـعش ٟأطـتٌ َـٔ

طٝاق٘ بكـذَ ١ٜبٝتٜ " ١ا طٝذت َٔ ٞقاٍ عٓو َٔ كـًع أعـٛز خشدـت
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ًَعٚ "ٕٛريو كُٔ قـٝذ ٫ ٠ؿهٔ ااٍ إٔ تكشأ دتضأ ٠أَ ٚبتـٛس٠
عٔ طٝاقاتٗا ؼا ؽجً٘ َٔ ؿشاس ١بٝ ٛكٝا ا٭ْٛثٚ ،١تك ٍٛؾٗٝا:
َػسق ١أْت ٜا ضٝدتٞ
نايػُظ
ٚايػُظ تػسم نٌ  َٔ ّٜٛعٝٓٝو
غاشت ١أْت نطعف ايٓدٌٝ
ٚايكُس حتت قدَٝو ٜصسف
ٚايٓذ ّٛتتٓاضٌ بني ٜدٜو
ًَتٗب ١أْت ٜا ضٝدت ٞنػعً ١ايجٛز٠
ٚنٌ ايجٛزات تعًُت َٓو
نِ َٔ ايػعسا ٤أهلُت
نِ َٔ ْصاز أصتبت
شاٖ ١ٝأْت نكٛع قصح
ٚقٛع قصح ٜطتُد أيٛاْ٘ َٔ ٚدٓتٝو
ًَعٜ ٕٛا ضٝدت َٔ ٞقاٍ عٓو
َٔ ضً أعٛز خسدت
ًَعٜ ٕٛا ضٝدت َٔ ٞأمساى
عالَ ١عً ٢ايسضا بايصُت
ًَعَٓ ٕٛر ارتًٝك َٔ ١قاٍ عٓو
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عٛز َٔ ٠طٛيو ست ٢أمخص قدَٝو
ًَعٚ َٔ ٕٛأد ايهالّ فٝو
ًَع َٔ ٕٛعكف غعسى
يف ضفري ٠تازخي ١ٝنُسث ١ٝاملٛت
ًَع َٔ ٕٛنبٌ ٜدٜو باألضاٚز
ٚبٓ ٢ضذْٛو اآلبط١ٝ
ًَع َٔ ٕٛسسّ ايعػل عٓو
ٚمل ٜتعًِ نٝف ٜعػكو
صاَد ٠أْت ٜا ضٝدتٞ
فٗرا اذتادص ٜػتعٌ
يه ٞحيسم نتب األَظ
ٜٚهتب تازخيو املٓطٞ
ًَع َٔ ٕٛخي ٕٛدٓطو
ٚأْت َٔ ضالي ١ايبػس
ٚايكُس ٚايػُظ
ٖهــزا ؿٝــت ايشدــٌ ا٭ْجــ ٟٛم اكــشأ ،٠ؾاك٪طـــَ ،ــٔ ايٛدٗــ١
ايٓظ ١ٜٛإٕ ريو ايها/ٔ٥ايشدٌ اك بـف بٗـا  ٫ضشكـٗا عًـ ٢إعـ٤٬
أْٛثتٗا قباي ١رنٛسٜت٘ ،اؾا ٜـّعذ ؾٗٝا ْ ٕٛايٓظ ٠ٛيٝضضٗا ــ بٛع ٞأٚ
بــذٚ ٕٚعــ ٞــــ عــٔ طــشش ١ٜتــا ٤ايتأْٝــح إ ػ اكٓؿــ ٢احكــٛقٚ ،ٞنــإٔ
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اكشأ ،٠نتاسٚ ٜدٓع ٚػعٛس ٚثكاؾ ،١نتً ١إ عتبا  ٫ ١ٝتظتؿشد نٌ
أْج ٢ؼٛاؿؿات ٖٛٚ ،ا٭َش ايز ٟأطش ايٓف ايٓظ ٟٛم بٓٝـ ١دؾاعٝـ١
َ٪طظــ ١عًــ ٢ةٓــٝع دــرب ٟأَٝــٌ اػ داؾعٝــ" ١اجٓــذس" ايــز ٟصــشد
طــشاْ ١ٝريــو ايــٓف َــٔ طــ شش ١ٜايلــُري اكْ٪ــح ،أٜٓ ٚشــاص بــ٘ إػ
الٛاَؽ4

115

116

"ٖٝت يو"

ٚتت إٜكاع ٚابٌ ايطشقات ايتبخٝظ ،١ٝتذؾع ايؼاعش ٠بايؿعٌ سٛ
"َظتعُش ٠ايٓظا "٤بعٝذا عٔ ْذا٤ات احٝـا ،٠إػ ا٭دٜـش ،٠أ ٚذاسٜـت
ايـــزات  ،يٝتلـــاعـ م داخًـــٗا ســـع ايتٓـــاقض ٚايكًـــل ٚايشغبـــ ١م
اٱْضٚاٚ ،٤سٝح تٓظر أٚيٝات ْـٗا ايظشاْ ،ٞاك٪طع م ٖزا اجاْت
عًــ ٢تــذَري َعــاٜري "ا٭ْــا" ببــذاٜ ٌ٥شتؿــع ؼٛدبٗــا َٓظــٛب ايتُجٝــٌ
ا٫دتُاع ٞنُا ضذدٖا ٖٛبٗٛغ نُعاٜري صٜاد ٠م نٌ َٔ اكذ،٣
ٚايهؿاٚ ،٠٤ايتبادٍٚ ،احش ،١ٜؾُٝا تعترب اْبجاقات َٛكٛع ١ٝيًخطاب
غري تاَ ١ايته ،ٜٔٛكُٔ ػش  ١ٝتاسطٚ ،١ٝإٕ تضّٜت بضَٛ ٟسذ َـٔ
ا٭يؿاو ٚايعباسات  ،أ ٚبزات اكلاَغ ايكاَٛط4١ٝ
ٚسؼا ٜكٛد ريو اٱطتٓتاز ايتأ ًٜٞٚإ ػ قشا ٠٤إستذاد ،١ٜتشؾع ايٓف
ا٭ْج ٟٛإػ أعً ٢ؼٛدت تذٜات ٚػٛاٖذ أٜلا ،ؾزيو اكٓضع ٜتبـذ٣
م ؿٛس ٠رات ْضقَ ١عرب عٔ ٚدٛدٖا بٓف تشانُ ٞايذ٫ي ٖٛ ،١ؼجاب١
تاس ٜأدبَ ٞلاد ٜٛس ٗا م ؿٝػ" ١آخش" َػاٜشَٚ ،ظتعذ عً ٢ايذٚاّ
يًُــــادَ ،١إثباتـــا يًشلـــٛس بــــخت ايــــٛتٚ ،ايتبـــا٩غٚ ،نـــِ
احشاىٚ ،يٝع بهؿا ٠٤اكٓتر ،ؾُٝا ٜعترب د٫ي ١عً ٢تٛؾش ػهٌ َٔ
أػهاٍ ايع٬قات اخطاب ١ٝيٝظت نًٗا َٔ داخًـ٘ ،أٚ ٚيٝـذ ٠ايـٓف
ايؼعش ٟا٭ْج4ٟٛ
ٖٚهــزا تهــ ٕٛتًــو ايـــٝػ( ١اٯخــش) َشتبــَ ١ــجري ٠يًتخشؿــات
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ايتذٓٝظــ ،١ٝسٝــح ٜ ٫ــتِ ايتعـــا َ ٞــع ايٓـــٛق ايؼــعش ١ٜا٭ْجٜٛـــ١
باعتباسٖا َٓتذات أدبَ ،١ٝتأت َٔ ١ٝبٝ ٛكٝـا رات د٫٫ت ـايٝـ ،١أٚ
ؿادس ٠عٔ نٝإ ؼٛاؿؿات سٚسٚ ١ٝؾظٛٝيٛدَٛ ١ٝدب ١٭دا ٤تعـبريٟ
خاق ،بكذس َا تكاسب نُشنبات ْكف إْظاْٚ ،١ٝدعـاْ ٣ٚظـ،١ٜٛ
يذسد ١إٔ اْتؼاس َـطًح ػاعش poetisa ٠نـإ بايٓظـب ١يؼـاعشات
أَشٜها اي٬تَ ١ٝٓٝزَٚ ،١قذ أؿبح بتشًٝـٌ ا٭سدٓتـٝم خـاؿ ٞعُـش
بًٝٝضٜش َٔ أقبح ايهًُات ،بايٓىش إػ سذت٘ ايتـٓٝؿ ،١ٝاي

دًبـت

بؼهٌ أ ٚب خش َتٛايٝات اتٗاَ ١ٝيؼعش اكشأ ٠نُا ٜٛؿـ بايؼٗ ٟٛأٚ
اٱباس ،ٞؾايؼاعشات ايٓطكات با٭طباْٜ ٫ ١ٝعذـبٗٔ إٔ ٜطًـل عًـٔٗٝ
اطِ ػاعش ،٠بٌ تعاسؾٔ ؾُٝا ب ٔٗٓٝعً ٢اطتخذاّ يؿى ١ػاعش4
ريو ٜعم بايتأنٝذ سبظٗا م ذذٚد ١ٜاجٓع ٚسذبٗا عٔ سكٌ
ايٓٛع ا٭دب ، ٞإر  ٫ثً ٛطري ٠أ ٟػاعش َٔ ٠ؿذاّ َباػش َع َٓى١َٛ
ا٭عـــشافٚٚ ،سؼـــ ١ٝاٱػـ ـ ا ات ايبطشنٝـــ ، ١سغـــِ أْٗـــا  ٫ثؿـــٞ
ٖ ذظــٗا ايعــا ؿ ٞاحــاد اصا ٤ايشدــٌ ٚإٕ ؼــضٜر َــٔ ايتــٛدد ٚايتشــذٟ
اكلُش ،ؾهٌ ػاعشَُٗ ٠ا اْتُت إػ قب ١ًٝايٓظاَُٗٚ ،٤ا أعًٓت َٔ
فاغ يكلاٜا ٚسكٛم ٫ ،ؿهٔ إٔ تتخؿـ َٔ سٖاؾـَٛ ١اسبـٚ ١تـٛم
يٛدٛد عا ؿ ٞأـٌ ،ثتـش ٙدٜٛع َٓـٛس بكٛلا:
زذا ٌ٥ايسداٍ
َٝدإ اختصاصٞ
دساسِٗ َغامن ٞايًرٜر٠
أسب إٔ أيٛى ْٛاٜاِٖ ارتطٝط١
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ألٕ دْا٤اتِٗ تصٓ مجايٞ
إرا ،مث ١إعتذاد بٛؾـاس ٟم ايـٓف ايؼـعش ٟا٭ْجـٖٚ ،ٟٛـ ٛؼجابـ١
ايــشٚا ايشاطــخ ١نعٓــاد ٚدــٛدٚ 4ٟم تًــو ايــشٚا تهُــٔ َشنضٜٚــ١
اكطًت اٱٜشٚط ،ٞؾاكشأ ٠عَُٛا َظه ١ْٛبكذس ايتذذٜـ كذ ايتٝاس،
ٚكذ ايٛاقع ،بٌ ٚكذ اكُهٔ إػ دسد ١الٛغ باكظتشٚ ٌٝايٛطٛط١
بإَهاْ ١ٝتكٝك٘ ،أ ٚإٔ اكظتش ٌٝايعا ؿَ ٖٛ ٞا تشاٚ ٙاقعا ٚلهٓا
بٌ ٚسكا بٝعٝا يًها ،ٔ٥ؾٗ ٞتتششى عً ٢أسك ١ٝتـاسع ؾٗٝا اكتأتٞ
ٚاكعطــَ ٢ــٔ أدــٌ َــا ٜٓبػــ ٞثًٝكــ٘ ،ؾاجملابٗــَ ١ؿشٚكــٚ ١يٝظـــت
اختٝاس4١ٜ
ٖٚهزا ٜبذْ ٚـٗا ٚنأْ٘ ايؼـهٌ اككًـٛب يًشٝـا ،٠أ ٚاكطُـح
اك٪دٌٚ ،سؼا ايٛعذ اكٓهٛخ ب٘ ،ايز ٟغايبا َا تؿكذ ؾٝـ٘ ايتـٛاصٕ،
ٜٓٚؿـــَ ٢ـــٔ سسابـــ ١ا٭دب إػ دعـــا ٣ٚاخطـــاب اجملـــٓع ،أ ٚخطابٝـــ١
اككاٚ ١َٚايلذٖٚ ،١ٜـ ٛا٭َـش ايـزٜٓ ٟطبـع م ػـعشٖا بؼـهٌ سـاد،
اٝح ض ٌٝإ ػ َطابكـٚ ١سؼـ ١ٝبـغ ايــٛسٚ ٠اكشدـع ،أ ٚبـغ ايـٓف
ٚايزات ،ؾُٝا ٜعترب ٙنشاؾت اٜبٓٝؼ بؼهٌ إتٗاَ ٞم ٚثٝكت٘ ايٓؿظ١ٝ
إستبا ا ،أ ٚؾٛا باثٛيٛدٝا ٱطتٗٝاَات ْؿظ ١ٝأْج4١ٜٛ
ٚم تًــو الٛاَــات اكتأتٝــَ ١ــٔ إحــاا إٜشٚطــ ٞتهُــٔ ايػُــش٠
ايؼــعٛس ١ٜاٯخــار ٠اي ـ

تظــِ طــشاْ ١ٝايــٓف ا٭ْجــ ،ٟٛأ ٟعٓــذ ساؾــ١

ايتطـــابل بـــغ اٱغـــشا ٤ا٭ْجـــٚ ٟٛاكهتـــٛب ،سٝـــح تٓبـــح ايٓـــذا٤ات
ٚايتٛددات ايٛطٛاط َٔ ١ٝرات تظطش َهبٛتاتٗا  ٫ٚتبٛا اكٝكتٗـا،
ؾٗزا ٖ ٛػهٌ ايشد ا٭ْج ٟٛؼعٓاٖا ٚػهً٘ اٱغٛا ،ٞ٥نُـا ٜتـبغ
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بٛكــٛا ؾُٝــا تظــُ ٘ٝؿــادب" ١ايهتــاب ا٭بــٝض" ػــاعش ٠ا٭ٚسدــٛاٟ
ا٭ػٗش دؿًٝريا أغٛطتٝم "اجظذ ايهاٌَ" ٚريو م قــٝذ" ٠دشـش
احٝـ "١سٝــح تؼـب٘ ؾشــٝح دظــذٖا بؼـشٜن َــٔ ايًـزٜٓ ،٠ضيــل ٜٚتًــ٣ٛ
نذــذَ ٍٚــا ،٤ؾٗــز ٙاكشاٚغــٖ ١ــ ٞايؼــهٌ ا٭َجــٌ كــا ٜظــُْٝ ٘ٝتؼــ١
"اجٓــ ٕٛاجُٝــٌ" ايــز ٟثتـــش ٙطــً ٢ُٝسســاٍ بايتؿــاف أْجــ ٟٛم
َٛبكاتٗا:
ٖهرا ِٖ..
خيدع ٕٛطفٛييت
ٖؤال ٤ايسداٍ
ٖزا َٖ ٛا ض َ٘ ايشدٌْٝ/تؼَٚ ١ا ضب٘ م اكـشأ ٠إرا ،أٖ ٟـزا
ايؿــٔ ٖٚــز ٙايػشٜــض ،٠بشأٜــ٘ٚ ،عًــ ٢ريــو تبــذ ٚاصدٚادٝتــ٘ نشدــٌ
َؿلٛس ،١بشأ ٟدسٜذا ،ؾظطش ١ٝاكشأ ٠أَٛ ٫ ٚكـٛعٝتٗا أسٝاْـا ٖـٞ
اكــربس ْ٫تكادٖــا بكظــٚ ، ٠ٛتــاسٖ ٠ــ ٞا٭غ اٱغــٛا ٞ٥ايــزٜ ٟكــ ّٛعًــ٢
داصٜت٘ أغ اٱعذاب ،ؾايشدٌ ٜـػ ٞبهٌ سٛاط٘ يًٗؿ ١ايؿْٛظـٓٝا
طتٛسْ ٖٞٚ ٞتـٝح " أٜٛ ٜٔدـذ َـٔ ٜؼـعٌ سغـب ؟" ٚلظـٝع "ػـاعش٠
ا٭ٚسدٛا ٟخٛاْا د ٟاٜباسبٛسٜ " ٚؿـٛا حُـ ٞاٯٕٚ ،عٓٝـا ٟؿـاؾٝتإ،
ٚدًذٚ ٟسدٚ "ٟعٓذَا قشأ غاطت ٕٛباػ٬س َكطع إٓ َاس ٟبانش "تشى
ي ٞنٌ َا ًٜضّ يًعـٝؽ ،قشْؿ٬تـ٘ ايظـٛداٚ ،٤عظـً٘ م دَـٚ "ٞؿــ
ايبٝتغ سظت قٛاعذ ا٭ُْٝا أ ٚا٭ْٛث ١بايؼٝطاْٝغ4
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َجٌ ٖز ٙايعباسات اخا ؿـَ ١تٛيـذَ ٠ـٔ دٜايهتٝـو صيٝخـٖٝ" ١ـت
يو" اكتعاَذ َع ْذا٤ات طاؾ ،ٛؼـا تًخــ٘ ٖـز ٙايعبـاسَ ٙـٔ ايتذشبـ١
اي ًظاْ ١ٝاحملشن ١جٖٛشاْ ١ٝاخطاب  َٔ ،سٝح نْٗٛا عباسْٛ ٠ع١ٝ
اكظت ٫ ،٣ٛتهتؿ ٞبعٓـش ايً ؿي أ ٚايؿهـش ٠أ ٚايكلـ ١ٝايؼـعٛس،١ٜ
بــٌ تــذخٌ م ع٬قــات عُٛد ٜــَ ١ــع بكٝــ ١ايٛســذاتٚ ،تٛيــذ ـًــَ ١ــٔ
اٱػاسات ،نُا تشتبن خاسز اخطاب بؿلا٤ات َتاقَ ،١ع اٱقشاس
ب احاد ١داُ٥ا إػ أنجش َٔ عباس ٠ٱزاص ؾعٌ يظاْٚ ٞاسـذ تتهجــ
ؾَ ٘ٝشادات اخطاب4
 َٔٚخ ٍ٬تًو ايعباس ٠ايعابش ٠يٮْظام ؿهٔ سؿـذ تؼـه٬ٝت
ايــٓف ايؼــعش ٟا٭ْجــ ٟٛاخطابٝــٚ ،١قــاْ ٕٛايتُجٝــٌ اكتُٝــض يبعجــش٠
ايعبــاسات  ،يــٝع نٛســذ ٠ب٬غٝــٚ ١اؾــا نُُاسطــ ١خطابٝــ ١تتذــاٚص
اكظت ٣ٛايتعبري ،ٟإػ ايلػن بالاي ١ايظٝهٛيٛد ١ٝيًها ٔ٥ا٭ْج،ٟٛ
نُا ٜتبغ ريو م قـٝذ" ٠ا٭ؿٛات اكـاسب "١يًؼاعش ٠ؾريا دٚاستٞ
اح ا٥ض ٠عً ٢دا٥ض ٠تؼٝهاٜا أ ٚاَظ ،ٞعٓذَا ثا ـت سبٝبٗـا ،إٕ
سآٖا ت ؿذ َٔ ايٓاؾـز ، ٠أ ٚأسـع ؼٛدـَ ١ـٔ ايتُـشد ايعـادض ،تًـٗت
عٚ ،٘ٝٓٝتطاسد سٚس٘ ،تٓاد:ٜ٘
فاضشبين بٗد٤ٚ
َٔ تٓٛزت ٞايٛاضع١
ٚاغسقين
يف عٓام ٖا ٌ٥خاْل
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ٖزا ٖ ٛدٜذٕ ايها ٔ٥ا٭ْج ٟٛايز ٜ ٫ ٟهــ عـٔ اكطايبـ ١بـ خش
رنــٛس ،ٟؾتًــو ايــزات اككٗــٛس ٠تتٛطــٌ عًــ ٢ايــذٚاّ ََ٬ظــ ١ػــعش١ٜ
ْاعُ ١يًٛدٛد تٓشت ؾ ٘ٝــ سظـت اطـتٗٝاَاتٗا ـــ َٛاؿـؿات ايـزنٛس٠
اكتٛدب ،١ؾهُا ٜظكن ايشدـٌ احملـت عًـ ٢اَشأتـ٘ ـٝـع ايكـ ِٝايـ
صًٗا م أُْٝا ٙاخاؿ ،١بتـٛس ٜاػ٬س ،نـزيو تظـكن اكـشأ ٠عًـ٢
ايشدٌ ايز ٟتت ـٝع ايك ِٝاي

ٜٛد أُْٛٝطٗا تكٝكٗاٚ ،نأْٗا ــ

أ ٟاكشأ ٠ــ ت٪نذ اككٛي ١ا٭ساغ" ١ْٝٛاكشأَ ٖٞ ٠ظتكبٌ ايشدٌ" ٚيهٔ
بؼهٌ َعهـٛغ ٚستُـ ، ٞؾايٓٝهاسادٜٛـ ١سٚطـاسَٛ ٜٛسٜـ ٛتشٜـذ إٔ
تـٓع ايجٛسَ ٠ع ريو اٯخش ،ايز  ٟاطتشٛر عًٗٝا بأسزٜت٘ ايعظهش،١ٜ
ٚأخاؾٗا بٓىشات٘ احضٚ ١ٜٓخشا٥ط٘ اكعكذ ،٠يهٔ ايطبٝع ٞبٓىشٖا:
ٖٖ ٛر ٙايغسف١
ذات ايٓٛافر املغًك١
ٚأْا يف داخًٗا
عاز,١ٜ
ٚاذتب ٜتطاقط َٔ ادتداز
ٜٚـــٌ ٖــزا اٱستٝــاز أسٝاْــا إػ َٝــٌ ٚاكــح يٲستُــا ٤ؼىًـــ١
رنٛسَ ١ٜظـتبذ ،٠تعًـٔ ؼٛدبٗـا اكـشأ ٠سغبـ ١ؿـشض ١م ايتشـ ٍٛإػ
كش ١ٝأ ٚغٓ ،١ُٝنُا بذَ ٣ـج ٬م َجـاٍ ايؼـاعش ٠بٓـت سبـاب ايـ
كشبت بايظٝا ه بظبت سبٗا يٝش ٢ٝبٔ فضٚ ٠إؿشاسٖا عً ٢ايٛؾا ٤ي٘
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ست ٢ي ٛقطعٛا يظاْٗاٚ ،نُا وٗش ريو بؼهٌ طاؾش م ؽذٝذ بعض
ايؼاعشات ايػشبٝات يًٗتًش ١ٜنظًٝؿٝا ب٬خ اي

ٜتُٗٗا ٖٛٝص بعؼكٗا

ا٭ٚدٜيب ٭بٗٝا ،ؾُٝا ناْت ؽاثًُٗا م قـٝذ" ٠داد "ٟسـغ ؿـاست
" َا َٔ اَشأ ٠إ ٫تعؼل ؾاػٝا" ٚنٌ ريو ا٫ستٗـإ يظـط ٠ٛايـزنٛسٟ
إػ َشدع ١ٝرا بات ػَٝ٫ٛت ،أ ٟجربٚت ايشدٌ ايعاػـل طـًُٝإ
م "ْؼٝذ ا٭ْؼاد" ٚ ،إػ ٖٛاَ ١ٝاكطًل اكتِٗ نُا ؽجٌ عٓذ ايْٛٝاْ١ٝ
يٜ ٢ًٝانٛؾٝز )1985 – 1899( ٟم ْـٗا "دع ٠ٛإػ إٜشٚغ":
ٖٝا . .تعاٍ يتعطس أْفاضـٖٝ ..ٞـا تعـاٍ ..يـرت ٟٚدطـدٚ ..ٟتٓطـس
قٛاَ..ٞ
ٖٝا ..تعاٍٜ ..ا عصٜصٚ . .ٟابعح َٔ املُات زٚس..ٞ
ٖٝـــا ..تعـــاٍٚ . .يتفعـــٌ بـــَ ٞـــا تػـــا ..٤فـ ـ ْ ٞقسٜٓتـــو ..بـــٌ أْـــا
اَسأتو ..ستبٛبتو ..عػٝكتو ..خطٝبتوٚ . .ضٛا ٤نٓت سس ٠أٚ
أَ . .١ف ْ ٞأدج ٛعٓد قدَٝوٚ ..أغدًَ ٚها يو..
.........
ال  ًِّٖ !ِٜٗإي ..ّٞضٛا ٤تصٚدت باملٓذٌ ..أ ٚبأشٖاز ايصْبل ..ال !ِٜٗ
ٖٝا يًشصاد ..أ ٚيبح اإلخطساز ..ال !ِٜٗ
 ..فطأن ٕٛدَٚا َتذسد َٔ ٠ثٝابٚ ..ٞقابع ١يف اْتظازى....
ٖهـزا تتــٛاسخ ايؼــاعشات ت ًــو ايٓــرب ٠اٱٜشٚطــ ١ٝا٭ؿــ ،١ًٝايـ
تظُ ٞايكطش ١ٜصنٝـَ ١ـاٍ ام ٖظٝظـٗا اخؿـْ" ٞؼـ ٠ٛأصيٝـ "١ؾـزيو
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ٜى ٗـــش بؼـــهٌ دًـــ ٞم ػـــعش ْظـــا ٤ايبؼـــت ٕٛا٭ؾػاْٝـــات اكعشٚؾـــ١
بايْ٬ــذا( ٟاكــٛدض) اكؿــشه م ؿــؿا ٘٥ايعــا ؿ ،ٞاكٓبــح َــٔ ػــٗ١ٜٛ
أْج ، ١ٜٛؾاكشأ ٠نأؿاي ١ؿٛت ١ٝلزا ايًَ ٕٛـٔ ايؼـعش ٖـ ٞاكشنضٜٚـ١
احظ ،١ٝاي تعرب ؾ ٘ٝعٔ إرعاْٗا ،ؾُٝا تػش ٟاٯخش/ايزنش ٚتظتؿض
ػشؾ٘ ٚنشاَت٘ ٚسدٛيت٘ ،ؾ ٗزا َٖٓ ٛطل ػعش ايْ٬ذا ٟاكتطـشف م
ػٜٗٛت٘ ،نُا ٜتُجٌ م ٖز ٙاككا ع م ق ٍٛايباػت:١ْٝٛ
أٜٗا ايكرز ايصغري تٓا ٍٚبٓدقٝتو ٚاقتًين
فطاملا أْا عً ٢قٝد اذتٝا٠
ئ أختً ٢عٔ عػك ٞأبدا
..............
إَا إٔ ته ٕٛعً ٢صدز ٟداُ٥ا
ٚإال فاألفطٌ إٔ ته ٕٛبني ذزاع ٞاألزض املعتُتني
..............
أنًت فُ ٞد ٕٚإٔ تػف ٞغًًٝو
أٜٗا األبً٘ ,حتًُين عًٗ ٢سى
أْا َطتعد ٠ألتبعو
ٖٚهزا تًٓذِ أٜلا نٌ َطايت ايتششس ايبٛٝيٛدٚ ٞا٭ٜذيٛد،ٞ
ٚػــعاسات ايتُــشد ؾذــأ ٠أَــاّ حىــ ١احــت ،بتعــبري ايــذنتٛس ٠أْٝظــ١
ا٭َغ ،ؾربأٜٗا إٔ ايؼعش ايز ٟتهتب٘ ايٓظا ٤ؿهٔ إدساد٘ م خطغ
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َتٛاصٜغ :خن أ ٖٛ ،ٍٚإ ع ٕ٬ايزات اكتُشدٚ ٠احذٜح عٔ اٱسباه4
ٚخــن ثــإ ،عٓٛاْــ٘ ايشكــٛخ ٚاخلــٛع يًشــت  ،نــإٔ ٖــزا اكظــت٣ٛ
ايعا ؿ ،ٞمل ٜٓلر َٚا صاٍ أ طشٜا ٫ٚ ،ؿهٔ إٔ ٜه ٕٛإ ٫نزيو،
ٚريو بظبت ن ٕٛاكـشأ ٠أؿـ ٬قـذ تشبـت م كـُٔ ايـذا٥ش ٠ايعا ؿٝـ١
ا٭طش ، ١ٜا٭َش ايـزٜ ٟؿظـش ؿـشات ايـٓف ايؼـعش ٟا٭ْجـ ٟٛا٭سـذخ
ْتٝذـــ ١خشٚدـــ٘ عًـــ ٢اكؿٗـــ ّٛأ ٚايلـــابن ا٭طـــشٚ ،ٟستـــ ٢اكعـــاٜري
اٱدتُاع4١ٝ
إرٕ ،ايُٓن ا٭دب ٞاككا ٖٛ ّٚايٓف اكعًـٔ يًؼـاعش ،٠اٖ ٚـزا َـا
ٜؼ ٞب٘ ريو اكٓتر َٔ ،ايٛدٗ ١اكىٗش ،١ٜأ ٟنششن ١تـشس ْظـٟٛ
َــٔ اطــتعُاس أبــ ٟٛايٓضعــ ، ١تؼــبٗ٘ وبٝــ ١قــٝع م ْكــذٜتٗا يؼــعش
ايبشش ١ٜٝٓؾٛص ١ٜايظٓذ ٟبايٛعا ٤احشبـ ٞيهـٌ "ايعٓــ اكشعـت ايـزٟ
ٜظــهٔ سأغ ايؼــاعشٚ "٠ريــو م دساطــتٗا "ايــزات ا٭ْجٜٛــَ ١ــٔ خــٍ٬
ػاعشات خًٝذٝات" ؾزيو اكٓضع احكٛقٜ ٫ ٞـُذ أَاّ ػشه احت،
ْٚــــذا٤ات إٜــــشٚغ  ،ستــــ ٢عٓــــذَا تبتظــــِ اكهظــــٝه ١ٝسٚطــــاسٜٛ
ناطتٝاْٛغ ( )1974 – 1925يؿذش ب ٬سداٍ ،م قـٝذتٗا "ٜـ ّٛم
سٝا ٠اَشأٚ ٠سٝذ "٠ؾإْٗا تؼعش بذٌ َـٔ ايٛسـذ ،٠بـٌ باٱستلـاس م
ؾشاؾ باسد تاٚس بٝأغ "أ ٝاف ايشداٍ"4
ٚقــذؿا بــشست ايؼــاعش ٠اجاًٖٝــ ١اكعشٚؾــ ١اهُتٗــا ٖٓــذ بٓــت
اخع َطاسستٗا ايػشاّ يعبـذ ٖـ ٛخـادّ ؿـاا بـٔ عذٝــ ،سدا عًـ٢
اطتٗذإ قَٗٛا بـ " قشب ايٛطاد ٍٛ ٚ ،ايظـٛادٚ ،سـت ايظـؿاد" سغـِ
نْٗٛا طٝذ ٠ػشٜؿ ١م قَٗٛا ،ؾكذ يكبٗا اجاسي نإسذ ٣داٖـٝ
ْظا ٤ايعشب جباْت صسقا ٤ايُٝاَ ،١يذسد ١أْٗا ؾلًت َؿاسق ١أبٗٝا عً٢
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إٔ تؿاسم ريو ايعبذ بكٛلا:
أغِ نغصٔ ايبإ دعد َسدـٌ

غغفت ب٘ ي ٛنإ غـ٦ٝا َـداْٝا

ثهًت أب ٞإٕ نٓت ذقت نسٜك٘

ضالفا ٚال عربا َـٔ املـا ٤صـافٝا

ٚأقطــــِ يــــ ٛخــــريت بــــني فساقــــ٘

ٚبــني أبــ ٞالخــرتت إٔ ال أبــا يٝــا

ٖزا َٖ ٛربس غٛاٜاتٗا  ٚـايٝاتٗا نها ٔ٥تعٝذ تعشٜـ راتٗا َٔ
خ٬يــ٘ ،ؾٗــز ٙؾٝــذٜا تكظــِ ــــ ػــعشا ــــ ٭ؿــذقا ٤ذىــٛوغ ٭ْٗــِ
اطتطاعٛا ايتشذخ عُا ؾعً ٙٛنُشبغ عٔ سَٚ ٌٝتع ٚنًُات ْٚؼ٠ٛ
احت ،أَا ٖ ٞؾ ًِ تعذ تتزنش ػ٦ٝا ؼذشد إٔ ٚكع سبٝبٗا ٜذ ٙعً٢
عكذ ٠ؾظتاْٗا ،ستـ ٢طـاؾ ،ٛاخـبري ٠بٓٛاٜـا ٚأَضدـ ١ايشدـآٍٜ ،عكـذ
يظــاْٗاٚ ،صتاسٗــا لــت سٖٝـــ تــت دًــذٖا ٫ٚ ،تــش ٣ػــ٦ٝا،نُا
تك ،ٍٛعٓذَا تتأٌَ ريو ايشدٌ ايزٜ ٟؼب٘ اٱي٘4
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املجً ٞنسد عً ٢أضطٛز ٠ايرنٛزٟ

ٚنُا تتُ ٞباكطًل نُجاٍ أ ٚنُٗشب سٚس ،ٞتبح ايؼاعش،٠
ْـــذا٤اتٗا ْاسٝـــ ١اكـــشأ ٠بــــشاس٫ ١ؾتـــَٚ ١تطشؾـــ ١تعبريٜـــا ،إر تتبـــذ٣
نعٓٛإ دش ٤ٟيًُجً ،١ٝيتٛاص ٟؾعٌ احت بؿعٌ ايؼعش ،عٓذَا ٜٓتؿٞ
ايشدٌ أٜٓ ٚؿ ،٢سٝح تتطًت قـٝذ ٠احت ،بشأْٚ ٟذًَ ٟؿٛسد ذبا
ٚذبٛبا ،عً ٢اعتباس إٔ احت م إسذ ٣د٫٫ت٘ ايٛدٛد ٖٛ ١ٜايشغب ١م
اٱسؽا ٤إػ آؾاق" ١ٝآخش" عٓذَا تلٝل "ا٭ْـا" بٗٛادظـٗاٚ ،تتعـت َـٔ
احذٜح عٔ احت نُٛكٛع ،أ ٚتظتًٗو ث ١ُٝغٝابٜ٘ٚ ،تٛكح ٖـزا
اكٓضع ْـٝا عٓذَا تــ دٜٛع َٓـٛس َج ،٬ؼؼٗذ ١ٜبٛسْٛغشاؾ،١ٝ
اَشأتغ لُا ع ٕٛٝداْغ:
زفعتا تٓٛزتُٗٝا
َالبطُٗا ايداخً١ٝ
شباْٝاتُٗا
ٚتداعبتا بايفدرٚ ,زبً ١ايطام ٚايسنب١
ٖٚـــزا اكؼـــٗذ اكٛؿـــٛف ػـــعشٜا  ،ايـــزٜ ٟؼـــبَ٘ ،ـــٔ ايٛدٗـــ١
ايتؼه ،١ًٝٝيٛس" ١سقـ٫ "١صـ ٕٛػـ ،ًٞٝيـٝع دـشد َٛكـٛع ػـعشٟ
تتًزر ايؼاعش ٠بتظطري ٙٱسذاخ ايـذَ ١اجُاي ،١ٝبكذس َا ْٖ ٛضع١
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أؿــ ١ًٝم ايــٓف ايؼــعش ٟا٭ْجــ ،ٟٛإر ٜتهــشس ٖــزا اكؼــٗذ ب ـذ٫٫ت
ثكاؾٝــٚ ١إدتُاعٝــْٚ ١ؿظــٚ ١ٝؾٓٝــ ١نتٜٓٛعــات عًــ ٢ثُٝــَ ١شنضٜــ،١
تعهع أؿاي ١ريو ايـٛت اكجًٚ ،ٞعُل اْػشاط٘ م ايٓف ا٭ْج،ٟٛ
ؾؿهــش" ٠ايعــٝؽ نُجًٝــ "١يــٝع دــ شد عٓــٛإ يهتــاب تتشــذ ٣بــ٘
ايؼاعش ٠ا٭ؾش ٚـــ اَشٜهٝـ ١ػـري ٌٜنـ٬سى دتُعٗـا ،بكـذس َـا ٖـٛ
تعبري عٔ إعتكادٚ ،طًٛى ٚ ،شٜك ١سٝا4٠
أَا اخٓٛث ،١نُا تلش كُٔ تـٛسات ايؿهش ايؿًظؿ ،ٞؾٗٞ
ؾهش ٠تعهع أؿ ٬ؽاّ ايٛدٛدَ ،جًٗا َجٌ ايشٚا ٚناؾ ١ايعٓـأٜٚ
ايٛدٛد ١ٜا٭ؿٚ ،١ًٝتتعذ ٣د٫٫تٗا اكىٗش اجٓظـ ٞإػ سَـض ا٭صيٝـ،١
ٚقذ اطتذعاٖا ْٜٛؼ َج ٬بتشً ٌٝتعادي ٞيًذظذ ايٛاسذ اكتٛز بشأطـغ
نُا بذت م د٫٫ت ايتُاث ٌٝاي

تؼري إػ نآ٥ات ًَتبظ ١تعهع

م ا٭ؿٌ ٚسذاْ ١ٝنٌ ػـ ٤ٞم ايطبٝعـ ،١ؾاخٓجٝـ ،١بـشأ ٟغاطـتٕٛ
باػ٬س " يٝظت َتٛغً ١م سٛٝاَْ ١ٝب َُٗٓ ١ز أؿ ٍٛاحٝا ٠ايػاَلـ،١
اْٗا دٜايهتٝو ايكُ 4١اْٗا تىٗش ٭ْٗا تٓبجل عٔ ايها ٔ٥رات٘ تعىُٝـا
يٮُْٝا ٚا٭ُْٛٝغ ،اْٗا تلش ايتأَ٬ت ايؼاسد ٠اكؼ ن ١اي

ٜكّٛ

ب ٗا َا ؾٛم اكزنش َٚا ؾٛم اكْ٪ح"4
ٜٚبذ ٚإٔ داْبا َٔ ايٓف ايؼعش ٟا٭ْجٜ ٟٛتأطع عًَ ٢ظاؾَٔ ١
اكعٓ ٢ا٭خ٬ق ٞيًذظذ ،أٜ ٫ ٚكش ،ٙإرا َا أخلع ٖزا اكٓذض يكـشا٠٤
ـاي ٫ ١ٝإْتكا ١ٝ٥أ ٚذتؼـُ ،١ؾؿـ ٞايؼـعش ايعشبـ ٞايكـذ ِٜنُـا م
نٌ ايجكاؾـات ٖٓايـو سايـَ ١ـٔ ايتبـاٚا احظـ ،ٞايـزٜ ٟتذـاٚص ستـ٢
اٱٜشٚط ٞإػ ايبٛسْٛغشامٚ ،قذ تبذ ٣ريـو اكٓشـ ٢كـُٓٝا ٚؿـشضا
سغِ ؿشاَ ١ايتابٛات ،نُا دظذت٘ َج ٬أّ ايلشاى احملاسب ١ٝبكٛلا:
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غــــــفا ٤اذتــــــب تكبٝــــــٌ ٚضــــــِ

ٚدــــس بــــايبط ٕٛعًــــ ٢ايبطــــٕٛ

ٚزٖــــــص تــــــرزف ايعٓٝــــــإ َٓــــــ٘

ٚأخــــــــر بايــــــــرٚا٥ب ٚايكــــــــسٕٚ

إرا ،ؾاكجًٝــ ١أ ٚايظــشاق ١ٝيٝظــت دــشد َٛكــٛع ػــعش ٟبايٓظــب١
يًُشأ ،٠أ ٚساي ١اطتعشاك ١ٝيعـادَ ٠ـٔ عـادات احذاثـَٚ ،١ـا ت٪نـذٙ
َذسط ١ايتشً ٌٝايٓؿظٜ ٞؼري إػ أْٗا ساي َٔ ١ايؿؼٌ م اٱْتكـاٍ إػ
ايػريٜـــ ١اجٓظـــ ،١ٝ٭طـــباب ٚتـــذاعٝات رتًؿـــ ،١ؾؿـــٖ ٞـــزا اكٓشـــ٢
ايتعٜٛل ٞايؿاسه م ايتشذ ٟا٭ْج ٟٛتتٛكح صاٖ ١ٜٚاَ َٔ ١إيتباطـ١ٝ
نْٛٓٝتٗا ايؼعش ،١ٜؾاكجً ١ٝنُا ٜعرب عٓٗا ػعشٜا ؾعٌ أْج ٟٛباَتٝـاص
ٜظش ٟم ايٓف ا٭ْجَ ٟٛش ٠بـٝػَٓ ١اداَٚ ٠عاكـذ ٠ـعٝـٚ ،١أخـش٣
بٓرب ٠إطتظشاس ١ٜػذٜذ ٠اخـٛؿ4١ٝ
ٚسؼا ٜهٖ ٕٛزا ٖ ٛا يشد ا٭ْج ٟٛعً ٢أططٛس ٠ايزنٛس ،ٟنُا
تتُجً٘ أدسٜغ سٜتؽ ،اي

اكا سًُت بــاسبتٗا قــٝذٚ ،٠ؽٓـت إٔ

ت٪اخٗٝا عًٓا يتعًٓا سبُٗا عً ٢اكٮ ،ؾٗ ٞتش ٣إٔ اكجً ١ٝأَش َؿـشٚض
عً ٢اكشأ ٠بايكٚ َٔٚ ،٠ٛساٚ ٤عٗٝا أٜلاٚ ،ناْت سٜتؽ اي

تضٚدت

طٓ 1952 ١قذ ًكت صٚدٗا طٓ 1971 ١يتـاست اَـشأ ٠بذًٜـٚ ١تـتػم
بتًو ايـشب ١ػعشا  ،ست ٢غذت أػٗش ػاعشَ ٠جً ١ٝم أَشٜها:
ٜدى ايصغري ٠تعادٍ ٜد ٟمتاَا
اإلبٗاّ فكط أنرب بعض ايػٚ ,٤ٞأطٍٛ
يف ٖاتني ايٝدٜٔ
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أضتط ٝإٔ أثل بايعامل
ٚمبجٌ ٖاتني ايٝدٜٔ
ميهٔ إٔ أقاَ ّٚا ال ٜتك َٔ ٢ايعٓف
ٖز ٖٞ ٙشٜك ١ايؼاعش ٠يًجأس َٔ ايشدٌ ،سٝح ثًّل ناٗٓ٥ا ،أٚ
قشٜٗٓــا ايٛطــٝن ،اكــذبش بٛعٗٝــا ٚإسظاطــٗا ،ايــز ٫ ٟؿــاسغ إٖاْــ١
اكــشأ ،٠أ ٚتُٗٝؼــٗا ،أ ٚاحــي َــٔ قــذسٖا ايٓؿظــٚ ٞاجظــذ٫ٚ ،ٟ
ضًٗٝا إػ يعب ١رنٛس ،١ٜؾٗٓا اكطشاس َٔ ـشف أْجـ ٟٛي٬طـ داٍ
نُا ٚؿـ ٖٛساغ سلٛس طاؾَ ٛج ٚ ،٬سٝح تؼـب٘ ايؼـاعشَ ٠ـاسٟ
ٚٚستًَْٛ ٞتاغ ٛغشَٗا باجظذ اكجًـ ٞبؿانٗـٜ ١اْعـ ٫ ١تتطًـت دٗـذا
نبريا يتتظاقن ،يتعضص اعتكاد ايؼاعش ٠دٛد ٟغشإ بٗزا ايؼإٔ نُا
سٚدت ي٘ م نتابٗا "ايتؿاس ١ا٭عً "٢أ ٚنُا ًٜخـ٘ خطاب دـٜٛع
َٓـٛس اكًتبع بعؼكَ ١ٝجً ١ٝأ ٚسؼا را ب ١رات ١ٝل:١ٖٛ
أسب دٛازبو اييت تجبت ضاقٝو
أسب َػد خصسى ٚزدفٝو ايرٜ ٟطٓد دطُو املرتْح
جتاعٝدىْٗ ,دٜو املتٗديني ,غهًو ادتا٥
غٝدٛختو يف َٛادٗ ١دطد ٟايفازل
فطاتٓٝو اييت تٓػس زا٥ش ١دطدى ايٓنت
نٌ ٖرا ٜجأز ي ٞأخريا
َٔ زداٍ مل ٜٓتظسٚا غ٦ٝا َين
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ٚسؼا ٜه ٕٛريو ايتشذ ٟايعًم داْبا َٔ ايشد اجُاي ،ٞكـُٔ
دا٥ش ٠احكٌ ا٭دب ٞم وٌ ٚدٛد أدبا ٤صاٖش ٕٚبايؼزٚر ٜٚعًٓ ٕٛتؿٛم
اجظذ ايزنٛس ٟـايٝـا عًـ ٢دظـ ذ اكـشأ ٠ناطـخًٛٝٝغٚ ،اْذسٜـ٘
دٝذٚ ،تٓظًٜٝٚ ٞاَضٚ ،أٚطهاس ٚاًٜذ ،يٝـٌ إ ػ تطشؾات ايذعا٣ٚ
اكجً ،١ٝا ٚايظشاق ١ٝؼعٓاٖـا ٚٚاقعٗـا نُُاسطـ ١دظـذ ،١ٜأ ٟعؼـل
اكج ،ٌٝنُا اع ؾت ب٘ َج ٬ؾشدٓٝا ٚٚيـ ايـ

تـذثت بــشاس ١م

َزنشاتٗا عٔ ريو اكٓش َٔ ،٢خ ٍ٬ع٬قتٗا با٭دٜب ١ؾٓٝاطهاؾٌٝ
ٜٚظتٚ ،ذاٚيتٗا َع نـاتشَ ٜٔاْؿًٝـذ ،أ ٚريـو ايـز ٟأعًٓتـ٘ سا٥ـذ٠
ايؼــعش ١ٜايتعبريٜــ ١آَــ ٞيٜٛــٌ ( )1925 – 1874اي ـ

أغشَــت باكُجًــ١

ايٝــــاْٛسا دٚغ ؼذــــشد إٔ سأتٗــــا عًــــ ٢اكظــــشا ؾهتبــــت ؾٗٝــــا أٍٚ
قـا٥ذٖا ،نُا ٖاَت باكُجً ١أدا سٚطٌ4
َٓٚــز دــشأ ٠اكٓادــا ٠ايبٛسٝــ ١اي ـ

اد ستٗــا طــاؾْ ٛاسٝــ ١بٓــات

سًكتٗا "ثٝاطٛغ" ؿاست نٌ ػاعش ٠تٌُ ػ٦ٝا َٔ ايظاؾ ١ٜٛبؼهٌ
أ ٚب ـ خشٖٚ ،ــ ٛا٭َــش اكتشكــل نُجــاٍ ػــعش ٟأْجــ ٟٛعٓــذ عؿــشا بــغ
( )1689 – 1641اي ـ

تشًَــت م طــٔ اخاَظــٚ ١ايعؼــشٚ ،ٜٔناْــت

تًكت ْؿظٗا "ا٭ط ٜا اي

 ٫تكاٚ "ّٚقذ أقـشت ـــ ػـعشا ـ بأْـ٘ َـا َـٔ

سدٌ أثاسٖا دٓظٝا نُا ؾعًت اكشأٚ ،٠نـزيو بايٓظـب ١يظـٛس خٛاْـا
إٜٝٓع د٫ ٟنشٚخ ،اي

تعشكت يًذًذ َٔ قبٌ ايهٓٝظـٚ ،١أٜلـا

عٓــذ آْــا طــٛٝاسد ( )1819 – 1747ايـ

نتبــت قـــا٥ذٖا يـــذٜكتٗا

ْٖٛٛسا طٓٝذٚ ،نزيو َعًُ ١ايتا ٚايــ ٚٚ ١ٝٓٝتظـا( ٚايكـشٕ ايتاطـع
عؼش) ؾٗ ٞسظت نٝٓٝح سنظشٚخ أعىِ ػاعشَ ٠جً4١ٝ
ٚبايٓىش إػ َا تؼـ

٘ ٚسـذات أ ٟخطـاب تبـذ ٚتًـو ايتعاقبـات
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ٚايتُــاث٬ت َٓذسدــ ١م مســَٛ ١ســذ ،٠تـ شد دتُعــ ١إػ ْبــع ٚاســذ يــ٘
دارب ١ٝايتأؿـٚ ،ٌٝؽجٝـٌ الـادعَ ،ـع كـشٚس ٠ايتخًـ ٞعـٔ داٖضٜـ١
ا٭ػهاٍ نأٖٚاّ اتـاي ،١ٝعٓذ ذاٚي ١اكهٛخ داخـٌ ٖـزا ايـٓف
نخطــاب ،يًتؿشٜــل بــغ َظــتٜٛات ايتؼــاب٘ ايًظــاْٚ ٞاكٓطكــٚ ٞبــغ
ايتذاْع ايعباس ،ٟؾعً ١ٝبٓت اكٗذ ٟمل تتؼبت جباسٜتٗا صٜٓت إ ٫بعذ
إٔ سشَٗا أخٖٛا ايشػٝذ َـٔ ايتعًـل بػَٗ٬ـا " ّـٌ" سٝـح قايـت بٝتٗـا
ايؼٗري:
ٚدد ايفؤاد بصٜٓبا

ٚددا غدٜدا َتعبا

ٚؾُٝا ٜعترب ريو ايتٛد٘ إسٝا ٤أ ٚعٛد ٠يظري ٠ايظًـ ايؼعش ٟسظا
ٚتعبريا ٚطًٛنا ،إ ٫إٔ ػـهٌ اٱقتـذا ٤ا٭دبـٚ ٞايظـًٛن ٫ ٞؿجـٌ
سكٝك ١اخطاب ايؼعش ٟا٭ْج ٟٛإ َٔ ٫ايٓاس ١ٝاكىٗش ،١ٜؾٗٓايو دٌٝ
ٜؿاخش بإطتٓظاب٘ ي ظاؾَ ٛجٌ دغ ًَٝش َجٚ ،٬بـٛس ٠أٚكـح ٚأنجـش
ؾــاس ١تعبريٜــ ١ؿــذٜكتٗا ا٭َشٜهٝــْٜٛ ١اْٝـ ١اكٛيــذ أٚيػــا بشَٚــاغ،
إسذ ٣دعا" ٠ايظاؾ "١ٜٛاكتُجً ١يٓضعتٗا اكجً ١ٝنُا ٜتبذ ٣م دُٛعتٗا
"ٖــزٜإ" ٚأٜلــا "اٱبتــذا ٤اــشف ا٭ "ٚنُــا ٜتبــذ ٣م َكــا ع َــٔ
قـٝذتٗا "اجُ ١ًٝايٓا:"١ُ٥
يطاْإ ٜتكامسإ ايٛقت
...
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أسظ بعطات نايكٓابٌ
...
دّٚ ,دَٛلًَٚ ,ح دطدٜٓا
فُّ اْا قباي ١بعطُٗا نُا اذتًِ
طعُو ٜػشر يطاْ ٞنآالف ايصدفات
إرآٜ ٫ ،بػ ٞايٓىش إػ نٌ تًو ايتذُٝعات ٚا٫تظاقات اكىٗش١ٜ
نٛســذات بٝعٝــٚ ١بذٜٝٗــٚ ١مشٛيٝــ ،١نُــا ضــزس ؾٛنــ ٛيتششٜــش
اخطاب َٔ أٖٚاَ٘ ،ؾتًو ايعباسات اكبعجش ٠م ايضَإ ٚاكهإ ت٪نذ
ٖزا اكٓضعٚ ،عًٚ ٢اسذ ١ٜاكشدع ،نُا ت ٌٝإػ ٚسذَٛ ٠كٛع ١ٝم
رات اكهُٔ بأػهاٍ رتً ؿـ ١يًتذشبـ ١ايؿشدٜـٚ ١ا٫دتُاعٝـ ،١نُـا
ٜبذ َٔ ٚؾط ١ٝاي ابـن ٚايتظًظـٌ يٓىـاّ َؿـاٖ ُٞٝعـا ؿَ ٞتٓاطـل
ٚثابــت ايتٛدــ٘ ٚ ،قــذ  ٫تهــ ٕٛطــ ٣ٛسايــَ ١ــٔ ايتُــاصز بــغ احــع
ايـــزنٛسٚ ٟا٭ْجـــ ٟٛم ايـــزات اكبذعـــ ١ٱســـذاخ ايتـــٛاصٕ م عًُٝـــ١
اٱبذاع  ،نُا ؿ ٌٝغاطت ٕٛباػ٬س4
ٖٚهــزا ٜتٛكــح ريــو اكٓشــ ٢اجــش ٤ٟبؼــهٌ َبــايؼ ؾٝــ٘ عٓــذ
طــٛصإ َٝتؼــٌ َــج ٬م دُٛعتٗــا "اٜشٚتٝهــ٫ٚ ،"ٕٛسٜظــا صبــٛسٚى
ؼذُٛعتٗا "أٜظ٫ٛت "ٛؾايؼاعش ٠نُا ٜظذٌ ايتاس ٜةذ َتع ١قـ٣ٛ
م ايتخا ت ايٛدذاَْ ٞع قشاٗٓ٥ا عً ٢ػهٌ سطاَ ٌ٥تبادي ،١غايبا َا
تطاٍ ساؾ ١ؽذٝذ احت اكجً ،ٞأ ٚاكٓادا ٠ب ٘ م أقـٌ ا٭سـٛاٍ ،نُـا
خًذت٘ طـاؾ ٛابتـذا ٤ؾٗـزا اي اطـٌ اخؿـ ، ٞاك٪نـذ عًٝـ٘ بتذاْظـات
123

عباس ،١ٜػإٔ ػعشٜ ٟتأت ٢م اككـاّ ا٭َ ٍٚـٔ إْتُـا ٤ايٓظـا ٤اكؼـ ى
كتطًبات ا٭ْٛثٚ ١اْكٝادٖٔ ايػشٜض ٟجملشات تأثريٖا4
ٚقــذ اطــتػٌ ايؼــاعش بــٝري يــٜٛع ٖــزا اكٓــضع اٱطــتٗٝاَ ،ٞؾــأيـ
أنزٚبـ ـ  ١ػـــعش ١ٜتـــت َظـــُ" ٢أغـــاْ ٞبًٝٝـــتع" ْٚظـــت َ ـاتـــ٘
اكؿربنـــ ١يؼـــاعش ٠بـــٓؿع ا٫طـــِ ،ي ّٓٝــــبٗا آلـــ ١يًظـــشام جباْـــت
أؾشدٚدٜت آل ١اجُاٍ ،إر ادع ٢أْٗـا عاػـت م ايكـشٕ ايظـادغ قبـٌ
اكظــٝحٚ ،قــذ انتؼــؿٗا باســح رتًــل أٜلــا باطــِ غٛطــتاف ٖــا،ِٜ
ؽاَا َجًُا ْظت إػ ي ٢ًٝايعاَشٜـ ١بعـض ايؼـ عش يًُبايػـ ١م ةظـٝذ
أطـــطٛس ٠ؿـــششا ١ٜٚداَعـــ ١يًعؼـــل ايعشبـــ ،ٞيتأنٝـــذ بٓٝـــ ١باقٝـــ١
يًشغبات ٚاكجٌ4
ٚايتاس ٜا٭دب ٞضتؿي بظـذٌ ٜٛـٌ م نـٌ ا٭صَٓـٚ ١ايجكاؾـات
يؼــاعشات قــاسبٔ احملىــٛس اكجًــَ ٞجــٌ َاتًٝــذا بٝتــاّ ادٚاسدص (– 1836
ٚ )1919نشٜظــتٓٝا سٚطــٝ

(ٚ )1894 – 1831ادْــا ؾٓظ ـٓت َــٟ٬ٝ

(ٚ )1951 – 1892أٜلا ايظا غذيٚ )1986 – 1898( ٛػاعش ٠ايعــش
ايؿهتٛس ٟا٫زًٝض ١ٜػاسيٛت َٚ )1928 – 1879( ٛٝايٛٗٝد ١ٜغشتشٚد
ػتغ ( )1946 – 1874اي

الُـت َـاتٝع ٚبٝهاطـٚ ،ٛقـذ طـطشت

سهاٜتٗا َع ايٝع تٛن٬غٚ ،ايؿشْظـ ١ٝبـٛيغ َـاس ٟتـاسٕ اكعشٚؾـ١
بشٜٝٓــ٘ ؾٝؿٝــإ ( )1919 – 1877ايـ

أ سبــت ْاتــاي ٞبــاسْٚ ،ٞنــزيو

ا٭َشٜه ١ٝازًٓٝا ًٜٚـذ غشؿهـ٘ (ٚ )1958 – 1881ايشٚطـَ ١ٝـاسٟ
َاديٝم (ٚ )1944 – 1881ا٭ طباْ ١ٝغًٛسٜا ؾٛٝستٝعٚ ،ايٛٝغظـ٬ؾ١ٝ
دًٓٝٝا يٓٝػٛيذ4
ٜٚبــذ ٚإٔ اكــشأ ٠ايؼــاعش ٠تــش ٣م َكابًــٗا ا٭ْجــَ ٟٛــا  ٫تــشا ٙم
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ايشدٌٚ ،ت٪نذ ٙبإحاا تعبريَ ٟـعّذ ،ؾؿْ ٞف يعاي ١ٝػعٝت "ًَـح
عً ٢ثذٜ ٜٞشتعؽ" قبٌ إٔ تظتتاب ،تشض قشٜٓتٗا عًَ٬َ ٢ظ ١ػبك١
يًشِ ايٛسدٚ ،ٟتك " ٍٛسأت م عٝم اكشأ ٠اكؼتعًَ ،١ا مل تش ٙم عٕٛٝ
نٌ ايشداٍ ،ايز ٜٔطاٍ يعابِٗ عً ٢مشع سنبتٗا َٔ قبٌ 4سأت سغب١
اَشأ ٠ٱَشأ "٠ؽاَا نُا تؿاخش ايؼاعش ٠أٚدس ٟيٛسد ()1992 – 1934
اي تــ ْؿظٗا باكجً ١ٝايظٛدا ،٤باْطباع أثش نٌ َٔ عاػشتٗٔ َٔ
ايٓظا ٤عً ٢دظذٖاٚ ،انتؼاؾٗا عرب تًو ايضٚاٜا اكًُٗ َٔ ١أقايُٝـ٘
َا  ٫ؿهٔ ايتٓب٘ إػ َهآَ٘4
عًٖ ٢زا الـادع اكجًـ ٞخا بـت ايؼـاعش ٠قشٜٓاتٗـا ،ستـ ٢اًَـٞ
دنٓظ ٕٛتػضيت ب ــذس ؿـاسبتٗا اكتٮيـ ،٧بعـذ إٔ ؿـاسبت طـٛصإ
غًــرب ت ٚنتبــت ؾٗٝــا ايهــجري َــٔ ايكـــا٥ذ ،إر ٜبــذ ٚإٔ احٝــاد ٟأٚ
اكجًٜ ٞكٛد احظاط ١ٝايؼعش ١ٜإػ ا٭قاؿ ،ٞأ ٚةاٚص اٱعتٝـاد ٟإػ
ايعؼل احملشّ ،ست ٢إٔ أسْظت نشٜع ؿ ٌٝإػ إٔ اٱبذاع َا ٖ ٛإ٫
َجًٝــ ١دٓظــ ١ٝطــايب ،١يهٓــ٘ ٜبكــٖ ٢ادظــا َ٪سقــا َٛٚاسبــا ستــٚ ٢إٕ
تؿـّـح داخــٌ ايــٓف ،نُــا ٜبــذَ ٚــج ٬م قــ ٍٛايؼــاعش ٠اجاًٖٝــ ١أّ
ايٓشٝـ:
َٗفٗف ١ايهػشني ستطٛط ١اذتػا
نٗـــِ ايفتـــ ٢يف نـــٌ َبـــدٚ ٣ستطـــس
هلــــا نفــــٌ نايــــدعص يبــــد ٙايجــــس٣
ٚثغــــــــــس ْكــــــــــ ٞناألقــــــــــاس ٞاملٓــــــــــٛز
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 ٖٛٚرات اكأصم ايزٚ ٟادٗتـ٘ َٛسٜـٌ سٚنٝظـش ()1981 – 1913
اي مل تكش بع٬قتٗا اكجً ١ٝإ ٫قبٌ ؾ  ٠قـريٚ َٔ ٠ؾاتٗا 4أَا ايٝضابٝح
بٝؼـــــٛب ( )1979 – 1911ؾكـــــذ أعذبـــــت ب ايؼـــــاعشَ ٠اسٜـــــإ َـــــٛس
ٚؿـــاسبتٗا  ،قبـــٌ إٔ تكابـــٌ م ايرباصٜـــٌ يٛتـــا دَ ٟاطـــٝذ ٚطـ ـٛاسٜض،
يتعاػشٖا طت ١عؼش عاَاٚ ،نـزيو َـا ٟطْٛظـ)1989 – 1919( ٕٛ
ٚأٜلا ن شاٜظتٛغ اكتشـذسَ ٠ـٔ أّ ي ٝتٛاْٝـٚ ،١احاؿـً ١عًـ ٢دـا٥ض٠
طاؾ4ٛ
 ٚنُا ؽٓت طاؾ ٛإٔ ؽٛت سضْا عً ٢ؾشام ؿاسبتٗاٚ ،تؿـُت
آَ ٞي ٌٜٛعً ٢ساؾ ١ايً ٌٝبعذ إٔ غاب ٚد٘ َعؼـٛقتٗا ،مل ٜهـٔ َـٔ
اكظتػشب إٔ تعٝؽ ناثش ٜٔي ٞباتٝع (ٚ )1929 – 1859ؾ ١ٝيزنش٣
عؼــٝكتٗا نــاثش ٜٔنَٛــإ ،اي ـ

ؿــاسبتٗا م ع٬قــ ١كــذ ٠قظ ـ١

ٚعؼش ٜٔعاَاٚ ،عٓذَا أؿٝبت ناَ ٕٛبايظـش إٚ ،أؿـشت بـاتٝع
عً ٢تطبٝبٗا ست ٢تٛؾٝت طٓٚ 41912 ١م ايعاّ ْ 1922ؼشت "ايربطِٝ
ا٭ؿــؿش" ايــز ٟضهــ ٞسهاٜتُٗــا ٚ ،قــذ نتبــت عباستٗــا ايشثاٝ٥ــ١
ايؼٗريٜ" ٠بذ ٚإٔ ايهجري َم قذ َات ؼٛت ناثش ٜٔنَٛإ يذسد١
أْ ٫ ٞأدس ٟإٕ نٓت بعذٖا س ١ٝبايؿعٌ أّ أْ ٞأت4"ِٖٛ
إرا  ،ؾاكؼٗذ ايػشاَ ٞاكٛؿـٛف ػـعشٜا بـغ اَـشأتغ يـٝع دـشد
َٛكٛع ػعش ،ٟأ ٚؿٝػ ١ـايَ ١ٝــعّذَ ٠ـ ٔ ؿـٝؼ اكٓتذـات ايػشبٝـ١
اكعٛكــ ١ايـــادَ ،١٭ٕ ايتــاس ٜا٭دبــ ٞنُشدعٝــٜ ١ظــذٌ يًششنــ١
ايؼعش ١ٜايٓظ ١ٜٛتٛطعا لـزا ايتٝـاس بؼـهٌ ؾـاسه ،سٝـح ايـٛؾشَ ٠ـٔ
ا٭مسا ٤اكُٗ ١َٛؼُاصد ١احكٛق ٞباكجً ،ٞؽاَا نُا ٖ ٛاحـاٍ م
تشٖٝـ اخن ايؿاؿٌ بغ ايعؼكٚ ٞايـ ٛم ،بٌ بغ نٌ ايتخ ّٛاي
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ٜطاٖا ايٓف ايؼعش ٟا٭ْج4ٟٛ
ٖهــزا ؽــادت ايؼــاعش ٠م تـــعٝذ اكجًٝــ ١يتكشْٗــا بــاحكٛق،ٞ
يتذعــٌ َٓٗــا قلــْ ١ٝظــ ١ٜٛباَت ٝـ اص ،بــٌ ٚتؿظــح لــا ؿــٛتا م ايــٓف
ايؼعش ،ٟنُا تبٓتٗا با ٫ٚغٔ أئ ،اح كٛق ١ٝاكٛيٛد ٠٭ب ٜٔٛيبٓاْٝغ،
ٚأٜلا بٝه ٞبريثا اي تــ ْؿظٗا باكجً ١ٝالضاص ٠ايظٛداٚ ،٤نزيو
نًري نٛغٚ ،د ٌٜٛٝغَٝٛضَٝٚ ،م بشٚغ بشاتَٚ ،اسيغ ٖانش،
ٖٓٚايــو دــٛإ ٫سنــٔ ايـ

أعــذت َــع اًٜــ ٞبــٛيهٔ أ ٍٚأْطٛيٛدٝــا

يًؼاعشات اكجًٝات ٚ ،ػريَٛ ٟساغا أ ٍٚػٝهاْ ١ٝتٓؼش ػعشا َجًٝا م
نتابٗا "احت م صَٔ احـشب" ٚأٜلـا يٝظـًَْٛٝ ٞـإ اكعشٚؾـ ١ايٝـّٛ
نٛاسذ َٔ ٠أنجش ايؼاعشات اكجًٝات إ ْتادا ٚتٜٓٛعا ،ؿاسب ١ايعُٛد
ايؼــٗري " خــاسز اخضاْــ ٫ٚ ١ػــ ٤ٞأيبظــ٘" ٚاكعشٚؾــ ١أٜل ـا باٖتُاَٗــا
باكجًٝــات ايٛٗٝدٜــاتٚ ،نــزيو َــا ٟطــاست )1993 – 1912( ٕٛاي ـ
طشدت سها ١ٜسبٗا جـٛد َـاتًٛى م دٜٛاْٗـا "عظـٌ م خًٝـ "١نُـا
دظذت سٝاتٗا م ؾ ًِٝبعٓٛإ "َا ٟطاست ٕٛــ بٛستش ٜ٘ػخـ4"ٞ
ستــ ٢إٓ طهظــت ٕٛاي ـ

استبطــت بٓظــا ٤نــجريات تــ ّٛسٛلــا

ايؼهٛىٚ ،عً ٢ا٭قٌ ٖٓايـو قــٝذ" ٠غٓـا ٤يظـٝذَ "٠ـٔ دُٛعتٗـا
"قـا٥ذ ست" ناْـت تؼــ عـٔ َٝـ ٍٛأ ٚة شبـ ١سظـَ ١ٝجًٝـٚ ،١ايـ
تك ٍٛؾٗٝا:
م  ّٜٛاألثداٚ ٤األفداذ ايصغري٠
ٜٓكس ايٓافرَ ٠طس زد٤ٟ
َطس جي ٤ٞنهأٖ
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نٓا نصٚدني ,يف َٓتٗ ٢ايعكٌ ٚادتٕٓٛ
زقدْا نًُعكتني يف سني نإ ٜٗطٌ
املطس املػؤ ّٚعً ٢غفتٓٝا
ٚعْٓٛٝا ايطعٝدٚ ٠أفداذْا ايصغري٠
" ايغسف ١قازض ١ايربد باملطس" قًت
ٚأْت األْٛث ١أْت ,بأشٖازى
تتً ٛايتاضٛعات ملهشًَٚ ٞسفكّٞ
فأْت ْتاز ستًٚ ّٞق٠ٛ
ٜا أٚشتٚ ,ٞنادسيتٜ ,ا ٚزدت ٞايصٛف ١ٝايغاي١ٝ
يطٛف ٜٛثل ايكاض ٞضسٜسْا
بُٓٝا تديهٝين فأْتصب نايعذني

128

ضداْ ١ايكُس ١َُٗ ,غعس١ٜ

عٓذ احؿش م بٛغشاؾٝا تًو ايعا ؿ ١ايؿا٥لـ ١ؼـا ٖـَ ٞؼـشٚع
ايزات ا٭ْج ١ٜٛم ْلالا ،ؿهٔ ايتُاغ بطبكـات سٖٝؿـ ١م ٝاتـ٘،
ٚايـ ـ

ٖـــ ٞؼجابـــ ١اجـــٖٛش احملـــار ٟيؼـــعش ١ٜايٓلـــاٍ اٱدتُـــاعٞ

ٚايظٝاطٚ ٞاحكٛق ،ٞؾاحملادذ ١اخطاب ١ٝتظتبطٔ ساي َٔ ١ايتخؿٞ
أ ٚايٓشدظ ـ  ١ٝا٭ْجٜٛــ ١اي ـ

 ٫تطٝــت لــا الذٖــذ ٠نــزات إ ٫ؼُاثًــ١

سٛاكــٔ ايطبٝعٝــَٓٚ ،١ادَــ ١ايــشٚا ٚايهــ ،ٕٛؾايـــٛس ٠ايهْٝٛــ،١
ؽٓشٓا ساس ١ؾعً ١ٝذذد ،٠نُا ؿ ٌٝغاطت ٕٛباػ٬سٖٚ ،ز ٙايشاس١
تتٓاطت َع سادَ ،١ع ػٗ4١ٝ
ٖزا َا تظُٚ ٘ٝؾـا ٤ايعُشاْـ ٞم ايبٛستشٜـ٘ ايـز ٟسمستـ٘ يٓؿظـٗا
"ؿذاق ١ايعٓاؿش" بايٓطش إػ بٝع ١اٱٜكاع ايؿًه ٞايز ٟتاٜج٘ اكشأ٠
عً ٢ايذٚاّ ،ؾايهًُات ٚايـٛس ايه ٖٞ ١ْٝٛايهؿ ١ًٝبـشبن ايـزات
َع ايعامل عرب ٖزٜإ خؿٝـ ٜٓكٌ ايتعابري اٱْظاْ ١ٝإػ تعابري ػ،١ٝ٦ٝ
يتتعضص ايٓػُتإ اٱْظاْٚ ١ٝايه ،١ْٝٛؽاَا نُا تعرب طعذَ ١ٜؿشا عٔ
ري ـ و ايتؼــابو ايتُــاثً ٞم ْـــٗا " ٫تعًٝــل" عــٔ تــٛسّ عــغ ايؼــُع،
ٚأْٛث ١ايهش ٠ا٭سك ،١ٝست ٢إٔ ايٛؾْٛظٓٝا طٛسْ ٞمل تٓذؾع إػ دٛف
ايبشش إ ٫بعذ إٔ أٖذت قـٝذ ٠إػ ايطبٝع ١بعٓٛإ "أْا راٖب ١٭ْاّ"4
ٚنها ٔ٥بؼش ،ٟتٓؿعٌ ايؼاعش ٠بهٌ َىاٖش احٝـاٜٚ ،٠تـأت٢
اْؿعالا َٔ اسظاغ اٜهٛيـٛد ٞباكهاْـ ١ايظـاَ ١ٝيًطبٝعـ ،١اكتـأتٞ
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أؿ َٔ ٬تـٛس دٜم يٮسضٚ ،يهٔ ا٭ٜك ١ْٛاخؿٝـ ١احملشكـ ١عًـ٢
ؿؿا ٤ريو ايـٛت ا٭ْج ٟٛتتُجٌ بايكُش ،ايزٜ ٟهاد إٔ ٜه ٕٛاحبٌ
ايظش ٟايزٜ ٟشبن اكشأ ٠بايٛدٛد ،ؾٗ ٛايج ١ُٝا٭نجش طط ٠ٛعً ٢ػعش
اكــشأَٓ ٠ــز اْٗٝــذٚاْا اي ـ

ناْــت طــادْت٘ َ ،ــشٚسا بايٝاباْٝــ ١اٜضَٚــٛ

ػــٝهٝب 974( ٛــــ  )1134إســذ ٣ػــاعشات ايعـــش ايــزٖيب يًهتابــ١
ايٝاباْٚ ،١ٝاي

مل تؿاسم عـاد ٠ايٝاباْٝـات م َظـاٚس ٠ايكُـش ،ؾٗـ٫ ٞ

تتأْح ،سظت قٛلا ،إ ٫عٓذَا ٜهتٌُ م َٓتــ ايظُاٚٚ ،٤ؿ٫ٛ
إػ نجاؾــ ١ؿــٛسٚ ،ٙتٓــٛع د٫٫ت سلــٛس ٙعٓــذ ايؼــاعشات م نــٌ
ايجكاؾات بؼهٌ إـاي4ٞ
طاؾَ ٛج ٬تظاٚس ٙنُـً ،٢تًل سٛيـ٘ بٓاتٗـاٚ ،آْـا أقاتٛؾـا
تتخ ً٘ٝتاس ٠ؿًٝبا َل٦ٝاٚ ،أسٝاْا تؼخـٓ٘ سدٜ ٬ذخٌ عًٗٝا بكبعـ١
َاَٚ ،١ً٥اسٜا إيٓٝا ٚيؽ تًٝـ٘ إػ ؾخـاس ـش ،ٟؾُٝـا تتُٓـا ٙا٭كاْٝـ١
َاسٜا مش ٌٝا٥شا ذًكـا ،أَـا ايهؼـُري ٍ٫ ١ٜدٜـذ اكؿتْٛـ ١بلـٝا٘٥
اكجري يًذٓ ،ٕٛؾتشكٓ٘ ؼعْٓ ٢ؿظ ٞيتت ُ٘٥ٛبايشٚا ،ؾَٗ ٛتذذد داُ٥ا
نُــا تعــاٚد ايــشٚا اْبعاثاتٗــاٖٚ ،هــزا تــش ٙايٝاباْٝــ ١دٛنظــاَٞ
ػــٝهان ٛسَــضا يعبكشٜــ ١ايٛدــٛد ٚتٓاطــك٘  ،نُــا تتُٓــ ٢ايـــ١ٝٓٝ
صٖاٚنظٛازٓؼ أٜ ٫بك ٢بعذ ؾٓا ٤اكٛدٛدات إْٛ ٫س ٙايبٗ4ٞ
ٜٓٚذس ٚدٛد ػاعش ٠مل تؼخ ف ببـشٖا ٚتعبرياتٗا ْاس ١ٝايكُـش،
سٝح ايضعِ ايذا ِ٥ؼـاسبت٘ ٚاٱ طتٓ٦اغ ؼٛسٝات٘ٚ ،نإٔ ايظذاْ١
ايؼــعٛس ١ٜيًكُــش َُٗ ،ــ ١ػــعش ١ٜعًــ ٢دسدــَ ١ــٔ ايكذطــٚ ١ٝايلــشٚس٠
ايٓؿظ ،١ٝست ٢عٓذَا تك ٍٛا٭طباْ ١ٝبايَٛا ؾريْاْذٜح غَٛا بأْٗـا مل
تعذ تتأٌَ ايكُش ا٭ؿؿش ،ايظا٥ش بغ اكاٚ ٤ايشٜح ،ؾإْٗا ت٪نـذ ريـو
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ايتٛاػر ٚي ٛبؼهٌ إْهاس ،ٟؾاكِٗ ٖ ٛايتًؿي ب٘ َٚظاٚست٘4
ٚست ٢م ايؼعش ا٭َشٜه ٞاحذٜح سٝح اجملتُع ايـٓاعَٚ ٞـا
بعذ ايـٓاع ٞضلش ٖـزا ايــاعل ايؼـعٛس ٟبكـٚ ٠ٛتٜٓٛعـات رتًؿـ١
تــتٚ ّ٤٬يػــ ١ايعـــش ،نُــا تؼــبٗ٘ َــج ٬ايؼ ـاعش ٠اٚيٓٝــا نايٝتٝــاى
داٜؿع بايلَٓ ٤ٛخؿض ايؿٛيتٚ ،١ٝريو م قـٝذتٗا "طت ١اعتزاسات ٜا
َٚ "ٟ٫ٛنأْٗا تعٝذ سها ١ٜإٓ طهظت ٕٛايكا ١ً٥م "ْؼـٝذ اَـشأ،٠
ْؼــٝذ قُــش" " أسٝــا عًــ ٢ايًٝــٌٚ ،أَــٛت م ايـ ـباا ،نُـــباا قــذِٜ
اطتًٗو صٜت٘"4
ٖــز ٙإ ســذ ٣ايــذ٫٫ت ا٭ْطٛيٛدٝــ ١ايػاَلــ ١يًكُــشَ ،ــٔ سٝــح
ططٛت ٘ ايؼعٛس ١ٜعً ٢ايؼاعش ، ٠ؾٗ٪َ ٛػش صَـم ٜتُـاد ٣م تأثرياتـ٘
احظــ ١ٝنًُــا تعــايل بــايشَض ايًػــ ، ٟٛأَــا سهاٜــ ١اكـــاسب ١ا٭صيٝــ١
ؾتؼــري إ ػ أْــ٘ يــٝع دــشد َٝهــاْضّ ػــعش ٟتؼخٝـــ ٞتًذــأ ايٝــ٘
ايؼــاعش ٠نُٗــشب م اكًُــات ايؼــعٛس ،١ٜيتلــ ٤ٞبــ٘ عتُــ ١ايــٓؿع
اككٗٛس ،٠أ ٚخذع ١طٛٓٝغشاؾ ١ٝتض ٜٔب٘ خًؿَ ١ٝؼٗذ احٝا ،٠إؾا ٖٛ
َعادٍ ؾظٛٝيٛد ٞطٝهٛيٛد ٞسبط ٞايذ٫ي ١بطبٝعتٗا4
ٚأؿــٌ ٖــزا ايتٛاػــر ٜهُــٔ ،نُــا ٜبــذ ،ٚم إٔ اكــشأ ٠ت ـذخ
ؽاطــٗا باحٝــاٚ ٠ؾــل دٜايهتٝــو سٝــات( ٞؾٝضٜٛيٛد/ٞطــٝهٛيٛد)ٞ
ٜظُ ٘ٝؾشاغ ايظٛاا " أْٛث ١ايكُش ٚقُش ١ٜاكشأٚ "٠ريو م نتاب٘ "يػض
عؼـــتاس ـــــ ا٭يٖٛـــ ١اكْ٪جـــٚ ١أؿـــٌ ايـــذٚ ٜٔا٭طـــطٛس "٠ؾشٝـــا ٠اكـــشأ٠
ايؿٝضٜٛيٛدٚ ١ٝايظٝهٛيٛد ١ٝبشأ " ٜ٘رات بٝع ١قُشٚ ١ٜإٜكاع قُـش،ٟ
ؾَٗ ٞشتبط ١بذٚس ٠ػٗشَ ١ٜعادي ١يذٚس ٠ايكُش ايزٜ ٟبذأ ٖ ٫٬م أٍٚ
ايؼٗش ،يٝت٬ػ ٢م آخشَٓ "ٙز إٔ ٚخضٖا ببػا ٤أفش بز ًٜ٘احاد بغ
131

طاقٗٝا نُا تك ٍٛا٭ططٛس4٠
ٚريو ايتـٛس ،باٱكاؾ ١إ ػ طًظًَٚ ١ًٜٛ ١عكذ َٔ ٠اٱعتكادات
ٚا٭طا ري ايكُش ،١ٜنإ ٖ ٛاحملٌ ايز ٟاتهأ عً ٘ٝايكذَا ٤يتؿظـري
طش َضادٗا اكؿادٚ ،٧اكٓزس عً ٢ايذٚاّ بايتكًبـات ،بأطـطٛس ٠أخـش٣
ؽ ٌ ٝاػ إٔ أؿٌ ايكُش اَـشأ ٠إمسٗـا "سابٝـٖ "١ـزا سظـت تــٛساتِٗ،
ؾُعىِ ايجكاؾات ؽ ٌٝاػ تأْٝح ايكُشٚ ،لاثًت٘ باكشأ ٠باعتباس ٙق١ُٝ
طـايب ،١نُـا تـشا ٙساعٝـا خــٛب ١ايٓظـا ٤ؾٗـ ٛايـزٜ ٟـٓؿ احٝـا ٠م
أسساَٗٔ ،بٌ تًُ٘ َٔ ايٛدٗ ١ايًػَ ١ٜٛعَٓ َٔ ٢عاْ ٞاجٓ4ٕٛ
ٚقذ تـعذ ٖزا اكٓش ٢ايزن ٛس ٟم ايكشٕ ايظابع عؼـش يٝتشـٍٛ
إػ َطاسد ٠نٓظ ١ٝيهٌ اَشأ ٠تٓىِ ايؼعش أ ٚتعبذ ايكُش ،ؾُٝا ٜذٍ
عً ٢إٖتذا ٤رنٛس ٟؾطٔ كهُ ٔ أْجـ ٟٛعًـ ٢دسدـَ ١ـٔ اخـٛؿـ١ٝ
ايؼعٛس ،١ٜؾتًو كٛغ طشاْ ١ٝذشَ َٔ ١اكٓىـٛس ايـزنٛس ،ٟسغـِ
أطبك ١ٝايعباد ٠ايكُشٜـ ١م ايؿهـش اٱْظـاْٚ ،ٞاكٝـٌ اػ إطـباؽ ؿـؿ١
ايٓٛس عً ٢ايكُشٚ ،يـٝع عًـ ٢ايؼـُع ،بـايٓىش اػ إٔ ايًٝـٌ ،سظـت
ا٫عتكادات ا٭ططٛس ،١ٜنإ ٖ ٛحى ١اخًل ا٭ ٚػ ٚبايتـاي ٞدـا٤ت
أٚي ١ٜٛايكُش4
ٚقــذ طــاد ريــو ايتـــٛس قبــٌ إٔ تٗــضّ ايجكاؾــ ١ايزنشٜــْ ١كٝلــٗا
ا٭َــٜٚ ،َٞٛــتِ اٱطــتشٛار ايؼُٛطــ ٞعًــ ٢ايـــ٬سٝات ٚاخـــا٥ف
ايكُشٚ 4١ٜسظت ايكشا٤ات ايٓظ ،١ٜٛطٛا ٤ايبٓ ١ٜٛٝاي ت٪نذ عً ٢ايشَـض
َــٔ خــَ ٍ٬ادٜــ ١ايذايــ ،١أ ٚتًــو اكٝايــ ١إػ ايًػــ ١نـــٛس ٠إْعهاطــ١ٝ
يؼؿاؾ ١ايٛع ،ٞنإ ٖٓايو طعَ ٞظـتُش ٚػـشغ يطـشد اكـشأ ٠بؼـهٌ
َٓىِ َٔ نٌ َشاؾل احٝا ،٠أ ٚعً ٢ا٭قٌ تزنري َٓاػطٗا4
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ؼٛدت ريو اكٓش ٢ايزنٛس ٟاجملشـ ،أ ٚايٓاقف سؼـا ،أسشقـت
ايهٓٝظ ١ث٬ثغ ايـ اَشأ ٠بذع ٣ٛأْٗٔ طاسشاتٚ ،عً ٢ريو اطتٗذؾت
ايعكٝذ ٠ايزنٛس ١ٜنٌ َٛسٝات قذطٝتٗا َٔ ،خ ٍ٬ةشٜذ ايكُـش راتـ٘
َــٔ قذطــٝت٘ ،خــَٓ ٍ٬عطـــ اٱْتكــاٍ َــٔ اكشسًــ ١ا٭ََٝٛــ ١إػ ؿــٝػ١
ايجكاؾ ١ايزنٛس ،١ٜسٝح ؾـُت ايع٬قَ ١ا بغ خــٛب ١ايطبٝعـٚ ١اكـشأ٠
بٛد٘ عاّ ٚخًع عٔ اكشأ ٠ايهجري َٔ َظتٛدبات قذطٝتٗا ،يهـٔ اكـشأ٠
ناْت داُ٥ا أقذس عً ٢اٱْبعاخ َٔ دذٜذٚ ،إعاد ٠إْتاز ْؿظـٗاٚ ،نـإ
ايؼعش أسذ تًو اكٓطًكات اٱْعتاق ٖٛٚ ،١ٝاجذٍ اْ٫ظاْ ٞايز ٟؿهـٔ
تًُظ٘ رتـشا ؾُٝا نتبت٘ َٓ ٢يطٝـ غطاغ:
املسأ ٠أزض األزض اَسأ٠
قاهلا نتاب نجريٕٚ
ٚأْا أٜطا
بػس َٝاي ٕٛيًػس جيسس ٕٛاألزض
جيسس ٕٛاملسأ٠
قايتٗا قصا٥د نجري٠
ٚقصا٥د ٟأٜطا
يهٔ ايٓطا ٤ادتسحيات ٜػفني
ٚاألزض أٜطا
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أَا ايكشا٤ات ا٭دب ١ٝاحذٜج ١ؾت ُ ٌٝم َظـأي ١ؿـً ١اكـشأ ٠بـايكُش
إػ تأنٝذ ٚدٛد ع٬قٚ ١ثٝك ١بغ ايؼـاعشٚ ٠اكـطشابات "َتٛايٝـَ ١ـا
قبٌ ايطُـح"  PMSايـ

تعـم م ا٭ؿـٌ ا٫زًٝـض" ٟايـتػري ايكُـش"ٟ

ؾٗز ٙايؿ  ٠احشد ١دظذٜا ْٚؿظٝا ٚ ،اكـٓؿ ١اي ّٛٝناخت ٍ٬ؿشٞ
ٜظــتٛدت ايشعاٜــ ،١بكــذس َــا أطــُٗت م تـــعٝذ تطشؾــات ايؼــاعش٠
طــًٝؿٝا بــ٬خ ايؼــعٛسٚ ،١ٜأنظــبتٗا ــشا ٠ٚتعبريٜــ ١يتظــُ ١ٝا٭ػــٝا٤
بؼهٌ ػعش ٟطاؾش ٚػشغ ،قادتٗا إػ اٱْتشاس ٖٛٚ ،اطتٓتاز تأًٜٞٚ
َتطشف ،تشق ٢ب٘ نٝت َٛغ إػ َظت ٣ٛايٓىش4١ٜ
ٚتٗتــذ ٟنٝــت م دساطــتٗا " طــًٝؿٝا بــ٬خ احكٝكٝــ "١إػ ريــو
ايتـــٛس ٚؾــل قــشا ٠٤تًًٝٝــ ١يتــأَ٬ت نــاثش ٜٔتَٛبظــ ٕٛاكعُكــ ١م
َٜٝٛات ب٬خ٬َٚ ،سىات تؿهٝه ١ٝؾط ٓ ١يكـا٥ذٖا اكشتبط ١بـأثش
ايكُــشٖٚ ،ــَ ٛــا ٜتــٛؾش بايؿعــٌ م ْـٛؿــٗا َــٔ خــ ٍ٬ريــو احلــٛس
ايبارخ ،ثِ َؿاعً ١نٌ تًو ا٫ؾ اكات بأدي ١عًُ َٔ ١ٝقبـٌ ا٭ بـا٤
ايز ٜٔأػشؾٛا عً ٢ع٬دٗا َٔ سا٫ت اٱنت٦ابٚ ،باطـتعاَْ ١باػـش٠
َٔ ناتب ١طريتٗا إٓ طتؿٓظ ،ٕٛباٱكاؾ ١إػ ػٗاد ٠قشٜبتٗا أٚيـٜٔٛ
ٖٛٝص4
بٗزا اٱحـاا ايٛدـذاْ  ٞاحـاد ٜهـ ٕٛايكُـش َؿتاسـا ٖاَـا كـضاز
ايؼاعشَٚ ،٠عاٜشتٗا ػعٛسٜا ،ؾَٗ ٛكٝاغ ايضَٔ ا٭ٚ ،ٍٚايشَض ا٭نرب
يًضَٔ ايذٚسٜ ،ٟظتش ٌٝعًـ ٢اكشأ/٠ايؼـاعش ٠ايؿهـاى َـٔ طـطٛت٘،
نُا ٜـعت إٔ ٜٓذ َٔ ٛإحاس٘ ْف ػعش ٟأْجـٚ ،ٟٛسؼـا نـإ م
ْــف وبٝــ ١قــٝع َــا ٜؼــب٘ اٱع ـ اف ا٭ْجــ ٟٛايــٛدٚد بٗــز ٙايـــً١
ايؼعٛس ١ٜا٭صي:١ٝ
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نًُا قسز دطدَ ٟطس ٙايدَ ٟٛايػٗسٟ
ٚاير ٟميػ ٞنظٌٍ خًف دٚز ٠ايكُس
ُٜٚعرب عٔ بها ٘٥عرب بٛاب ١دطدٟ
سصْاً عً ٢عذص ٙاملدرٍٚ
عٔ ايتٛسد برنٛز ٠ايكُس ايٓصق١
إرا ٫ ،تٓٗض طري ٠ػاعش ٠إ ٫باطتذعآَٚ ٘٥ادَت٘ ،ؾٗ ٛدضَٔ ٤
ب ٛٝــ غشاؾ ٝتٗا ،يذسد ١إٔ طًٝؿٝا ب٬خ اي

اكا تػٓت بـ٘ ،مل تػـادس

احٝآَ ٠تشش ٠إ ٫بعذ إٔ أػٗذت٘ ــ أ ٟايكُش ــ بطكظ ١ٝدٓا٥ض ،١ٜعً٢
َ ٍ اَشأ ٠م ساي ١إطتهُاٍ كٛتٗاٚ ،ريو م قـٝذتٗا "ساؾ "١سٝح
أطذيت ايظتاس عً ٢قُش طانٜٔ ،أب ٢احشاى ٚنأْ٘ ضاٜح ٜأطٗا
ٚاْظشابٗا َٔ َؼٗذ احٝا ٠إْتشاسا4

135

136

ذات ممٓٛع َٔ ١ايتداٍٚ
اكـ ٍ ايــز ٟاْتٗــت إيٝــ٘ طــًٝؿٝا بــ٬خ ،ايـ

مل تظــامل احٝــا ٠إ٫

يؿ ات ٚدٝض ،٠نُا تبذ ٣م ٚسؼ ١ٝتعبرياتٗا ٖٛ ،اكٓؿ ٢اٱٜشٚطـٞ
م أقـ ٢ؽج٬ت٘ ،سٝح مل ٜهٔ احت م سٝاتٗا ،إ ٫س َٔ ١ًٝأدٌ
ايؿٓا ،٤ؾكذ نإ اكـٛت راتـ٘ َهُـٔ اٱضـا ٤بايٓظـب ١لـا نهـأ٥
سَٚاْظ ،ٞؼا ٖ ٛؿٝػ ١ػعش ١ٜت٪سخ بٗا ا٭ْج ٢إْكٗاسٖا ،أ ٚؿٛسَٔ ٠
ؿـٛس ايؿذٝعـ ١ايـ

قـذ تٓتٗـ ٞإيٗٝـا ،عٓـذَا تـتهِ ايـزات ا٭ْجٜٛـ١

اذ ٠سٛاطٗا إػ اكطًت اٱٜشٚط ،ٞنإقشاس بؿعٌ احـت اكـٛد ٟإػ
ايؿٓا4٤
إرٕ  ،ؾايؼعش ايز ٟتلع ب٘ سذا حلٛسٖ ا ٖ ٛؾعـٌ ٚدـٛد أؿـ٬
بايٓظب ١لاٚ ،بايتاي ٞؾٗ ٛبٝتٗا ايشَض ،ٟايز ٟتكابٌ ب٘ إْعذاّ ايٛاقعٞ
أ ٚايؿعً ٖٛٚ ،ٞــ أٖ ٟزا ايُٓن َٔ ايؼعش ــ ٜٓذسز كُٔ ايـٓـ ايزٟ
ًٜٗ ٫ر إ ٫با٭ػٝا ٤ايػا٥ب ١أ ٚاكظتش ،١ًٝؾٗـ ٛن ًػـ ١ػـعش ،١ٜبتــٛس
ب ٍٛؾايري ٜ ،ٟتهًِ عُا ٖ ٛغا٥ت َٚتظًن م ايٛقت ْؿظ٘ عً ٢عامل
ايظــًٛى ٚايهــ ّ٬ايكــا ِ٥باعتبــاسَ ٙؼــشٚع٘ اكلــشٚب عًٝــ٘ ْطــام
ذهِ َٔ ايتشش ،ِٜؾايؼعش نُا احـت ٜتكـذ عًـ ٢ساؾـ ١احشَـإ
ٚيٛع ١ايػٝابٚ ،يزيو ٚؿؿت٘ ا٭سدٓتَ ١ٝٓٝاسٜا إيٓٝـا ٚيـؽ باجُٝـٌ،
ٚأسادت٘ أبذٜا ٜ ،ى خًؿ٘ ٚػٛػ ١طاسشٚ ،٠ب٦شا داخً ١ٝعُٝكَ ،١جًٗا
َجٌ طعذَ ١ٜؿشّا اي

تٓظشز وْٓٗٛا ؼذشد غٝاب٘ م استباى ػـعٛسٟ

َ٪يت ،ؾشغ تػٝت ،نُا تك:ٍٛ
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ٜه ٕٛسطٛز غٝابو أغٗٚ ٢سني تغٝب
ايغٝاب ٜه ٕٛسطٛزى أبٗ ,٢فهٝف
ٜه ٕٛاذتطٛز غٝاباٚ ,نٝف ٜه ٕٛايغٝاب
سطٛزاٚ ,ايغٝاب ضساب؟
ٚتًو ايًػ ١ايؼـعش ،١ٜنُـا ٜٓكـٌ ٖشبـشت َـاسنٛص عـٔ ؾـايري،ٟ
تتهًِ  ٫عٔ ايظُا ٫ٚ ٤عـٔ اجشـ ٫ٚ ،ِٝعـٔ اخـري  ٫ٚعـٔ ايؼـش،
ٚإؾا بهٌ بظا  ١عٔ ايظعاد ،٠أ ٟعُا ٜٓتُ ٞاػ ٖزا ايعـامل ،عُـا
َٖ ٛشًَُ ،ٞ٥ـٛغَ ،ظـُٛع م اٱْظـإ ٚايطبٝعـٚ ،١عُـا مل ٜـش ٚمل
ًُٜـــع ٚ ،مل ٜظـــُعٖٚ ،ـــزا ٖـــَ ٛهُـــٔ ايتظـــًن عًـــ ٢ايـــٓؿع ســـذ
اٱطتشٛار احٝات ،ٞنٗادع داٍ عً ٢ايظًٛى ايؿعًٚ ٞايًػ4ٟٛ
ٖزا َا ؿهٔ اطتٓتاد٘ عٓذ َكاسب ١ايٓف ا٭ْج ،ٟٛكُٔ طٝاق٘
اخاق ٚطٝاقات ْـٛق ايظ٬ي ١ايؼعش ،١ٜبٌ كُٔ ـً ١اخطابات
اٱْظاْ ، ١ٝؾظشاْْ ١ٝـٗا اكػـ ف َـٔ رانـش ٠ـعٝـَ ١تٛاسثـَٚ ،١ـٔ
راتٚٚ ١ٝاقع َعاؾ أٜلـا ،تؼـري إػ تـٛسه تطـابك ٞبهـٌ َـا يـ٘ ؿـً١
بايعا ؿٚ ،ٞإ ػ َعاْا ٠قــ ٣ٛم لهٓـات ايـشٚا ٚاجظـذ يًٛؿـٍٛ
با٭ْا إػ َبتػاٖا اٱٜشٚط4ٞ
أَا اكعاْا ٠اكعًٓ ١م ٖ ١٦ٝن ب ١نجٝؿ ١عٓذ ايؼاعش ٠ؾُتأتَٔ ١ٝ
تـــعٝذ ايعا ؿــ ١إ ػ َشقــ ٢ايكُٝــ ،١سٝــح ؿتــض ز احــت بايؼــعش ســذ
ايتٛسذ م اعتكاد ٚطـًٛى ٚاسـذٖٚ 4ـزا اكٓشـٜ ٢كـٛد اػ أْٜٛـ ١ؾاس ـ١
تشاٚد ايؼاعش ، ٠إرا َا تعزس احت نؿعٌ ٚدٛد ،إػ سذت ايزات أٚ
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َٓعٗا َٔ ايتذا ، ٍٚعًـ ٢اعتبـاس إٔ ايؼـعش َـا ٖـ ٛإ ٫ذاٚيـ ١يًـزٖاب
بايزات إػ أقـاٖا ٖٛٚ ،ا٭َش اكتشكل َٛكٛعٝا ٚيٝع ؾٓٝا م ايٓف
ايؼعش ٟا٭ْج َٔ ٟٛخْ ٍ٬رب ٠ايعضف اكٓؿشد4
ٚقــذ ؾظ ـشت ايباسجــ ١اَ٫شٜهٝــ ١ػــاْ ٕٛطــتريَإ ع٬قــ ١ا٭ْــا
ايؼعش ١ٜبؿهش ٠اٱْتشاس َٔ خ ٍ٬تتبع ريو ايلُري ايؿشداْـ ،ٞؾؿـٞ
اجٗا اكٓؼٛس م دً" ١طاٜه َٝٛى َذطٔ" ٫سىت إٔ ايؼعشأَ ٤
ر ٟٚاك ٍٛٝاٱْتشاسٜ ١ٜظتخذَ ٕٛأنجش َٔ غريِٖ ؿٝػ ١اكتهًِ "أْا"
ًَٚشكاتٗا ،نُا ٜهجش ٕٚبؼـهٌ َبـايؼ ؾٝـ٘ م إطـتخذاّ نًُـات
ت ٌٝي ؿهش ٠اكٛتٚ ،بايتذسٜر ؿًٝـ ٕٛإػ تكًـٝف َؿـشدات ايتٛاؿـٌ
ٚاحٛاس ٚاكؼا شٚ ٠اٱؿػا4٤
ٚقــذ سأت م دساطــتٗا ،أ ٕ عًــِ تًٝــٌ ايٓـــٛق ٜعطــ ٞيًباســح
إ َهاْ ١ٝايٛقٛف عًَٝ ٢ضات ػهٌ ايهتاب ١اي

ؿهٔ سبطٗـا َـع

ؾهش ٠اٱْتشاس ،يتزٖت اػ إٔ تًو ايكشا ٠٤ايهؼؿ ١ٝقذ تظاعذ عً٢
ايتٓبَ ٤ٛظتكب ٬ؼٔ  ٟٜٛٓاٱ ْتشاس َٔ ايؼـعشا ٤اكعاؿـشٚ ،ٜٔػـذدت
عًــ ٢أ ْــ٘ بــايشغِ َــٔ استؿــاع ْظــب ١اْ٫تشــاس يــذ ٣ايؼــعشاَ ٤كاسْــَ ١ــع
غريٖــِ َــٔ ا٭دبــا ،٤إ  ٫إٔ أنجــشِٖ ٜ ٫كــذَ ٕٛعًــ ٢اٱْتشــاس ،سغــِ
تًٛضِٗ ايـذا ِ٥بٗـادع اكـٛتٚ ،نـإٔ ا٭َـش دـشد عـشض َظـشسٞ
أقشب إػ احملانا ٠اي ؼعٛس ١ٜاي

تٓتٗ ٞباْتٗا ٤ايعشض ،نُا تتُجً٘

ؾٛص ١ٜأب ٛخايذ نتُش ٜٔعً ٢ا٫ستذاب م ْـٗا "تظخغ ":
ال ..مل أنٔ داد ٠متاَا
نٓت أدسب دٓاشتٞ
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ٜٚبذ ٚإٔ ايؼعشا ٤ايز ٜٔضذث ٕٛأْؿظِٗ باكٛت ،أٜ ٚكذَ ٕٛعً٢
ؾعٌ اٱْتشاس ٜعاْ ٕٛبؼهٌ عا ّ َٔ ايه ب ١أثٓا ٤سٝاتِٗ ٖٛٚ ،احملٌ
ايز ٟؿهٔ ؼٛدب٘ َكاسب ١قــا٥ذ طـًٝؿٝا بـ٬خٚ ،إٓ طهظـت،ٕٛ
باٱكاؾ ١إ ػ ابٛس  َٔ ٌٜٛايؼعشاٚ ٤ايؼاعشاتَ ،كاسَْ ١ع ػعشا٤
يٝظــت لــِ َٝــ ٍٛاْتشاسٜــٚ ،١عًــٖ ٢ــزا اكؿـــٌ ؿهــٔ تأَــٌ ســاٍ
ايؼاعش ٠نهاٜ ٔ٥عًٔ رٖاب٘ ايطٛع ٞإػ اكٛت َٓـز حىـ٫ٚ ١دتـ٘،
َٚكاسب ١سـع ايه بـ ١ايهجٝــ م ايـٓف ايؼـعش ٟا٭ْجـ ،ٟٛؼـا ٖـٛ
َذيٛلا ايًػ4ٟٛ
َــٔ ٖــز ٙايضاٜٚــ ١ا٭ْطٛيٛدٝــ ١ؿهــٔ ايٓىــش إ ػ َظــأي ١ايٓــضٚع
احظ ٞايٓشدظ ٞاحاد ايزٜ ٟظِ ايٓف ا٭ْج ٟٛعَُٛا ،ؾٗ ٛم أغًت
ا٭سٝإ ذانا ٠عا ؿ ١ٝأػب٘ بايطكع اكـّعذ ٚيٝع عا ؿ ١ؿشؾ،١
ٜٚتبذ ٣م ٖ ١٦ٝاْذطاغ ٜا٥ع يًزات م رًُ ١ٝايـٛس ايؼعش ،١ٜؼا
ٖ ٛسغب ١ل ١ٖ ٛم ٚدٛد ٜهاؾ ٧سلٛسٖا ا٭ْج4ٟٛ
ٖٚهــزا ٜهــ ٕٛا يؼــعش َــ٬را يتًــو ايــزات اكظــتباسَٓٚ ،١طًــل
ٚعٗٝــا اي ادٝــذ ٟايؿــادعٚ 4قــذ تبــذ ٣م ٖــادع اكــٛت اكٗــ ُٔٝعًــ٢
َظاس ١عشٜل َٔ ١نتابات ايؼاعش ٠إٓ طهظتٚ ،ٕٛاي

مل تٓتشش

إ ٫بعذ إٔ اطتٓؿزت نٌ طريتٗا م ؿٝؼ ػعش ،١ٜسظت اسٜها ْٜٛؼ
م َكايتٗا اٱطتعاد( ١ٜرنش ٣إٓ طهظت4)ٕٛ
َٚا تًو ايكظ ٠ٛايــشض ١إصا ٤ايـزات ،اكٓػشطـ ١بعُـل م ايـٓف
ايؼــعش ٟا٭ْجــ ٟٛعَُٛــا ،ايــ

تـــٌ إ ػ دسدــ ١ايــزٚبإ ٚايتطــشف

ايٛدٛد ٟسذ ايشغب ١م إؾٓاٗ٥ا ،إ ٫إػاسٚ ٠دٛد ١ٜؾًظؿ ١ٝساد ٠تِٓ عٔ
ػعش ١ ٜقًل نؿعٌ ٚدٛد تطٗشَ ٟعضّّ باٱ طتػاثات ٚايتٛط٬ت ْاسٝـ١
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آخش طؿـ َٔ  ٚأ ٠ايٛأد ايعا ؿ ،ٞي ٬٦تـٌ ايزات َشغُ ١إػ خٝاس
ٖٝذغش اكتُجٌ م ٚدٛد دشُٝـٜ ٫ ،ٞظـُح يًـزات باٱْٛدـاد إ ٫عًـ٢
ساؾـ ١احٝـآٜ ٫ٚ ،٠ؿــو عٓٗـا إ ٫بـاك ٛت ،ؽاَــا نُـا ناْـت ؾــذ٣ٚ
ٛقإ تًٛا ب٘ داُ٥ا " اْ٫تشاس ٖ ٛايؼـ ٤ٞايٛسٝـذ ايـز ٟؿهـٓم َـٔ
خ٬ي٘ إٔ أَاسغ سشٜ

ايؼخـ ١ٝاكظتًب ،١نٓـت أسٜـذ ايتعـبري عـٔ

ؽشد ٟعً ِٗٝباْ٫تشاس"4
ٚقذ ٜ ٫ه ٕٛإْتشاس إٓ طهظتٚ ،ٕٛطـًٝؿٝا بـ٬خ أٜلـا طـ٣ٛ
سًكــَ ١ــٔ سًكــات إْتشــاس ايؼــعشا ٤ا٭َــشٜهٝغ أَجــاٍ ساْــذٍ دــاسٍ،
ٚد ٕٛباسؿإٖٚ ،است نش ،ٜٔأ ٚسايـ ١ػـب ١ٗٝباْتشـاس ايؼـعشا ٤آدّ
غـــٛسدٚ ،ٕٚؾ٬دؿـــري َاٜانٛؾظـــهٚ ،ٞخًٝـــٌ ســـاٚ ،ٟٚؾخـــش أبـــٛ
ايظــعٛدٚ ،آدّ ســامتٚ ،طــريغ ٞاطــٓٝغ ،ؾايه بــ ١يٝظــت إخ اعــا
أْجٜٛا  ،يهٓٗا َٔ ايٛدٗ ١ايباثٛيٛدٝـ ١بايٓظـب ١يًؼـاعش٫ ٠صَـ ١أْجٜٛـ١
تؼ ـب٘ إٕ مل تتطــابل َــع " انت٦ــاب الــٛغ ايــذٚسٚ "ٟنــٌ َــا ٜتعًــل
ؼشا ٚدات ايها ٔ٥كٓع رات٘ َٔ ايتذا4ٍٚ
ٖٓٚا  ٫بذ َٔ تأٌَ ايشابطـ ١ايٛثٝكـ َ ١ـا بـغ ايشَٚاْظـٚ ١ٝؾهـش٠
اكٛت َٚ ،ا بغ ايعؼكٚ ٞايؿٓاٚ ،ٞ٥ؿً ١نٌ ٖز ٙاكتٛاي ١ٝبايؼعش،ٟ
ؾايؼاعش ٫ ٠تتشذخ نعاػك ١عٔ اكٛت ،بٗز ٙاجشأٚ ،٠تتكـذّ سـٙٛ
يتُاسغ سكٗا م اٱستذاز عً ٢ساي ١قذس ،١ٜإؾا تٓذضْ ٙـا ــ ٚٚاقعا
أسٝاْا ــ يًخ٬ق َٔ أمل ايعؼلٚ ،تأنٝذا عً ٢عُل ٚسكٝكـ ١ايٛؾـا٤
يٰخــش ،أ ٚسؼــا ْتٝذــ ١إ سظــاغ بايتكـــري أ ٚاخٝاْــْ ١اسٝتــ٘ ،نُــا
ســذخ يظــًٝؿٝا بــ٬خ ،اي ـ

وــٌ ػــبح آطــٝا ٜٚؿــٌ ٜطاسدٖــا ،بعــذ إٔ

طششت صٚدٗا تٝذ ٖٛٝصٚ ،اختطؿت٘ َٓٗا ،اي
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اْتشـشت ٖـ ٞا٭خـش٣

بايػاص َٔ ؿًتٗا َٓ٘ ،ا٭َش ايز ٟاعترب د٫ي ١عً ٢ايٛسؼ ١ٝايزنٛس١ٜ
عٓذ ،ٙيهٔ خٝاْٖٛٝ ١ص ايعا ؿ ١ٝوًت ٖ ٞايٓبع ٭ق ٣ٛقـا٥ذ ب٬خ4
ٚبايتأنٝـــذٜٛ ،دـــذ م ايـــٓف ٚايـــزات ا٭ْجٜٛـــ ١أصَـــٚ ١دٛدٜـــ١
َلــاعؿَ ،١تأتٝــ ١م ا٭ؿــٌ عــٔ سكــ ١أصيٝــ ١كــاغط ١تتٛاسثٗــا نــٌ
ايظ٬ي ١ا٭ْج ،١ٜٛيذسد ١إٔ ايذساطـات ايٓؿظـ ، ١ٝايؿشٜٚذٜـ ١تذٜـذا،
اعتربت إٔ "اكاصٚس "١ٝؼعٓاٖا اٱؿط٬س ،ٞأ" ٟايؼٗ ١ٜٛايؿاس ـ ١م
احاد ١اػ ايتأمل" خاؿ ١ٝأْجَ ١ٜٛطًبٗا اكٛاسب ٖ ٛتكٝل إػـباعات
إٜشٚطــ ،١ٝإر إٔ اكــشأَ ،٠ــٔ ايٛدٗــ ١ايجكاؾٝــٚ ١ايتاسطٝــٖ ،١ــ ٞاي ـ
اطــتذعت ؾعــٌ ايػــشاّ م ايع٬قــ ١بــغ اجٓظــغ ،ؼعٓــ ٢أْٗــا ناْــت
اكظٚ٪ي ١عٔ اخ اع ؾعٌ احت ٚتبعات٘ ايًػ ١ٜٛتذٜذا ،ؾايؼعش نًػ١
تٛدد ١ٜنإ َطًبا أْجٜٛا  ،مل صذ ايشدٌ بذا َٔ إتكاْ٘4
ريــو ٖــَ ٛــا ٜؿظــش أؿــاي ١ايــذاؾع اٱٜشٚطــ ٞم طــشاْ ١ٝايــٓف
ا٭ْجـــ ، ٟٛؾعًـــ ٢ســـٛاف ريـــو ايـــٓف ايؼـــعش ٟتتًُُـــٌ رات عاسؾـــ١
ٚذتهُــ ١عًــ ٢ايــذٚاّ إػ ؾاعًٝــ ١احــٛاغ ،م تطًعٗــا ايٛدــٛدٟ
احاكشَٚ ،بتػٝاتٗـا اٱٜشٚطـ ، ١ٝأَ ٚـا تعتـربٖ ٙـًٝغ دٚتـؽ "كـشٚس٠
َاصٚخ "١ٝيتطٛس ا٭ْٛث ،١خـٛؿا تًو ايـٝػ ١اي

تتؿاْ ٢ؾٗٝا ايٓؿع

٫طتعاد ٠احت ايلا٥ع ،أ ٚغري اكؼبع َٓز ايطؿٛيـٚ ،١تىـٌ خًؿٝـ٫ ١
ػعٛس ١ٜتتششى ايزات عً ٢أدؿٗاٚ ،سؼا تتكذّ إ ػ َظت ٣ٛايشغب ١م
تط ِٝايبٓ ١ٝايكذؿ َٔ ١أدٌ ٚدٛد أسذخ ٚأنجش إقٓاعـا َـٔ خـٍ٬
طًٛى َبايؼ ؾ4٘ٝ
ٚاك٪نــذ إٔ ايعبــاس ٠ايؼــعش ١ٜا٭ْجٜٛــ ٫ ١تعُــٌ خ ـاسز َكتلــٝات
ايؼــعش بكــذس َــا تٝــٌ إػ ْشدظــ ١ٝرات ٖــ ٞم ا٭ؿــٌ َػًٛيــ ١إػ
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ٚطـٛاغ ٚدـذاْ ٞأػـب٘ باَ٫تٝـاص ايؼـعٛس ،ٟايـزٜ ٟـشاد يـ٘ ايتُجــٌ م
ايٓفٚ ،قذ ٜ ٫تشكل 4يهٓ٘ نضعِ أْج ،ٟٛصعٌ َٔ ايزات ا٭ْجٜٛـ١
عشك ١يٲزشااٚ ،ايتؿتت داُ٥ا ،نُا ت٪نذ اٯثاس ايٓـٚ ١ٝايٛقا٥ع
ايتاسط ،١ٝؾعٓـذَا ٜظـتش ٌٝاحـت ،أ ٚتٓتؿـ ٞاَهاْٝتـ٘ تظـكن تًـو
ايزات اكٓٗضَ ١م أْٛثتٗا ،تت  ٚا ٠أْغ سثا ،ٞ٥تاس ٠تعً َٔ ٞػأْٗا
سـذ اك٥٬هٝـ ١برباْٜٛـا َ ؾعـٚ ، ١أخــش ٣تكشّٖـا سـذ اٱؿـإ بعبجٝــ١
ايٛدــٛد اكعــرب عٓــ٘ بؼــهٌ ٖذــا ،ٞ٥أٖ ٚظــتري ٟطــاخنَ ،بــايؼ م
ايتٓهش يٮَجٛي ١ايبؼش4١ٜ
ٖزا ٖ ٛطش ايٓرب ٠ايتؼا ١َٝ٩ايشثا ١ٝ٥عٓـذ ْـاصى اك٥٬هـ ،١ايـ
أسايتٗا إػ خٓظا ٤دذ ٜذ ،٠بشأ ٟؾا ُ ١احملظٔ ،ؼـا م ػـعشٖا َـٔ
بعذ طٝهٛيٛد ٞكعٝـ م َبشج٘ ايؿًظؿ" ٞؾتبم اك٥٬ه ١يؿًظـؿ١
ايتؼا ّ٩عٓذ ػٛبٓٗاٚس نُا تهتـت م أنجـش َـٔ َهـإ ،مل تٓـتر
ط ٣ٛقـا٥ذ احضٕ ايعا ؿٚ ،ٞسثا ٤ايزاتٚ ،ايؼعٛس بايعضيٚ ١اخٛف
َـــٔ ايـــضَٔ ٚاكـــٛت ،ؾع ا ؿـــ ١احـــت يـــذٜٗا ،ايـ ـ

تؼـــهٌ ذـــٛس

قـا٥ذٖا ،لتٓع ١بإسادتٗا عٔ ايظعاد ٠٭ٕ ايؿشا ؾٗٝا طشز اكشأ ٠عٔ
ٚقاسٖا ًٜٚكٗٝا م َٗا ٟٚايشر ٚ 4١ًٜاك٪نذ إٔ ايتؿاعٌ بغ ر ١ًٝاكشأ٠
ٚايذٚس اكعذ لا ٜـبح يٝع طًٛنا تعبريٜا ٚسظت ،بـٌ ٚاقعـا َعاػـا
تتــذاخٌ ؾٝــ٘ ســذٚد ايــذٚس ٜٔيًؼــاعش ٠راتٗــا :ايــذٚس اٱْظــاْٚ ٞايــذٚس
ايؿم"4
ٚتتؿــل كٝعــ ١عبــاغ عُــاسَ ٠ــع َــا رٖبــت إيٝــ٘ ؾا ُــ ١احملظــٔ م
تؿظريٖا يظش ريو ايتبا٩غ بػٝاب احت أ ٚايعا ؿ َٔ ١اٯخشٚ ،ريو
م أٚساقٗا اكٓؼٛس ٠م ايؼشم ا٭ٚطن ،ؾؿ ٞتـٛسٖا إٔ اكشأ" ٠عٓذَا
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تؼعش بأْٗـا غـري َشغٛبـَ ١ـٔ ايش دـاٍ أ ٚأْٗـا غـري ذبٛبـ ١يـٔ ٜهؿـٞ
إ ســ اّ نــٌ ايعــامل لــا ٭ٕ ؿــٮ ؾــشاؽ قًبٗــا" ؾظــش أَــشاض ْــاصى
اك٥٬هــ ١ايٓؿظــٜ ١ٝتــأتَ ٢ــٔ ريــو ايتذاٖــٌ ٭ْٛثتٗــا سغــِ اٱػــاد٠
اكظتُش ٠ؼهاْتٗا َٖٛٚبتٗـاٖٚ ،ـ ٛا٭َـش ايـز ٟؿـادقت عًٝـ٘ وبٝـ١
قـــٝع َـــٔ صاٜٚـــ ١تأًٜٝٚـــَ ١ػـــاٜش ٠ســـغ اعتربتٗـــا دش٦ٜـــ ١م نظـــش
ا٭ػهاٍ إ ٫أْٗا " ٚاؿًت فٌ ْؿظٗا اكعزب ١عرب قـا٥ذٖا ٚأصَٓتٗا
يتُاسغ يعب ١ايهبت ٚايهربٜا٪َ ٤طظ ١يٮطـطٛسًَٚ ٠ػٝـ ١يٲْظـاْ١
كُٔ سٜ٩ا َجاي ١ٝت٪طع يًُٛت أنجش لا ت٪طع يًشٝا4"٠
ٖٚزا ٖ ٛساٍ ا٭ْ ١ٜٛاكتُادٜـ ،١ايـ

تٓـذب سـاٍ َٚـ ٍ نـا٫ ٔ٥

ٜطاٍ اطتشكاقات ٚدٛد ٙاجُاي ،ٞم َٓاس ١إطتٗٝاَٚ ،١ٝأسٜ ّ٬كى١
ٖ ٞؼجاب ١ايٛصٕ ا٭ْطٛيٛد ٞيتًـو ا٭ْـا اكتخًٝـ ،١بتعـبري باػـ٬س ،أٚ
اكعــادٍ ا يتخــذٜش ٟايــز ٟمل تظــتطع إٓ طهظــت ،ٕٛسظــت قٛلــا،
إستُاٍ احٝا ٠بذ ، ْ٘ٚست ٢تبذ ٣نعــاب طـًٛن ٞأٚد ٣اٝاتٗـا،
ؾٗ ٫ ٞتكذس عً ٢ايتػاك ٞعـٔ ْـذا٤اتٗا اٱٜشٚطـ ،١ٝباعتباسٖـا اَـشأ٠
تـذم َـع عٛا ؿٗـا ٚتطـاٚع رناٖ٤ـا ايػشٜـض ٟأنجـش لـا تظـتذٝت
يتـــٛساتٗا ايزٖٓٝــ ،١نُــا تــذيٌ ؿــشاسْ ١ـٛؿــٗا ،ســغ ٜهــٕٛ
اجظذ َهاْا َ٪قتا يًزَٓٚ ،٠طًكا يٲطتٗٝاَاتٚ ،يهٔ د ٕٚقذس٠
عً ٢ؽهٝح تًو ايًز ،٠أ ٚاٱبكا ٤عًَ ٢تع ١ايتُاغ باٯخش اػ ا٭بذ4
ٚبعٝذا عـٔ قظـش ١ٜايتــٓٝـ ايتذٓٝظـ ٞيًُٓتذـات ا٭دبٝـ ،١إؾـا
بؼــذ ايــٓف ا٭ْجــ ٟٛعًــ ٢ساؾــَ ١ــٔ ســٛاف ايتؿظــري ايٓؿظــ ٞؼعٓــ٢
"ايتأٜٚــٌ اٱطــتخذاَ "ٞيـــشاسًَ ١ؿٛوــات ايــٓ ف ا٭ْجــ ٟٛباعتباسٖــا
قــشاٚ ٔ٥أديــ ،١ؿهــٔ تًُــع د٫يــ ١إشــذاؾ الٜٛــ ١ا٭ْجٜٛــٚ ،١أٜل ـا
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بــاحؿش م سٝجٝــات ٚقــا٥ع ايؼــاعش ٠ايعا ؿٝــَ ،١ــٔ سٝــح إْٛدادٖــا
نها ٔ٥عً ٢ساؾ ١احٝا ، ٠أ ٟبتكـٗٝا م ايؼٝضٚؾشٜٝٓا احاد ٠اي
أؿٝبت بٗا ايشٚط ١ٝغٛسباْٝؿظـهاٜا َـجٚ ، ٬م ٜـأغ ايبٛستٛسٜهٝـ١
خٛيٝا د ٚبٛسدٛغ ( )1953 – 1914اكطبلٚ ،إدَاْٗا ايهش ،ٍٛاي
تـــــ ايٓظـــخ ١اكٗذ ّٓـــَٗٓ ١ـــا بايتُجـــاٍ اٱدتُـــاع ٞايبـــاسدٚ ،عظـــٌ
ايذاعشات اكٓاؾكات ،ؾتًو اكتٛايٝات دـشد ؿـٛس ٱْكٗـاس ايـزات سـذ
ايػٝاب أ ٚايؼًٌٚ ،أسٝاْا ايشغب ١م سذبٗا4
ٚ٭ٕ اخطابات أعشاض باكؿٗ ّٛايؿشٜٚذ ،ٟؿهٔ ايتكاه ػهٌ
اكشاٚدات كٓع ايزات َٔ ايتذا ،ٍٚنُا تتبذ ٣بؼهٌ ؿشٜح أ ٚكُم
م تجٓٝات ايٓف ايؼعش ٟا٭ْج ،ٟٛؾتاس ٜاكشأ ٠ايؼاعش ٠ضتؿي بن
بٝاْٚ ٞثٝل ايـً ١بٗٓٝا ٚبغ ايه ب ١ايزاٖب ١بايزات إػ تًو اكـ ٫ت،
نُا ٖ ٛساٍ ايؼاعش  ٠ايظـٛس ١ٜدعـذ سـذاد َـج ،٬ايـ

ناْـت ةـذ

اكــٛت أ ٚتٛدــذ ٙم نــٌ ػــ ،٤ٞعٓــذَا تــذثت عــٔ "سا٥شــ ١اكــٛت م
ايشبٝع " ٚ 4يٝع َٔ ايـذؾ ١إٔ تعٓ ٕٛإ سذ ٣دُٛعاتٗا بعٓٛإ نجٝـ
ايذ٫ي" ١تـشٝح خطأ اكٛت" ؾكذ تظًٌ اكٛت ٚاحضٕ ٚأط ٢ايؼعش إػ
ْـٛؿــٗا بؼــهٌ ستــَ ٢اتــت ؾُٝــا ٜؼــب٘ اٱْظــشاب ايطــٛعَ ٞــٔ
احٝا ٖٞٚ ،٠تتُتِ:
أٚدعو ايًٜ ١ًٝا ْاٟ
أٚدل ايػعس اذتصٜٔ
أٚدل زقص املٛت
ٚأزسٌ...
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أٚدل األضٛا...٤
ٚايفًطفات...
ٚاذتهاٜات...
ٚاألصٛات
ٚأزسٌ!...
ٖر ٟايً١ًٝ
تأتَ ٞتًُٗ١
ساًَ ١آخس ايرنسٜات,
ايً ١ًٝعسع املٛت,
ٚايً١ًٝ
ضتكٛي ...ٕٛناْت!
ٖهــزا تب ّٝـت ايؼــاعش ٠عــرب ْـٛؿــٗا سغبــ ١اٱستذــاب ،نُــا
ٜظذٌ ايتاس ٜايؼعش ٟسا٫ت َـٔ الـٛغ ٚاكـع ايؼـعٛس ٟاكـٛد ٟإػ
اكـشات ايٓؿظٚ ١ٝأسٝاْا إػ اٱْتشاس نُا م َ ٫ت اٱْتشاس اكؿذع١
يًؼــاعشَ ٠اسٜٓــا تظــؿٝتٝؿاٚ ،اْػشٜــذ ٜــْٛهش ٚ ،ايؿْٛظــٓٝا طــتٛسْ،ٞ
ٚطاس ٙتٝظذاٚ ،ٌٜدٚسث ٞباسنشٚ ،إٓ طهظت ٕٛاي

مل ؽٌ أبذا َٔ

رنش اكٛت ؿشاس ،١ؾؿ ٞقـٝذتٗا "ايً ١ًٝاكشؿع ١بايٓذ "ّٛتك" ٍٛآٙ
أٜتٗــا ايًً ٝــ ١اكشؿــع ١بــايٓذٖ !ّٛهــزا أسٜــذ إٔ أَــٛت" ٚم قـــٝذتٗا
"باْتىاس اكٛت" تتًؿي بؿعٌ اٱْتشاس نعادتٗا ،د ٕٚاستؼاّ  ٫ٚتشدد،
عٓــــذَا تــــــ اكــــٛت بايعىُــــ ١احضٜٓــــٚ ،١تعًــــٔ بًٗذــــ ١ؿــــذاَ١ٝ
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"يٲْتشاسات يػ ١خاؿ4"١
ٖٓا رات ٚالَٓ ١ضسع ١م ايٓف بأغٛا ٤تتكٓ٘ ايٓظآَٚ ،٤كاد ٠إػ
ال ٬ى َا مل تتشكل إػباعاتٗا ٚسغباتٗاٚ ،إٕ مل تاٜح بًػَٛ ١اص،١ٜ
إؾا بها ٔ٥يؿى ،ٞسٝح ٜؿـح ايٓف ا٭ْج َٔ ٟٛايٛدٗ ١ايؿٓ ١ٝعـٔ
َؿاسق ١بغ اخـرب ٠اح ظـٚ ١ٝػـهٌ ايتعـبري ايؿذـا٥ع ٞعٓٗـا ،ؾـايػٓ٢
ايذسا َ ٞايٓاٖض عً ٢إغٛا ٤إٜشٚطَ ٞبطٔ ،طشعإ َـا ٜظـتش ٌٝإػ
ؿٝػ َٔ ١ؿٝؼ دًذ ايزات ايكاطٚ ،١ٝسطِ َعامل كش٩َٛ ١ٝد ٠عا ؿٝا
اٝـ رنٛسَٚ ، ٟػًٛي ١بكذس تهٜٛم عٓٛاْ٘ ا٭ْٛث ١بهٌ َا ٜعٓٝـ٘
ريــو احٝــض َــٔ د ٫٫ت ثكاؾٝــ ،١ستــ ٢تٓتٗــ ٞإػ اٱْتشــاس ا٭دبــ ٞأٚ
اجظذ ٟنأقظ ٢ؿٝػ َٔ ١ؿٝؼ إْتكاد ايزات4
ٚإ ر تتٛغـــٌ بؼـــهٌ ػـــعش ٟم ريـــو ايطكـــع ػـــذٜذ ايػُـــٛض
ٚايتعكٝذ ،تتذـاٚص ايؼـه ٣ٛإ ػ سذـت ايـزات ؾعًٝـا ،يتشارٜـ٘ بـٓف
أؾكٜ ٫ ٞتٓاطت بال ٍٛايؼعٛس ٟايز ٟتك س٘ سٛاغ ايكاس ٠ا٭ْجٜٛـ،١
ايػاَلـ ١ايظـٛدا ٤نُـا ٚؿـؿٗا ؾشٜٚـذ ٫ٚ ،اكـ ٍ ايـز ٟتٓتٗـ ٞايٝـ٘،
نايؿذٝع ١ايـ

طـطشتٗا أس ٣ٚؿـاا م نتابٗـا "اكبتظـش "ٕٚبؼـإٔ

اكجكـــ ايربدــٛاص ،ٟبٛؿــؿ٘ عاػــكا ٜ ٫عــشف َــٔ احــت إ ٫دٛاْــت
ايظخٚ ١ْٛايٓعٚ ،١َٛيزيو مل ٜهٔ َٔ اكظتػشب ةظذ ريو اخطاب
الذا ٞ٥ػعشاٚ ،تع ٝذ إٖذا ٤نتابٗا قبٌ إٔ تٓتشش "إػ نٌ اك ددٜٔ
عً ٢ايعٝادات ايٓؿظْ 44١ٝاط4"ٞ
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ْط َٔ ١ٜٛأدٌ ايػعس
َُٗ ٚا تعذدت ايٓربات ايؼعش ١ٜؾإْٗـا تــذس عـٔ سٓذـشٚ ٠اسـذ،٠
َعتُذ ٠م ا٭طاغ عً ٢ساؾع ١أْج ١ٜٛتٓشت ػهٌ ايزنٛس ،٠ؼضاز ٫
ٜٓؿـٌ عٔ َشدعٝـات ايطا٥ؿـَ ،١ـٔ سٝـح إ خ٬ؿـٗا ايٛثٝـل يكـاَٛغ
ا٭ْٛثٚٚ ، ١ؾاٗ٥ا كا ٜظـُ ٘ٝتـٛدسٚف كـُٔ َؿٗـ ّٛايؼـعش" ١ٜايؼـؿشات
اكعٝاس "١ٜايزٜ ٟتِ ؼٛدبـ٘ نبٓـا  ٤ثكـام تبـ٦ري ا٭ْظـام ٚاخطابـات،
اٝح تتب ذ ٣طط ٠ٛريـو الـادع ايٛدـٛد ٟاحـاد م ؿـريٚس ٠ايـٓف
ا٭ْج ٟٛاخؿ ١ٝنُا م ْٛاٜا ٙاكعًٓٚ ،١اط اتٝذٝات٘ اخطاب4١ٝ
ريو ٜعم إٔ ايٓف ايؼعش ٟا٭ْجٜ ٫ ٟٛته َٔ ٕٛطًظً ١أسذاخ
َٓشظَُ ٚ ١تذاْظ ١ايـٝاغات ايؿشد ،١ٜإؾا ٜتبغ َٔ مسه٘ ،نُا
ٜؿهو ؾٛن ٛاخطاب ،عـذَ ٠ظـتٜٛات َـٔ ا٭سـذاخ اكُهٓـ ،١اٟ
َظـــت ٣ٛعباساتــ٘ م اْبجاقٗـــا ايؿشٜـــذَ ٚ ،ظـــت ٣ٛوٗـــٛس َٛكـــٛعات٘،
ٚأؾاه تعبريَٚ ،ٙؿاٖٚ ُ٘ٝإختٝاسات٘ اٱط اتٝذَٚ ،١ٝظت ٣ٛاػتكام
قٛاعذ ته ْ٘ٛاجذٜـذ ،٠اْط٬قـا َـٔ قٛاعـذ ٙايظـابك ،١كـُٔ ْؿـع
ايٛكعٚ ،١ٝأخـريا َظـت ٣ٛوٗـٛس تؼـه ١ًٝخطابٝـَ ١ـا َهـإ أخـش٣
كَُٓ٘ ،ع َ٬سى ١ايعباسات اي

ؽت ؿٝاغتٗا خاسز اخطـاب راتـ٘

نــٓف ػــعش ٚ ،ٟكــُٔ سكــَ ٍٛؿاُٖٝٝــ ١رتًؿــٚ ،١أؾــاه تعبريٜــ١
ؽتًو طريَ ٠ػاٜش ٠ٱْبجاقاتٗا ،كُٔ ػش  ١ٝتاسط ،١ٝأَ ٚظتًضَات
ادتُاع ،١ٝأ ٚستْٛ ٢اٜا عـٝإ ؾـشد ، ٟتتُٛكـع عًـ ٢خطـ٘ ايبٝـاْٞ
نطؿشات4
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ٖٚهزا ؿهٔ َكاسب ١داْت ٖاّ َٔ قٛاعذ ٙايٓٛع ،١ٝأ ٟتـاسٜ
أؾهاس ٙنُُاسط ١ادتُاع ١ٝسكٛقَ ١ٝج ،٬كشاقب ١تلاسٜظ٘ ٚخ٘ ٛٝ
اكٛؿًٚ ١قطا٥عـ٘ ٚاْؼـكاقات٘ ٚتــذعات٘ ٚأػـهاي٘ اكتذـذد ،٠ؾٗـ،ٛ
نهــٌ اخطابــاتٜٓ ٫ ،ظــاب بٗــذ ٤ٚم ٚســذ ٠ؾهــش َتٓاطــل ،بــٌ
ٜتأطع عً ٢اْؼكاقات ٚتعاسكـات َتبآٜـٜٓ ،١بػـٚ ٞؿــ َظـتٜٛاتٗا
ٚأدٚاسٖا ،أ ٟؼا ٜؼـ نٗادع عٔ ا٭يٝاف ايؼعٛسٚ ١ٜايؿٝضٜٛيٛد١ٝ
اي

تٓظر ؼٛدبٗا َٓى ١َٛا٭ْٛثـ ، ١ؾأ ٝـاف اكؿـشدات اكجكًـ ١بـٛعٞ

تشادٝذ ٟنأطاغ يًتعبري ايًػ ٖٞ ٟٛاي ذعاَ ١اكعذُ ١ٝيظشاْ ١ٝريـو
ايٓف  ،ؼا َٖ ٞاد ٠ايبٓا ٤ايٓـ ٞاحملـار ٟيتـذاعٝات الـٛاَ ،ٞايـزٟ
تتشؼذ ؾ ٘ٝا٭ْا بهٌ ق ًكٗا ٚعطايتٗا ٚسٖابٗا ٚتٛقٗا اٱٜشٚط4ٞ
ٚؼشانُ ١ا٭ديٚ ١ايكشا ٔ٥ايٓؿظ ١ٝأ ٚؼعٓ ٢أدم تؼـٝذٖا ٚؾـل
تـٛس بٜٓ ٟٛٝتذاٚص ايٓف إػ دٌُ اكٓتر ،ؿهٔ إٔ تتؿظش ْذا٤ات
ايزات ا٭ْجٜٛـ ١ؼٛدـت ٖـٛغ ايظـ٬ي ، ١ؾايع٬قـ ١ايتباديٝـ ١بـغ ايبٓـ٢
ايٛاعٚ ١ٝايٚ٬اع ١ٝيزيو ايٓف ت ِٓ عٔ نٛدٝتَ ٛذبش بشٖاؾ ١أْج،١ٜٛ
سٝــح تؿـــح أْطٛيٛدٝــا ا٭ْٛثــ ١عــٔ نــا ٔ٥صٗــذ ٱعــ ٕ٬ايظــخن
ٚاحذاد داُ٥اٚ ،ٱٜزا ٤اجاْت اكتطبع َٓ٘ٚ ،ايتربّ َٔ ايتٛاتش الباٞ٥
 ٚاي٬دذٚا َٔ ٞ٥ايىاٖش ٠اٱْظاَْ ،١ٝع قذس ٠ؾـز ٠عًـ ٢اٱْبعـاخ َـٔ
دظـ ذ ايلــش ١ٝيتًطـٚ ٝدــ٘ اجــ٬د ،ا٭َـش ايــز ٟصعـٌ َــٔ ايتـــٛس
ايٓكذ ٟايكا ٌ٥بإٔ تاس ٜايشٚا ٖٛ ١ٜتاس ٜاكشأَ ٠ظأيَ ١تشكك ١م تاسٜ
ايؼعش أٜلاٚ ،إٕ َٔ صاَ ١ٜٚػاٜش4٠
 ٚبؼ َٔ ٤ٞاٱؿػا ٤إػ نٌ ايظٝاقات اكٛد ١ٜاػ ؿٛت ايؼاعش،٠
ؿهٔ ايٛقٛف عً ٢ذاٜجَ ١تَ ١ٓٝا بغ بٝ ٛكٝا ا٭ْٛثَٚ ١ظتٛدبات
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خطاب ايٓظ ١ٜٛاكُٗ ّٛبتشكٝـل أْظـٓ ١احٝـا ٠نًػـٚ ١تـاسٚ ٜثكاؾـ،١
نشد أْج ٟٛعً ٢ؾعٌ ايتزنري اكتُاد ،ٟؾاحذاث ١اكادٜـ ١ؿهـٔ إٔ
ٜه ٕٛايؼعش ؿٛتٗا ٚػعٛسٖا ،أ ٚسؼا ؿٝػتٗا ايتعبري ١ٜنؿٔ ،اي
تـت دتُع ١م ْظل أعً ٫ ،٢ؿجٌ سظت اؾ اكات اخطاب احاي١
ايٓٗا ،١ٝ٥أ ٚآخش َشسً َٔ ١عًُ ١ٝاْبٓـاًٜٛ ٤ـًَٚ ١تٜٛـ ١تتؼـابو ؾٗٝـا
ايًػ ١بايتؿهري ٚايتذشبـ ١ا٫ختباسٜـ ١بـاكك٫ٛتٚ ،اكعـاؾ بايلـشٚسات
اكجايٚ ،١ٝعشك ١ٝا٭ سذاخ ٚدٛاصٖا باٱيضاَات ايـٛس4١ٜ
ٖٚهــزا سكــل ايؼــعش ا٭ْجــ ٟٛسلــٛس ٙنُــضعر أبــذ ،ٟبتعــبري
ْٝتؼ ١عٓذَا تأتت يًُشأ ٠بعض ايشٚا ايعًُ ،١ٝاحملار ١ٜيًؼعش ؼا ٖـٛ
َعشؾــٚ ١طــًط ١أٜلــا بٝعتٗــا اجؿــاف ،سٝــح ايتُــاغ ايطــشدَ ٟــع
تٓىريات ايٓظ ،١ٜٛاكطايب ١بايتٓاددَٓ ،ز إٔ نتبت ط ُٕٛٝدٚبٛؾٛساس
م "اجــٓع ايجــاْ "ٞإ اكــشأ ٫ ٠تٛيــذ أْجــٚ ٢يهــٔ اجملتُــع ٖــ ٛايــزٟ
صعًٗا نزيو٪َ ،نذ ٠عًْ ٢ىشٜـْ ١ظـ ١ٜٛجباْـت ْىشٜـ ١اكظـاٚا،٠
ٚتظا٤يت عٔ ايظبت ايز ٟدعٌ ايعامل داُ٥ا ًَها يًشداٍٚ ،عٔ طش
ايتػري اٯٕ ٚ ،عُا إرا نإ ريو ايتػري طـٝتٝح يًُـشأ ٠ؾشؿـ ١ايتكاطـِ
احش َع ايشدٌ4
 ٚقــذ تؼــىت تــٓىريات ايشٜ٩ــ ١ايٓظــ ١ٜٛاكلــاد ،٠اي ـ

تظــتٗذف

ايشدٌ م اككاّ ا٭ ،ٍٚعٓذ نٝت ًَٝٝت م "ايظٝاط ١اجٓظٚ "١ٝعٓذ
ب

ؾشٜذٕ َٔ خ ٍ٬دعٛتٗا ايــشض ١م "ايبـا ٔ اكْ٪ـح" إػ سؾـض

با شٜاسن ١ٝايشدٌ ٚتعضٜض ايٛع ٞبايزات ا٭ْج ،١ٜٛسذ اٱطتك٬ي ١ٝأٚ
ايتأطٝع يكاس ٠أْجَٓ ١ٜٛاقل ١يًزنٛس ،٠عً ٢اعتباس إٔ تًـو ايـزٚات
ا٭ْجَ ١ٜٛلطش ٠يًعٌُ كُٔ ساثات اخطاب ٚؾطٝت٘ ،يذسد ١تهٕٛ
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َعٗا م اي ٓٗا ١ٜؾٛاعٌ طـًب ،١ٝأَٓ ٚشـاص ٠عًـ ٢أقـٌ ايتكـذٜشات ،ؾٗـٞ
تشصا تت  ٚأ ٠ايجأس اجٓٛطٚ ،ٞسدات ايؿعٌ ،ؾع٬قات ايظًطٖٓ ١ا
ٖ ٞاي

تذد ايؼهٌ ا٭َجٌ ٱعاد ٠إْتاز اخطاب4

ٚتبًؼ تًو ايـً ١رسٚتٗا اكؿٗ ١َٝٛعٓذ يٛغ أسصاس ٟاي

ـشدت

َٔ َذسط٫ ١نإ ايؿشٜٚذ ١ٜيًتشً ٌٝايٓؿظ ،ٞإثش سطـايتٗا ايؿًظـؿ١ٝ
عٔ "َشآ ٠اكشأ ٠ا٭خش "٣عٓذَا تذت د عا ِ٥ايؿهش ايؿًظؿ ٞايػشبٞ
اك٪طع م أؿٛيٝات٘ عً ٢تُٗٝؽ اكـشأٚ ،٠اتُٗتـ٘ بـايعذض ٚايػطشطـ١
ا٭بٜٛــَٓ ١ــز أؾ ٬ــ ٕٛإػ ؾشٜٚــذ ،بظــبت إ ْؼــػاي٘ ايٓشدظــ ٞبايشدــٌ
ٚسٜ٩ت٘ ايىاك ١يًُشأ  ٠نـٛسَ ٠عهٛط ١م َشآت٘ ايعكً4١ٝ
ٖٚزا ٜ ٫عم بايتأنٝذ إٔ اكـشأ ٠أ ٚايؼـاعش ٠ناْـت ؼعـضٍ عـٔ
ايٓكذ اكٛد٘ يًششن ١م ايٜ٫ٛات اكتشذ َٔ ٠قبٌ تري ٟغاسٜ

َج ٬م

"اكــشأ ٠احظــ 4" ١ٝأ ٚعٓــذ يًٝٝــإ سٚبٓــض م "احــشب اٱٜشٚطــ "١ٝسٝــح
اتُٗت احشن ١بتعط ٌٝايذعا ٣ٚاحكٛقَ ١ٝـٔ خـ ٍ٬اؾتعـاٍ َعـاسى
ٖاَؼــ ١ٝكــذ ايشدــٌٚ ،إ عــ ٤٬ؾــارز َجــٌ نــاَ ًٞٝباغًٝــا اخــشٚف
ا٭طٛد يًٓظـ ،١ٜٛنُـا تًكـت ،ايـ

 ٫تعـشف َـٔ ايٓظـ ١ٜٛإ ٫داْبٗـا

احظَ ،ٞجًٗا َجٌ َادْٚا اي اعتربت ايظُ ١ا٭قبح يًٓظ ،١ٜٛسٝح مت
ايتعاَــٌ َعٗــا نأٜكْٛــ ١ثكاؾٝــَ ١ظ ـًّعٚ ، ١نعٓــٛإ يشؾاٖٝــ ١ا٭ْٛثــ١
ٚمستٗا اٱع4١ْٝ٬
أَا م ؾشْظا ؾكـذ نتبـت ؾشاْظـٛاص بٝـو م "تشٜـش ايٓظـا- ٤
طٓٛات احشن "١عٔ إ سشاف ايتٝاس ايشادٜهاي ٞم ايٓظ ١ٜٛعٔ َُٗ١
شا أؾهاس يتشظغ ٚكع اكشأ ٠إػ ايتش ٍٛاجـزس ٟبـغ اجٓظـغ،
يذسد ١إٔ قُـْ ١ظـاَ ١ٝ٥ـٔ ـٝـع أسـا ٤ايعـامل عكـذت م تاٜبٝـ٘ طـٓ١
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َ 1994ـــٔ أدـــٌ اعـــاد ٠تٓىـــٚ ِٝقٝـــاد ٠احشنـــٚ ،١ثًٝــــٗا َـــٔ
"ايٓظٛقشاه" َع ايتأنٝذ عً ٢ايكطٝعَ ١ـع نـٌ َىـاٖش ايكشٚطـطٞ
ٚاكٝتــاؾٝضٜكٚ ،ٞايتكــا ع َــع َتٛايٝــات ايٓٗلــٚ ١ايتشــذٜح ٚاحذاثــ١
ٚايًٝربايٚ ١ٝايعًُاْٚ ١ٝايعٛك ، ١ؾا٭ْا احذاث ١ٝايٓظ ١ٜٛبكذس َا ناْت
إدتُاعَٚ ١ٝعشؾٝـ ١تظـًشت بًظـإ تعـبري ٟأدبـ ٞأٜلـا ،نـإ ايـٓف
ايؼعش ٟا٭ْج ٟٛأسذ سٚاؾذٖا4
ٚقذ نإ ريو اجذٍ ٜعّ ًـت ٜٚعـاد تــذٜش ٠نُٓتذـات ثكاؾٝـ،١
بايٓىش إػ دخ ٍٛايعامل م طٝام سلاسَ ٟعٛمل عابش يًكاساتٚ ،يزيو
نـإ اخطــاب ا٭َشٜهـَ ٞــج ٬ضـار ٣بطابــات َٛاصٜـ ،١نُــا م
ؾشْظا عٓذ طٝػشٜذ ؾٝػٌ " س ٍٛدٜايهتٝو ْظا ٞ٥يًعكٌ" ٚعٓـذ أيـٝم
ؾاسٜهاغ "ْظ ،١ٜٛسذاثَٚ ،١ا بعذ سذاث ١ــ َٔ أدٌ سٛاس بغ كؿ
احملٝن"4
ٚوٗــش ريــو ايتــأثش عشبٝــا م دعــاْ ٣ٚــٛاٍ ايظــعذا ،ٟٚايــ

مل

تتعشض يٲ ْتكاد ا ٫م ٚقت َتأخش ،بـشأ ٟايـذنتٛس ٠أْٝظـ ١ا٭َـغ،
يهْٗٛا َٔ دٗ ١مل تعن ايهتابات ايؿشٜٚذ ١ٜسكٗا َـٔ اٱطـتعٝاب،
 َٔٚدٗ ١ثاْ ١ٝبظبت تشٚصٗا ٭ ٜذيٛدٝا ْظ ١ٜٛتشٜل ٫ ١ٝتتٛاؾل َع
ايؼــشٚه اٱدتُاعٝــ ١اي ـ

تٝاٖــا ايٓظــا ،٤يت بكــ ٢لــا قُٝــ ١ايذ٫يــ١

ٚاٱػاس ٠نـٛت عاٍ دش ،٤ٟأخشز اكشأ َٔ ٠عتُ ١اكُاسط ١إػ عًٓ١ٝ
ايهْٚ ،ّ٬ضعت ٖاي ١ايتكذٜع ٚايتـاب ٛعـٔ ٖـز ٙاكظـأي ١اكعٝاسٜـ ١م
سذاث ١اجملتُعات4
نُا ؿهٔ ايتُاغ َع ريو اك٪ثش م نتابات ؾا ُ ١اكشْٝظ،ٞ
اي تبذٛ ٚسا اطتهُايٝا يهتابات قاطِ أَغ َٓز وٗٛسٖا (تشٜش
153

اكشأ (ٚ )1899 ٠اكشأ ٠اجذٜذ )1911 ٠ؾكذ نإ ريو ايتٓاَ ٞاكطـشد
ٜٓعهع بؼهٌ َشآت ٞؿشٜح ٚتـاعذ ٟم ايـٓف ايؼـعش ٟا٭ْجـٟٛ
ؼٛدت ثكاؾَ ١عٛكٜ ١تشاٚس ؼٛدبٗا اكاد ٟبايشٚس ،ٞسٝح ٜطاٍ ست٢
ايؿهــش ايــذٜم ،ؾؿــ ٞتشنٝــا َــج ٬نتب ـت بًٝــٛؾش غــَ" ٍٛظــًُات
ٚســـذٜجات" ؾًـــِ ٜعـــذ اخطـــاب ايؼـــعش ٟا٭ْجـــ ٟٛؼٓذـــَ ٢ـــٔ ٖـــزٙ
ايطشٚسات احكٛق ١ٝاكتُاد ١ٜم َطايبٗا اٱْظاْ4١ٝ
ٖٚهزا ؿاست نٌ ػاعش ٠سكٛق ١ٝباَتٝاصٚ ،نـٌ ػـاعشٖ ٠ـٞ
َؼشٚع ٜكى ١يًٛع ٞايٓظ ،ٟٛأٖ ٚزا ٖ ٛاٱؾ اض اكتٛقع ،ؾعٓذ تأٌَ
ايٓف ايؼعش ٟا٭ْج ٟٛؿهٔ تًُع ايتشـايـ اكظـتٛدت با٭ٜـذيٛدٝا
َٔ خ ٍ٬سبط٘ تاس ٠بايعًُاْٚ ، ١ٝأخش ٣بايـذعا ٣ٚاحكٛقٝـ( ١ايٓظـ١ٜٛ
ٚسشنات ايتششس) َٚش ٠باٱؿاْ ١ٝاٱستهاطٚ ١ٝايػٝبٚ ،١ٝبا٭ططٛس١ٜ
أٜلا4
عًــ ٢نــٌ ٖــز ٙايٓــٛاس ٞتتــٛصع ْلــا٫ت اكــشأ ٠ايؼــاعش ،٠سٝــح
ت٪نذ ريو اكٓش ٢ــ عشبٝا ــ ايؼاعش  ٠ايؿًظط ١ٝٓٝا٭ؿـٌ ا٭َشٜهٝـ١
اجٓظْ ١ٝاتـاي ٞسٓىـٌ م نتابٗـا ( ػـعش اكـشأ ٠ايعشبٝـ ١ـــ أْطٛيٛدٝـا
َعاؿش )٠بتأنٝذٖا عً ٢إٔ ايٓــ ايجاْ َٔ ٞايكشٕ ايعؼش ٜٔاستؼذ
اكؼـــٗذ ا٭دبـــ ٞبؼـــاعشات عشبٝـــات ،عًـــ ٢قـــذس َـــٔ ايــٛؾشٚ ٠ايتٓـــٛع
ٚاكػاٜش ،٠نُا اتظِ بايػٓ ٢م ا٭ؿٛات ٚاكخٚ ،١ًٝعهع بؼـهٌ
٫ؾت ايتطٛسات الاَ ١اي سذثت م ايعامل ايعشب َٔ ٞايٛدٗ ١ايجكاؾ١ٝ
ٚاٱدتُاعٝـــٚ ١ايظٝاطـــٖٚ ، ١ٝـــ ٛا٭َـــش ايـــز ٟأػـــادت بـــ٘ ايؼـــاعش٠
ا٭َشٜهٝــ ١ادسٜــغ سٜــتؽ سٝــح اعتــربت ايكـــا٥ذ د٫يــ ١عًــ ٢ايتػــٝري
ايجٛسٚ ٟا٭ؿ ٌٝم ايؼعش ايعشبٚ ،ٞنزيو ايؼاعش ٠دٖ ٟٛاسد ٛاي
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اعتـربت أْطٛيٛدٝــا ايؼـاعشات ايعشبٝــات تــزنريا ٖاَـا ٚسٜٛٝــا بــذٚس
ايؼعش4
ٚسؼا ٜعم ٖزا اٱيتؿات ايبشج ٞداْبـا َـٔ ايذساطـ ١اجـاد ٠ايـ
تطايت بٗا وب ١ٝقـٝع يٲقـ اب َـٔ ؿـٛت اكـشأ ٠م ايؼـعش ايعشبـٞ
يتذاٚص قشا٤ات ؿٛس ٫ ١ٜتتعذ ٣عًُ ١ٝايتضٜغ احلاس ،١ٜايـ

تـذؾع

بشابعـــ ١ايعذٜٚـــ ١إػ مســـا ٤ا٭طـــطٛس ،٠أ ٫ ٚؽـــٌ َـــٔ تكـــذ ِٜدٜـــٛإ
اخٓظ ـ ا ،٤أ ٚايٛقــٛع م ســت قـــا٥ذ ٫ٚد ،٠ؾذساطــْ ١ــف ايؼــاعش٠
ٚايهاتب ١ايعشب ،١ٝبشأٜٗا " ٜأت ٞكُٔ َٓذض احذاث ١م ايؼعش ٚا٭دب
ايعشب ٞؾ ٬ؿهٔ ٭ْظٓٚ ١عـشْ ١ايٓف اجذٜذ إٔ تػؿٌ عـٔ ؿـٛت
اكشأ ٠نُؼشٚع َتشلش ْـادت بـ٘ ا٭ؾهـاس ٚاحشنـات اٱدتُاعٝـ١
ايعشبٚ ١ٝايعاك ١ٝخ ٍ٬ايكشْغ ا٭خريٖ َٔ ٜٔزا ايضَإ"4
ٚعً ٢ريو ايتٛد٘ ؽ ٌٝسٓىٌ أٜلا إػ تظذ ٌٝإطٗاّ ايؼاعشات
ايعشبٝــــات م َكذَــــ ١قــــ ٣ٛايتػــــٝري يشٜ٩ــــ ١اكظــــتكبٌٚ ،ايتــــٛسه م
َظتٛدبات٘ ،ؾبذٍ اٱستهاغ يشٚا اكاك ،ٞإعتُذٕ ايٌٓٗ ايٛاعَٔ ٞ
َضدٚد اي اخ ٚاحذاث ،١ؼعٓ ٢اٱتها ٤عً ٢ا٭ؿ َٔ ٌٝاكؿاٖ،ِٝ
ٚايتؿاعٌ اكٓؿتح َع اكٓذض احلاس ٟايعاك ،ٞسٝح أؿبشٔ بأػعاسٖٔ
ق ٠ٛتػٝري سكٝك ١ٝم عامل عشبـٜ ٞعـاَْ ٞـٔ اٱستبـاى ،ؾهـإ ايؼـعش
شٜكتِٗ يًتعبري عٔ ٚاقع اٱْظإ ايعشبٚ ،ٞطب٫ ٬ٝنتؼاف ايزات،
َٔ أدٌ ع٬قٚ ١اع ١ٝبعٛاكٗٔ ايذاخًٝـٚ ١اخاسدٝـٖٚ ،١هـزا ؿـاست
ايؼاعش ٠أدا ٠يتجٜٛش ايهاٚ ،ٔ٥اٱستكا ٤ب٘ عرب ايًػ4١
ٖـــزا َـــا ت٪نـــذ ٙايذساطـــات ايٓكذٜـــ ١عٓـــذ ايتعاَـــٌ َـــع ايًػـــ١
نُُاسط ١إدتُا ع ١ٝتٌُ عً ٢عاتكٗا إعاد ٠إْتاز ايبٓ ٢اٱدتُاعٝـ١
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ٚتؼه ٌٝاخطاب م ع٬قات٘ ايذاخًَ ١ٝع ايؿٚ ،١٦كُٔ دذي ١ٝايتأثري
ٚايتأثش َع ناؾ ١اخطابات ٚايتش٫ٛت ،ؾًػ ١ايٓف ايؼـعش ٟا٭ْجـٟٛ
بٗزا اكعَٓ ٖٞ ٢ؿَٗٝٛـ ١م ا٭طـاغ ٫ ،تٓؿ ــٌ عـٔ ؾاعًٝـ ١ايظـًط١
ٚا٭ٜــــذيٛدٝا ٫ٚ ،ؿهــــٔ ة شٜــــذٖا َــــٔ َلــــاَٗٓٝا اٱدتُاعٝــــ١
َٚؼش ٚع ١ٝؿـشاع ايـزٚات اكٓتذـ ١لـا َـٔ ايٛدٗـ ١ايتاسطٝـ ١نعًُٝـ١
إْتازٖٓٚ ،ا ٜهُٔ قاْ ٕٛريو ايٓف ايؼعش ٟا٭ْجَٚ ٟٛظببات٘ ،ؾٗٞ
 ٫تٓتر كُٔ ؿريٚس ٠أدبٝـ ١ذلـ ٫ٚ ، ١بـٛعَ ٞظـتكٌ ،إؾـا تـذخ
كُٔ َظـايو ٚوـشٚف ٚاكـطشاساتٚ ،بايتـاي ٞؾـإٕ ٖـزا ايـٓف يـٝع
إدتُاعٝا م َٛكٛعات٘ ٚسظت ،بٌ م عًُ ١ٝإْتاد٘ أٜلا4
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نسش ٠محساٜٗ ٤صسٖا زدٌ َعتِ

إرا ،م ايٓف ا٭ْج ٟٛا٭سـذخ ،مل تعـذ ايـزات ا٭ْجٜٛـ ١ايــاؾ١ٝ
تهتؿ ٞؼشارا ٠ايػشٜـض ،٠بـٌ تتشـشى ٚؾـل ساثاتٗـا ،سٝـح تعًـٔ عـٔ
َطايبٗ ـا اٱ ٜشٚطــ ١ٝد ٕٚتؿــي َٛ ٫ٚاسبــ ٫ٚ ١استؼــاّٚ ،تل ـع ريــو
اٱعــَ ٕ٬شنضٜــ ١يٓـــٗا ،ؾؿــ ٞأٖٚاَٗــا اٱٜشٚطــ ،١ٝتتشــذخ َــٞ
تًُظاْ ٞبًظإ اَشأ ٠تًِ ،نٌ ي ١ًٝبشدٌ غري سدًٗا اكعتـادٜ ،أطـا
َٔ سدٌ داَٚت َع٘ عً ٢أَش  ٚاسذ َٓز طـٓٛات :ايـتؿهري م اكـٛت،
ٚتعً ُ٘ٝنٝـ ٜتٓاصٍ عٔ أْاْٝت٘ ٭دًٗا4
ٚ٭ْٗا  ٫تـٌ إ ٫إػ ايٝأغ تعًٔ م ْـٗا( أٖٚاّ إٜشٚطْٗ )١ٝا١ٜ
سض ١ٜٓؽاٖ ٞبٗا عبج ١ٝاحٝا "٠أْت طتكل ٞسٝاتو طعٝذا بغ ؾخزٟ
اَشأَ ٠جًَ ،ٞتُٖٛا أْو تشك لا م ايـباا ٚأْو تشكخٗا م ايً4ٌٝ
ٚأْا طأقل ٞسٝات ٞطعٝذ ٠بغ سدًغَ ،ت ١ُٖٛأْ ٞأست أسذُٖا م
ايـباا ٚأسًِ بػري ٙم ايً 4ٌٝط ٣ٛإٔ اكعادي ١اْتىُت َعو ٚمل تٓتىِ
َع ٞأبذا"4
بـــ زيو ا٫سٝـــاص ايػشٜـــض ٟاجـــشٜ ٤ٟتــــعٝذ احـــع ايٛدـــٛدٟ
يًًُؿٛوات بؼهٌ ًَشٛو ،سٝح ٜتِ تٗذَ ِٜؿشدات ايضٚز ٚا٭خ َج٬
يتشـٌ ذًـٗا َؿــشد ٠ايشدـٌ ؼعٓاٖـا اكؿتــٛا اكهـاؾ ٧يشغبـات ٚٚعــٞ
ايهــا ٔ٥ا٭ْجــ ٟٛاجذٜــذ  ،اكتذــاٚص حملذٚدٜــ ١ايلــٛابن اي ـ

تــ ٪ش

اخطابات ايجكاؾ ،١ٝؾُٝا بذا إزاصا يػٜٛا عً ٢دسد َٔ ١ا٭ُٖٚ ،١ٝقذ
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خلع بايتأنٝذ كشادع ١لتذ ٠يتخؿٝـ أ ٚايػاٖ ٤اَؼ ١ٝاكشأْ ،٠تٝذ١
ْلا٫ت احشن ١ايٓظ ١ٜٛاي

أعادت أ ْتاز ايظٝاقات ايجكاؾ ،١ٝؾُٝا

ٜعترب ساي َٔ ١أْظٓ ١ايًػ ١سدا عًَ ٢ـادستٗا ايزنٛس4١ٜ
ٚ٭ٕ ايتش ٍٛنإ َٔ ايظط ٠ٛاٝـح ٜؼـٌُ نـٌ ايجكاؾـات ،مل
تعذ ٖٓايو ؾ ١٦أ ٚـاع ١أ ٚثكاؾ ١ؼعضٍ عٔ إْعطاؾات٘ اٱْظاْ ،١ٝؾؿٞ
اٜشإ َج ،٬طذًت ؾشصاْـْ٬َٝ ١ـ ٞبـشٚص أؿـٛات أْجٜٛـَ ١تشـشسَ ٠جـٌ
اٖش ٠طاؾشصادٚ ،ٟصاْذ دٚخت ػـرياصٚ ،ٟدايـ ١أؿـؿٗاْٚ ،ٞبـاسؾٔ
د٫ٚتـــا بـــادٚ ،ٟطـــُٝغ ابشـــاتٚ ،ٞيٛبـــات ؾـــا ٫ػـــٝباَْٚ ،ٞـــاٖغ
اطـــهٓذسٚ ،ٟأػـــادت بؼـــهٌ خـــاق إ ػ أٜكْٛـــ ١ايؼــعش ايؿاسطـــٞ
احــذٜح ؾــاسٚخ ؾــشؽ صاد ،ؾشظــت سأٜٗــا ،إطــتطاعت ٖــز ٙايؼــاعش٠
اطتشلــاس ايشدــٌ ،د ـشدا َــٔ ط ـ ايػُــٛض ،بهــٌ ْكــاه كــعؿ٘
ٚتٓاقلات٘ ايبؼشٚ ،١ٜايظخش ١ٜم بعض ا٭سٝإ َٔ ايتضاَ٘ اكبايؼ ب٘
بكٛاْ ٘ٓٝايزات ١ٝايزنش ٖٛٚ ،١ٜضا ٍٚإٔ ٜه ٕٛسد ٬يذسدـٜ ١ــًح
ؾٗٝا ناسٜهاتٛسٜا يًزنٛس ، ٠ؽاَا نُا ٜــ خاؿ ٞعُش بًٝٝضٜش
تعاٌَ ايؿْٛظٓٝا طتٛسَْ ٞع ايشدٌ بؼهٌ واٖشٚ ،ٟتـٛس ٙعً ٢أْ٘
كعٝـ ٚغري قادس عً ٢اَت٬ى ايعا ؿ4١
ٚيهْٛــ٘ َتخُــا باٱدعــا٤ات ،سظــت سأٜٗــا ،ؾٗــَ ٛــذَٔ عًــ٢
اٱ شا ،٤يهٔ خًـ َىٗش ايك ٠ٛيذٜ ،ٜ٘هُٔ قًك٘ ايؼذٜذ ٚتتٛاس٣
َـــٛا ٔ كـــعؿ٘ ،ؾٗـــ ٛغـــري رًـــفٚ ،أْـــاَْٚ ،ٞظـــتبذَٚ ،تظـــًن،
ٚباعتباس ٙرًٛقا ػٗٛاْٝا ،ؾٜٗ ٛتبع غشا٥ض ٙاجٓظٜٚ ١ٝبتعذ عٔ ا٭يؿ١
ٚاحُ ١ُٝؾكذست٘ عً ٢تػٝري َؼاعشٚ ٙؾكا يًىشٚف ثٝت آَـاٍ اكـشأ٠
اي

تطايت بايتضاّ عا ؿ ٞؿاثٌ ايتضاَٗا ،نُا تــ ريو بكٛلا:
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مل ًٜكٔ غ٦ٝا ض ٣ٛايػٗ٠ٛ
مل ٜٗتِ بػ ٤ٞض ٣ٛاملظاٖس
أُٜٓا ذٖب ُٖطٛا بأذْ٘ٝ
خًكت املسأ َٔ ٠أدٌ غٗٛتو
ٚتهٌُ عً ٢ريو ايتـٛس ايتششٜل ٞكذ َهتظبات ايـزنٛس٠
م يكطــ ١أخــش ٣بتٛدٝــ٘ اخطــاب إػ اكــشأٚ ،٠نأْٗــا تٓشــاص بٓؿظــٗا
ٚاكشأ ٠عَُٛا عٔ َُٗ ١اٱيتذا ٤إػ ا٭دٜش ،٠ؾ ًـِ تعـذ ٖـز ٙا٭َـانٔ
خٝاسا ٚسٝذا يًُشأ ،٠ست ٢ايًٛار باحملاسٜت ٖ ٛاي ّٛٝؾًظؿ ١أنجش لا
ٖ ٛخٝبَ ١عًٓ ١نُا ؾعًت َـج ٬ػـاعش ٠دٝـٌ ايبٝـت إٓ ٚايـذَإ ايـ
ايتذأت إػ ايبٛرٜـ ١نشـاٍ ػـعشا ٤تًـو اكٛدـ ١اكعتكـذ ٠ب٥٬ـن َـٔ
ايـٛؾٚ ١ٝايعكا٥ذ ،ؾاحملاسٜت يٝظـت َـذؾٓا ٭سَٗ٬ـا ،٭ٕ ايٝـ ّٛلـا
احل م بذا ٌ٥أسست َٔ خٝاسات اكاكٚ ، ٞيزيو تٛد٘ ْذاٖ٤ا يًُشأ:٠
ٚأْت ,بكًب صادم
أٜتٗا املسأ٠
ال تبشج ٞعٔ اإلخالص يف زدٌ
فٗ ٛال ٜعسف َعٓ ٢اذتب
ال خترب ٜ٘أضساز قًبو أبدا
ريو ٖ ٛايشدٌ اكظـتش ٌٝايـز ٟتؿـتؽ عٓـ٘ أيـٝع طـً ّٛم "أْجـ٢
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تت ايشَـٌ" اٝـح  ٫تهـ ٕٛايؼـٗ ٠ٛثايجُٗـاٖٚ ،ـَ ٛـا تظـُ ٘ٝأس٣ٚ
ؿاا م نتابٗا "اكبتظش "ٕٚايربدـٛاص ٟايــػري اكٓـاؾل ،اكتجـاقـ،
ايزٜ ٟتشّـ ذس َـٔ ؾ٦ـٜ ١تشـذث ٕٛعـٔ أسـش ايكلـا ٜا ٚعٝـ ِْٗٛعًـ ٢ريـو
ايٓــ ا٭طؿٌ َٔ اكشأ ،٠ؾُٝـا تـ٪د ٟنـٌ ايطـشم يذٜـ٘ إػ ايـزات،
ست ٢احت ؾٗ ٛؿٝػ َٔ ١ؿٝؼ ا٭ْاْٚ ١ٝاٱطت٦جاس ٚست ايتُتع ،ا٭َش
ايــزٜ ٟلــع احــت ،بتـــٛسٖا  ،م ستبــ ١ايعــاد ٠ايظــش ١ٜؾــاكِٗ يــٝع
ايؼخف ايزٜ ٟؿ ض أْـ٘ َٛكـٛع احـت ،بـٌ احايـ ١أ ٚاٱثـاس ٠ايـ
ٜتشـٌ عًٗٝا ،إر تػذ ٚدشد تهٓٝـو إطـتذساد ٞيٰخـش ٫ ،نٓبـع
سكٝك ٞيًؼعٛسٜ ٫ٚ ،تعذ ٣ا٭َش م ايٓٗا ١ٜن ْ٘ٛيعبَ ١ـكٛي4١
ؼجٌ ٖز ٙاكؼانظ ١ايعا ؿ ١ٝاكؿٗ ١َٝٛتطُت ذذٚد ١ٜا٭ ش
اكتاس ١يًؼاعش ٠م سثا ٤اكٛتٚ ٢ايتؿاخش با٭خ ٚا٭ب ٚايكب ،١ًٝأ ٚايتػضٍ
َــٔ قبــٌ ايكٝــإ ؼؿــاتٔ ايشدــٌ م ايعـــٛس اكتــأخش ،٠أ ٚستــ ٢ايــتػم
ؼؿاتٓٗــا نأسطــتكشا  ،١ٝيتطــاٍ اكــشأ ٠عــرب ؿــٛت ايؼــاعشٚ ،٠بعــذ
َهابــذات ًٜٛــ ،١ســل ايتعــبري ا٭دبــٚ ٞاكٛكــٛعات ٞعــٔ ٚدٛدٖــا
بؼـهٌ أٚطــع ٚ 4بــزيو اْتٗـت ؾـ  ٠ايتكٓــع ٚاٱ طـتعاسٚ ٠ايتــٛاس ٟخًـــ
سٖاْات ايتأدٚ ٌٝسٖابات احٝـ ايزنٛس4ٟ
ست ٢ايـذٜل ايز ٟناْت تشٜـذْ ٙـاصى اك٥٬هـ ١بكٛلـا "يـٓهٔ
أؿذقا ،٤م َتاٖات ايٛدٛد ايهٝ٦ت ،سٝـح ؿؼـ ٞايـذَاس ٚضذٝـا
ايؿلــا ،٤م صٚاٜــا ايبهــا ،٤سٝــح ؿــٛت ايلــشاٜا ايشٖٝــتٖ ،اص٥ــا
بايشدا ،٤يٓهٔ أؿذقا "٤مل ٜهٔ سد ٬ذلا بتكذٜش ؿـ٬ا ؾلـٌ
بكذس َا نـإ َك سـا اْظـاْٝا ،سٝـح ايتُـاَٖ ٞـع ؿـٛت ايشدـٌ م
ٚع ٘ٝبزات٘ ،سٝح ٜػط ٞكـُري اكـتهًِ اكـشأٚ ٠ايشدـٌ َعـا ،أَـا َـا
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تشٜذ ٙطعاد ايـباا نٓربَ ٠تذاٚص ٠بٛسٝـا ستـ ٢جٝـٌ ٚؿـٛت ؾـذ٣ٚ
ٛقإ بكٛلا "نٔ ؿذٜك "ٞؾٗ ٛاػاس ٠ؿشض ١اػ سدٌ َٔ حِ ٚدّ،
ؾٗ ٞتـٓع ؿٛسَ ٠باػش ٠يًشدٌ:
نٔ صدٜكٞ
نٔ صدٜكٞ
نِ مج ٌٝي ٛبكٓٝا أصدقا٤
إٕ نٌ اَسأ ٠حتتاز أسٝاْا اىل نف صدٜل
ٚنالّ طٝب تطُع٘.
إرا ،اْتٗت "ايكٛاَ ١ايزنٛس "١ٜؼعٓاٖـا اٱبـذاعَٚ ،ٞاتـت ايًػـ١
ا٭ْج ١ٜٛاكختٚ 4١ْٛمل تعذ ايؼاعش ٠ت٪د ١َُٗ ٟتٗشٜت راتٗا َٔ ايٓف،
بٌ تظتضسع ست ٢دظذٖا م َشنض ايٓف ،سٝح بذأت تٓظ ٢إْكٝادٖا
يًشغبــات احملبٛبــ ١اي ـ

تٓعطـــ ؿــٛبٗا ،نُــا ســزس ْٝتؼــ ،١ؾٗــذ٣

سظغ تـشخ م سطاًٗ٥ا اٯدَ" ١ٝيٓظتًكَ ٞتذاٚسٚ ،ٜٔيٓطبع ػهٌ
دظذٜٓا ناَ ٬م ايشٌَ "4
ٚبتًو اٱْعطاؾ ١احاد ٠تػري َؿٗ ّٛايش دـٌ اكعـشّف عٓـذ اخٓظـا٤
ادتُاعٝاٚ ،ايز ٟمل تهٔ اكشأ ٠عَُٛا تتًُع تلاسٜظ٘ م ٚعٗٝا ا٫
عرب َشثٝات ا٭خ ٚايضٚزٚ ،بزيو اْ٫ضٜاا ايٛاعٚ ٞايٓلاي ٞعٔ اكعٝاس١ٜ
ا٭خ٬قٝـ ـ  ١أ ٚا٭َجٛيـــ ١ايٓظـــ ١ٜٛنُـــا نشطـــت تاسطٝـــا ؼهٝـــذ٠
رنٛسٜــ ،١إتظــع َعٓــ ٢ايشدــٌ م أْظــام بٝ ٛكٝــا ا٭ْٛثــٚ ١م آؾــام
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احذاثــ ١ايؼــعش ١ٜايعا ؿٝــْ ١تٝذــ ١إستؿــاع َٓظــٛب ايكاَــ ١اٱدتُاعٝــ١
ٚاٱ قتـادٚ ١ٜايجكاؾٚ ١ٝايٓؿظ ١ٝيٮْج4٢
َٔ ٖز ٙايضا ١ٜٚؿهٔ ايتعا َ ٞع قـٝذ ٠ايتٛدد اي ْاػذت بٗا
أ ٍٚػاعش ٠أَشٜهَ ١ٝظ غ إٓ بشادط ٜت ( )1672 – 1612صٚدٗا
تهشٜظا يًظًط ١ا٭دبٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝايزنٛسٚ ، ١ٜاي

ٜكابًـٗا ايٝـّٛ

إ ْك٬با َبٝتا عً ٢تًو ايبطشٜاسنَ ،١ٝـٔ خـ ٍ٬لذـ ١تـذ ٚاطـتربا٤
ٚدعـ ٠ٛطــاؾش ٠يًُٓاصيـ ١نــاي

ٚؿــؿت بٗـا إٓ طهظــت ٕٛسبٝبٗــا م

قـٝذْ" ٠ؼٝذ قُشْ 444ؼٝذ اَشأ "٠بكٛلا:
أتكًب يف عسض ال ْٗاٞ٥
َٔ أدًو ٜا زدً ٞايبازد ..ايبازد
أ ٚنُا خا بت٘ ايبٛيٝؿ ١ٝآد ٬ٜثاَٛد :)1928 – 1854( ٜٛآ ،ٙأٜٗا
ا كــذيٌ ايكاتــٌ ،أٜٗــا ايهاَــٌ ايعكــٌٚ 4نُــا ٚؿــؿت٘ دــٜٛع َٓـــٛس
بايكشد ا٭بً٘ ايكبٝح ايبا٥ع ايـزٜ ٟشٜـذ صٚدـ ١بٝلـاٜٚ ،٤ؼـتٗ ٞأطـشّ٠
ايٓظا ،٤سغ خا بت٘ ؼٓتٗ ٢اٱطتخؿاف بكٛلا:
أٜٗا ايسدٌ ايعادص ارتبٝح ادتاٌٖ
ايساقد يف ناٌَ ثٝابو
دل ي ٞدًدٟ
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ريــو الذــا ٤ايــتشكريٜ ٟــزنش بايجُٝــ ١ايتٗهُٝــ ١اكظــتخذَ ١م
ػــع ش ايْ٬ــذا ٟيٓظــا ٤ايباػــت ٕٛإر تٓعــت ايباػــت ١ْٝٛصٚدٗــا اكؿــشٚض
عًٗٝا ٚؾل أعشاف ايكب" ١ًٝايبؼع ايذَ ٖٛٚ "ِٝتكًٝذ ٜٓش ٢اي ٘ٝخطاب
ايعؼــل يًؼــعش ايْ٬ــذ ٟعَُٛــا ،سٝــح ايظــخشَ ١ٜــٔ عطايــ ١ايشدــٌ
اكتخؿـ َٔ َظتشكات٘ ايعا ؿٝـ ،١أ ٚالـاسب َـٔ َُٗاتـ٘ اصا ٤اكـشأ،٠
ٖٚهــزا تىــٌ ايباػــت ١ْٝٛتــشدد " ٜٓــاّ ايبؼــع ايــذَ ِٝجبــاْيب َتٓاطــٝا
اكعشن 4444١ايبؼع ايذَٜ ٫ ِٝؿعٌ ػ٦ٝا ٫ :احت  ٫ٚاحشب "4
َٚــٔ رات اكٓطًــل ؿهــٔ َكاسبــ ١ايكـــٝذ ٠ايــ

تلــشعت بٗــا

ايـ ١ٝٓٝػ ٕٚ ٛػ 179 – 117( ٕٛقبـٌ اكـ٬ٝد) إ ػ صٚدٗـا تشدـ ٙٛإٔ
ٜهٚ ٕٛؾٝا لاٚ ،أٜ ٫بٝع قـا٥ذ احت يًٓظا:٤
أٜٓبغ ٞعً ٢املسأ ٠عٓدَا تتصٚز إٔ تبهٞ
إذ ال تس ٣زدال
بكًب َطتكٌ
ٜأب ٢إٔ ٜفازقٗا
ستٜ ٢بٝض غعسٖا
إرا ،مل ٜعذ ايتبان ٞأ ٚاٱْضٚا ٤أ ٚست ٢ايتٛدد اجملاْ ٞيػَ ١كبٛي١
بايٓظب ١يًُشأ ،٠ؾؿَ ٞكابٌ ريو ايتٛدد ايشاؾٌ م ايتأط َٔ ٞقبٌ اكشأ٠
اككُٛعــ ١ايكذؿــٜ ،١تعــشض ايشدــٌ ايٝــ ّٛم ايــٓف ايؼــعش ٟا٭ْجــٟٛ
يؿَٓ ٕٛـٔ الذـا ٤اكـش ،ؾـا٭ّ ايشٚسٝـ ١يؼـ اعشات ايبـٛا ٚايتُـشد َـج٬
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طًٝؿٝا ب٬خ تــ صٚدٗا تٝذ ٖٛٝص ،ػاعش ايب٬ه ايربٜطاْ ،ٞبايشدٌ
اكعتِ4
ٖٚهزا غذت ايؼتا ِ٥ايتبخظٝظـ ١كظـا ثا بٝـا َُٗٓٝـا عًـ٢
ايــٓف ا٭ْجــ ٟٛبٛدــ٘ عــاّ ،بــايٓىش إػ انتىــاو قــاَٛغ اخٝبــات
ا٭ْج ١ٜٛؼتٛايٝـات ايكٗـش ٚايكظـٚ ٠ٛايتُٗـٝؽ ٚاخٝاْـ ١ايـ

اطـتٓبتٗا

ايشدــٌ م اكــشأ ٠ســذ تعطًٝــٗا عــٔ أداَُٗ ٤اتٗــا ،نُــا ثتــضٍ تًــو
ايع٬ق ١أس ٣ٚؿاا َج ٬م "طش إ ايشٚا" بهجري َٔ احظشٚ ٠الض:٤
املسأ ٠األنجس عُكا
املتػبج ١بسدٌ أنجس ضشاي١
ألْ٘ ٜعسف نٝف ٜطفٛ
 ٖٛٚإذ عسف َٛطٔ خٛفٗا
أخف ٢ضعف٘
ن ٞال تًتُٗ٘ ٖٞ
ٚبفسٜل ايتٛاطؤ
ضد نٌ َٓافر سٜٛٝتٗا ,قٛتٗا
أَا ٖ ٞف ذ غدزت مباضٗٝا
مسشت ي٘ إٔ ٜٓتكِ يطعف٘
َٔ قٛتٗا ْٝٚاب ١عٔ ادتُٝ
 َٔٚبعد ايٓٗا ١ٜايطعٝد٠
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زاح ٜتًُهٗا ٚميًٗا
ست ٢ايٓٗا١ٜ
ئ ٜبك ٢يو غ ٤ٞيتطً ُ٘ٝبعد
أٜتٗا ايصغري ٠اييت ناْت َٜٛا
زا٥ع١
أَا َشاّ اكـش ٟؾتــ ػهٌ أك ٗـا اكتـأتَ ٞـٔ ايشدـٌ نذٗـ١
َـ ذس ٠يًٛدع ٚاحظشات ٫ ،بػشض إ َتٗاْ٘ ٚايتكًٝـٌ َـٔ ػـأْ٘ ،بـٌ
تأطؿا عً ٢ايشدٛي ١ايػا٥بٚ ،١اْعذاّ ايجك ١م ا٭َجٛي ١ايبؼش:١ٜ
ئ ٜه ٕٛأملو
أنجس َٔ ٚخص ٠إبس٠
ٚأْا أدٜس ٗسٟ
ضٝه ٕٛأملٞ
أمحس
نٗصس نسشْ ٠اضذ١
عً ٢بالط أبٝض
ػاق ٖٞ ١اكُٗ ١عٓذَا ٜٛيذ اٱْظإ إَشأ ، ٠بٗز ٙايعبـاس ٠احملًُـ١
بايذ٫٫ت ا٭ْطٛيٛد ١ٝثتـش ايؼاعشَ ٠اٜا اْػً ٛتربَٗاٚ ،ػهٛاٖا
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َٔ نْٗٛا أْج ٢م ْظل رنٛس ٟعابش يًتاسٚ ٜايجكاؾات ٚا٭َهٓـ،١
ٖٚــ ٛاستذــاز َؼــشٚع ت٪نــذ عًٝــ٘ َــشاّ اكـــش ٟؼٓتٗــ ٢ايشٖاؾــ١
ٚا٫يتباغ ا٭ْجٚ ٟٛيهٔ ٚؾل رٝاٍ رنٛس ٟم أؿً٘ ايتهٜٛم:
ٌٖ َٗٓيت األبد١ٜ
إٔ أن ٕٛاَسأ٠
أغطٌ قدَٝو
ٚأتػهٌ بايٛزد
نًُا أتٝت
إرا ،ســذخ َــا نــإ طؼــاٚ ،ٙســزس َٓــ٘ ،خــري ايــذْ ٜٔعُــإ
ا٭يٛط ٞم رط" ٘ ٛاٱ ؿاب ١م َٓع ايٓظا َٔ ٤ايهتابٚ "١كـاعؿت
طــًط ١ايتعــبري اكهتــٛب داربٝــ ١ا٭ْٛثــٚ ،١ســذخ أٜلــا َ ـا ســزس َٓــ٘
ْٝتؼ ،١رات ْضمٚ ،وٗش َا يذٜٗا َـٔ "إصعـاز أبـذ "ٟبتــٛس ،ٙعٓـذَا
أقذَت عً ٢ؾعٌ ايهتابٚ ، ١مل تتٛقـ عٔ َُٗ ١أ ٚطًٛى ػشا ْؿظٗا
يٓؿظــٗا  ،يــتذ ا ؾعــٌ اٱْهتــاب ٚ ،تتشكــل ؾتٓــ ١ايهٝــإ ا٭ْجــٟٛ
اجملظذ م اتاد ٙبؿتٓ ١ايًػ4١
ٖٚهزا ،اطتطاعت ايؼاعش ٠إٔ ؽٓع ايشدٌ َٔ إسشام أ ٚإت٬ف
قـــا٥ذٖاٚ ،إٔ تٓٗــَ ٞشسًــ ١يػتٗــا اكختْٛــٖٚ ،١ــاَٖ ٞــشاّ اكـــشٟ
ثتـش َٔ خ ٍ٬دُٛعتٗا " نشص ٠فشا ٤عً ٢ب٬ه أبٝض" قاَٛغ
بٝ ٛكٝا ا٭ْٛث ١بهٌ َا ؾ َٔ ٘ٝسثاٚ ١ٝ٥سَٚاْظٚ ١ٝدـشأ ٠تعبريٜـ ١عـٔ
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"ا٭ْا" ا٭ْج ١ٜٛاكظتباسٚ ١اكظتعاد ٠ػعشا نـشخ ١م ٚد٘ ايزنٛس٠
ايؿا٥ل4١
ٚنػري َٔ ٙايذٚا ٜٔٚايؼعش ١ٜاكطشٚس ١ناطتػاثات ،تؼذ ؾ٘ٝ
َؿشدات َتًًُُ ١تؼري إػ اخزٚ ٕ٫ؾكذإ ايجك ١م اٯخش ،نُا تعًٔ
بهٌ سٓٗٓٝا اٯدَ ٞإَهاْ ١ٝتذٚ ٜ٘قٗش ٙببذا ٌ٥إْظاْ ١ٝتؼب٘ تًـو
احاكش ٠بهجاؾ ١م ايجكاؾ ١ا٭َشٜه ،١ٝنُا ٜتُجٌ ريو ايتشذ ٟم
نتاب باَ ٬ٝدغ "ثًـ َٔ ٞريو ا٭خـشم" نتؿظـري ػـعش ٟكعٓـ٢
"اكشأ ٠اكتٛسؼ "١ايـ

 ٫تتـٛاْ ٢عـٔ ـشد ايشدـٌ َـٔ بٝتٗـا ؼذـشد إٔ

ضذخ ْؿظ٘ ؼلاٜكتٗا ،نُا تٛؿ ٞايؼـاعش ٠اٜـذا نـٛنع ريـو
ايهــا ٔ٥اجذٜــذ ،ؾُٝــا ٜؼــب٘ ايـــشخ ١اٱ ْتكاَٝــ ١ايػاكــب ١يًهــأ٥
اكطع ٕٛم أْٛثت٘ كذ أٚي٦و ايز ٜ ٜٔظَ ٕٛ٦ٝعاًَ ١اكشأْ ٠تٝذ ١ؾا٥ض
ايزنٛس ٠يذ4ِٜٗ
ٚسؼــا دــاٖ ٤ــزا اخطــاب ايؼــعش ، ٟبهــٌ َــا ؾٝــ٘ َــٔ َطايــت
سكٛقٝـ  ١ؾاس ــ ١احلـٛس سآٖــا تأؿـًٝٝا ٫طــتػاثات أقـذّ ،يتـــخٝت
ؿٝش ١ايؼاعش ٠اجاًٖٝـ ١عؿـري ٠اجذٜظـ" ١ٝايؼـُٛغ" َـج ،٬ايـ

٫

صايت تشَٕٚ 4ا صايت بزس ٠دعاٚاٖا احكٛق ١ٝتتٛاسخ ،ؾؿ ٞدُٛعاتٗا
ايؼعش" ١ٜؾتاؾٝت اَشأ"ٚ "٠م ايبذ ٤ناْت ا٭ْج "٢تتُجٌ ايؼاعش ٠طعاد
ايـباا تًو ايٓرب ٠احكٛق ،١ٝيـتعًٔ م قــٝذ" ٠أْجـ "٢خٝاْتٗـا اكبٝتـ١
ٚاكعًٓ ١يكٛاْغ ا٭ْج َٔ ،٢أدٌ أْج ٢دذٜذ ٠ؼٛاؿؿات أسذخ ،تعٝذ
ؼٛدبٗا سطِ اكظاؾ ١ايؿاؿً ١عٔ اٯخش/ايشدٌ4
ٚيهٔ ٜبذ ٚإٔ اكأطا ٠ايتعبري ١ٜاي

سزست َٓٗا ؾشدٓٝٝـا ٚٚيــ

سذثت ،إر مل تؿاسم ايهتاب ١ايٓظا ١ٝ٥كـذٖا ايـزنٛس ٟؽاَـاٚ ،مل
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تبتعذ بايكذس ايزٜ ٟؿـًٗا عٔ ْكٝلٗا ،أ ٚعً ٢ا٭قٌ خلعت ايٓظا٤
إػ ٚؿا ١ٜريـو اكخٝـاٍ ايـزنٛس ٟاكظـتبذٖٚ 4ـا ٖـ ٞاكـشأ ٠ايؼـاعش٠
تذؾع َش ٠أخش ٣إػ دغ ُٖٗا ايؼخــ ٞم َتٛايٝـ ١ايكٗـش اجُعـ،ٞ
يًتعبري عٔ ْظ ١ٜٛـعٝـ ١نآَـ ١أَٛ ٚاسبـٚ ، ١نـإٔ عٓـا ٜٔٚايــشاع
اي

َٓعت ايؿٔ َٔ إقاَ ١ع٬قَ ١تٛاصْْٚ ١ب ١ًٝبغ اجٓظغ تعـٛد َـٔ

دذٜذ4
ٖٓايو ؾشٚم بايتأنٝذ بـغ ا٭َـع ٚايٝـ ،ّٛؾايتؼـابو ٖـز ٙاكـش٠
ٜــربص بٓــرب ٠ؾـــٝش ١تأتــت يًُــشأْ ٠تٝذــَ ١شانُــات تاسطٝــٚ ١ثكاؾٝــ١
تظـــتٓٗض ســـذتٗا َـــٔ خـــ ٍ٬اٱؿـ ـ شاس عًـــْ ٢عَٛـــ ١ايٓظـــل ا٭ْجـــٟٛ
ٚاٱ طتُظـــاى بـــ٘ ناَتٝـــاصَ ،ـــع اٱستذـــاز ايــــشٜح عًـــ ٢رنـــٛس٠
ايكاَٛغ ايًػ ،ٟٛنُـا تعلـذ بـاحؿش ايٓكـذ ٟم َٓظـٝات ايتـاس، ٜ
ٚاٱ ع اض عًَ ٢عتكذات ا٭طا ري اي

تــٓـ اكـشأ ٠عٓــشا طـايبا

ض ٌٝإ ػ ايًٚ ١ْٛٝايعتِ ٚايػُٛض ٚايشخـا ٠ٚقبايـ ١ايـزنٛس ٟنُبـذأ
َٛدت َعضص بعٓاؿش ايؼذ ٠ايٓٛس ٚاحشاسٚ ٠ايكٚ ٠ٛايٛكٛا4
ٖزا ٖ ٛايعٓٛإ ا٭بشص م بٝ ٛكٝا ا٭ْٛث ١اي ،ّٛٝؾٓربتٗا اٱٜشٚط١ٝ
مل تعـــذ َٛاسبـــ ١بـــٌ اصدادت ؾــــاسٚ ١إ ؿـــشاسا عًـــ ٢اكٓاصيـــ ١يذسدـــ١
اٱط داٍ ،ؾُ ا تعترب ٙايؼاعش ٠ايهٓذَ ١ٜاسدشٜت أتٚٛد قذسا أْجٜٛا
ذريا م نتابٗا "اكشأ ٠ايكابً ١يٮنٌ" ض ٌٝإػ نآ٥ات تٛؿِ بأْٗا
ػها ، ٠٤سؼا ٭ْٗا مل تٓذح عًَ ٢ش ايتاس ٜم تؿع ٌٝلهٓات ايشٚا
ٚاجظذ يًٛؿ ٍٛإػ َتطًباتٗا اٱٜشٚط ٖٛٚ ،١ٝط٪اٍ ساٚيت إٔ ةٝت
عً ٢عًت٘ طًظً َٔ ١ًٜٛ ١ايؼاعشات بذٚا ٜٔٗٓٚاكهتى ١اري ٠أْج١ٜٛ
ؾٗٝا َٔ اجذٍ ايَ٬تهاؾ ٧بغ ايـٝاد ٚايؿشٜظ ،١اج٬د ٚايلش،١ٝ
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ٚاخٝاْٚ ١اخٝاْ ١اكلاد4٠
ٜــأت ٞريــو نًــ٘ ،نُــا تؼــري بٓٝــ ١ايـــُت ٚتــاس ٜايكٗــش عــٔ
استذاز ساد عً ٢اكٛت ايكشباْ ٞاجملاْ ،ٞأ ٚاكٛكع ١ايزنٛس ١ٜيٮْج٢
عً ٢ساؾ ١احٝـا ،٠ؾايشدـٌ احكٝكـ ٞاكؼـذٚد بؼـهٌ تؿــ ًٞٝعًـ٢
ساؾع ١إٜشٚط( ١ٝػعٛس/١ٜدظذ )١ٜنا٪َ ٔ٥دٌ ،أٜ ٚظـتشٚ ٌٝدـٛد،ٙ
ؾٗ ٛمل ٚئ ٜؿِٗ اكشأ ،٠نُا تك ٍٛايؿْٛظ ٓٝا طـتٛسْٖٚ ،ٞـ ٞبـايطبع
ئ تؿُٗ٘4
إرا ٫ ،بذ َٔ ت ُٖ٘ٛأ ٚإخ اع٘ ،سظت ايٓف ايؼعش ٟا٭ْج،ٟٛ
ٚسؼا ٖـزا َـا أسادت إٔ ت٪نـذ عًٝـ٘ ْـٛس طـًُٝإ م دُٛعتٗـا "إػ
سدٌ مل ٜأت" ٚعضصت٘ ناتًغ داَ ٞاي ؿشؾت عُشٖا ،نُا تك،ٍٛ
تعذ غشؾ ١يشدٌ ٜ ٫أت4ٞ
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Harper Pernnial
 Love Poems by Women: An Anthology of poetry from
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Wendy Mulford. Fawcett colubine
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:١َٝصادز عسب
4 د١ تشـــ41995 – 1945  اكعاؿــشٞهــٜ رتــاسات َــٔ ايؼــعش ا٭َش1997 ػٚ ا٭١ ايطبع4عٜصٛايتٚ ات يًٓؼشٝ داس ػشق4ًُٞسظٔ س
١ـــٝ اجاَع١طظـــ٪ اك4ٕٛبشتـــٛـــذ يٝؿٜ د4١ احذاثـــٚ ـــا اجظـــذٝدٛيٛ اْجشبيًذساطات

171

 يٝاي ٞايٝامسغ – رتـاسات َـٔ ايػـضٍ الٓـذ 4ٟتشــ ١طـشبإ أفـذَش٪َ 4٠ٚطظ ١اْ٫تؼاس ايعشب 4ٞايطبع ١ا٭ٚػ 2112
 ايْ٬ذا – ٟايؼعش ايؼعيب يًٓظا ٤ايبؼت – ٕٛرتاسات 4تشٜـش :طـعٝذبٗــ ٛايــذ ٜٔدــشٚا 4تشـــ ١ـٝــٌ ؿــ٬ا٪َ 4طظــ ١اْ٫تؼــاس ايعشبــ4ٞ
ايطبع ١ا٭ٚػ 2112
 اكبتظش 4ٕٚأس ٣ٚؿاا 4داس ايٓٗش يًٓؼش ٚايتٛصٜع 4ايطبع ١ايجاْ1997 ١ٝ قـا٥ذ ست 4إٓ طهظت 4ٕٛتشـ ١ذُذ عٝذ ابشاٖ 4ِٝاجملًع ا٭عً٢يًجكاؾ 4١اكؼشٚع ايك َٞٛيً ـ 4١ايطبع ١ا٭ٚػ 1998
 يػض عؼتاس – ا٭ي ١ٖٛاكْ٪جٚ ١أؿٌ ايـذٚ ٜٔا٭طـطٛس 4٠ؾـشاغ ايظـٛاا4داس ع ٤٬ايذ 4ٜٔايطبع ١ايظادط١
 دًــ ١اٯداب ا٫دٓبٝــ - ١دًــ ١ؾـــً ١ٝتـــذس عــٔ اتــاد ايهتــابايعشب بذَؼل  -ايعذد  111سبٝع 2112
 َشدعٝــ ١ػــعش اكــشأ ٠ايعشبٝــ - ١تكايٝــذ ايشثــا ٤م ايكـــٝذ ٠ايٓظــ4١ٜٛؾا ُ ١احملظْٔ 4ض 4٣ٚايعذد 17
 ػٛاعش اجاًٖ ،١ٝدساط ْ ١كذ 4١ٜسغذاَ ٤اسدٜم 4داس ايؿهش رتاسات َٔ ايؼعش ايْٛٝاْ ٞاحذٜح 4تشـ ١ذُـذ فـذ ٟابـشاٖ4ِٝاجملًع ا٭عً ٢يًجكاؾ 4١اكؼشٚع ايك َٞٛيً ـ4١
 ػاعش ١ٜأس ّ٬ايٝكى 4١غاطت ٕٛباػ٬س 4تشـ :١دٛسز طعذ 4اك٪طظـ١اجاَع ١ٝيًذساطات ٚايتٛصٜع ٚايٓؼش4
 إؾــتح أبــٛاب ايًٝــٌ 4د ـ ٜٛع َٓـــٛسَٓ 4ؼــٛسات اجُــٌ 4تشـــ ١بؼــريايظباعٞ
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 ايؼاعش ٚايعامل 4ؾٝظٛاؾا ػُٝبٛسطها 4تشـٖ :١اتـ اجٓابٞ قلـــاٜا ٚػـــٗادات 4نتـــاب دٚس ٟثكـــام )2 (4ؿـــٝـ  41991د 4أْٝظـــ١ا٭َغ 4إَشأ ٠احذاث ١ايعشب١ٝ
 ايهتابٚ ١اٱخت٬ف 4داى دسٜذا 4تشـ :١ناوِ دٗاد 4داس تٛبكاٍ4 ؿــٛس ٠ايشدــٌ م قـــٝذ ٠اكــشأ ٠ايعشبٝــ 4١ؿــ٬ا ؾلــٌ 4احٝــا 4٠ايعــذد 412966ا٫ثٓغ 2111 ْٜٛٝٛ 11ٚ 11
 سؿشٜات اكعشؾَٝ 4١ؼ ٌٝؾٛن 4ٛتشـ :١طامل ٜؿـٛت 4اكشنـض ايجكـامايعشب4ٞ
 ايؼعش ايٓظا ٞ٥م أَشٜها اي٬ت 4١ٝٓٝخـاؿ ٞعُـش بًٝٝضٜـش 4تشــ ١د4ًعت ػاٖغ 4ال ١٦ٝاكـش ١ٜايعاَ ١يًهتاب 4اكؼشٚع ايك َٞٛيً ـ١
 ؿِٓ اكشأ ٠ايؼعش 4ٟوب ١ٝقٝع 4داس اكذ٣ -نشص ٠فشا ٤عً ٢ب٬ه أبٝضَ 4شاّ اكـشٟ
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