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 )1( �ور�� ����م

م���رو���� ��ون  

 

��ل �� ھذا. ��ول �� �د�� ��د �م ����) 2( �ور�� �و��� �
 رو��)ا� ا��#�*�ن �() �طور %!& %���� �$#�را "!ف ���ر ���ب و��ة ���ل ��ر��� ���
 .ا"�رة ار���ن ا��
وات أ#
�ء �� ا�رو��) ا����!) ا�ط��) %!& و

 

���� أ�0ل ذ�ك و��ن. ��.ردا .�%را اد�� ���ره �ور�� �دأ �
�
 وا�.��%) ا��رأة، �روح ا�رو��) ا��#�*�ن �() ��د ��ن ا%��ق، �ن و. �
(��

ت و. ا���8ري ا�
ظ�م أ�6ل ���ط�م ����د ا�رو��) ا��#�*�ن �() ��
ت. �"�ر �� �د�� ��س ا�ذي �!.�ب ا�رو���� (��� ھذه و
�!ت. �!�رأة �

(������ھ�ر إ�& ا�ذھ
�) ا��. 

 

 ،1905 د����ر/اول ��
ون و��. ا��<ود 0د وا��ذا�= ا��ر>) �� %دا �� �����، ���.رد ���ن ذ�ك �; #�) ��ن �م ا�#ورة، أ�داث "0م ��
 و��ن. و
زاھ) �8دق �ور�� �8رف. أ����<� %!& �ور�� ���ل ��
ت ا��� ا�راد�����) ا��#�*�ن �() �; ���رض �� ا�رو��) ا��رو����ر�� ا���ت
��ز إذ. أ�ط�ل �<دَ  %!�� إ>دا�� �طر��) ذ�ك
 و�دأ �!���ب ا
*�= أر�ب أ�ق ��ن). 3( ام روا�) ا�<�م ا���ول ذاك #�رة و��
ت. ا��رو����ر�� إ�& ا

�و %!& ا��
��ب
 ا���.ردا�ط�وح �دى �رز. او�& ا���د%) ��ر�!�� ا�را(�) ا��*و�) ��ل ���6 ا������ و� اد�� ا���و�ن ��ن �م ��ن. أ%�ق 
 ��درت ا��� ا����!)، ا�ط��) ��ن ��ز>� �ور�� ��ن ا�ر���)، ا�ردة �
وات إ��ن و��. ��!���� أ�!و�� ����د ا�*
�ن �دأ و. ا�<�دئ ا��*��ر إ�& ��ل


<� ا��.*ت ا��� ا�رو��)، ا��#�*�ن �() أي 8د���،-%دوا �� ��ن �� و��ن ا��*�و�)، ا������) ���)ا� آ
ذاك�� ����� ا�را�ل ر��) و. �!د�ن �د�دا 
 ا%�راف ��
وان ا�رد�() روا��� ��ب ا�رو��، ������6 �ذ��ري 
8ب ��#��) و. ا��8وف �و0) �*�0(ل �ور�� ا%�رف �و
��.�ر���،

)5.( 

 

 �دى ���ق 8د�� >د ا��ظ��) ا���دة ھذه �; -ا���$"ر- اول ���(� أن ��دو. ���#���) ا�.د�د و��� ا�"�رق ا�����8 ھذا �
�) ���ت �قأ% ��
ت
��ه ا�#���) إزاء ا��6(�) ا�����) �� ����� >د ا�!ذ�ن ا���ر�"� وا��دس ا�0روري ا�#���� ا���و�ن �ور�� ��وز◌ُ  ��ن. ا����ة
 �م��� �����0 �� و��
 .و%��دة أ%�& ��د�س �ن �� >در ا�#���) إزاء �و>*� �� دو�� #�) ��ن. �ر�) �ن 
�دي

 

��
�) ا�#����) ا���م %!& >!ق �.�ور ا��رب �ور�� وا��
H� .ن �م�ر، ��در أ���� ����وز�و�و��ت �ل �ل ��) %���� �واطن( �� ا�#���)، �
 %ن �#�را ���د�� ��ن ذ�ك �;. �!#���) �د�� �<م و� �!�رب #ور�) رؤ�) �!وغ ن� >ط ����ن �م. ذ�ك �; ا�
"�ع ��& رو�� �وز�و�و��ت

 .ا��8ر �ذ�ك ا�وط
�) ا�#����) ا"و�)

 


ود �ظ�ظ)« �ن ار��ب. >!�� ��ن إذ. ��ر��� #����، ���ف �د�ر �
وال %!& 1917 %�م #ورة ا��.�ر� إ�& ا
0م. »ا���ل ا�را��0ن وا����ل ا�
 .�!��� %دوا و��ن أ��و�ر، �#ورة 8ر��� %دوا ��ن. ا�*و0& أو�� �ن "!وھ� �.رط ا�#ورة ���ل ��
ت ا��� �)،ا����ر ا��#�*�ن �()

 

 �دت أو "طر �� ا�#���) و. وا�0ط<�د ا��وع ����د ا��#�*�ن �() و. ا��!د ��م ا�*و0& ��
ت. أ��و�ر ا
��8ر %!& ا���ود �� �8و�) �ور�� ���
 و. ا�#ورة ����) أ��م �����<م ��ن. ا��دا�& وا��#�*�ن ا��و�����) ا��!ط) ��ن و��ط� "�ص �و�� �ور�� �دا ت،ا��
وا ھذه "6ل �� و. �ذ�ك
 �ط�ب ا��!د ا����ب ��Mدرة إ�& ا��ط�ف آ"ر �� ُو�ـّق و �0*�، و 6%>��� 0��) �Mدو أن �دا �".& �#�را، و��دره ���� ��ن ا�ذي ��
�ن، ��ن

 )6.("�طر

 

 ا����ھ�ر ا
د��ع �����) ا����ن و. ����!د و��ري ا>��8دي �طور و��!� ،»ا�*و0&« ا
�<�ء ��د إ� ا��و���� ا�
ظ�م �; �ور�� ����8= �م
�و ا��ظ�م

� و. ا���!�م �
 .أ��و�ر �#ورة ���ر��� ا��درك �ذ�ك، ا��

 

���) أن ر�ب � و ����� أھم �د�� ا��!��ن �
ز%) أ���ت آ
ذاك. ����� ���ر �ن ��ط��� >��� ��ن ذا�� ا�ول ھذا ��ن. أ�و�� طور ��
ت ا"�رة 
 و.<��) �8دق ��8ر �� �
<ض ��ن ��
� دو��، �8(�� ُ��!�� �� ��ن �م. �!��6ذة، و��& ا�.��ب، �!���ب ��ل � ا�ذي ا����ذ �$�8=. �ر8<�

�)، ��(�) ا����ت �!ك �; ����ش و. �!��ر>راط�) ا�و#��) 8دا>�� %ن �#�را %ّو�0 "��8)��
Qا &�� وا��!م �����
�) ا�����) ا
.���M %!�<�، ھ��ن و
 �ط��; � و�"�8) "����)، "طط و� �رارات � أن ��6 �ظن �ور�� ��ن. »ا�#���)« "د�) �; ��م �*�ھم �� »ا����
�ر ا����داد« ��ن. وا�*ن

 .»�رو����ر�)« #���) ��� ��� ا�َ�َر�0) ا���ز
ط�) &و�� ور><� رداءة �<� �M*ر ��ن �ذ�ك. ا���رو>راط�) �و�ود إ� ورق، � و

 

 ��#�ل "�(
� اُ%��روه ھل. وا0�� ��ن �م ا�د>) �و�� ا�"��
) �!ك ���ن ��ن. »"�(
�« ����رو
� و �ور��، ����ون ا���ض ا��<��ر�ن ��ظم ��ن
 .�� و�د�� ��ظ�ما ا�ر�ل �<ذا ��ق إ.�دة ��#ل ��ن ����� ا�����زات ذوي ��د إن ؟ ا�"�8) ا��!��)

 

 ��ن .ك �. » ا%ظم ا����ري«  �ـ �ل �. ��& »ا����ري« �ـ �8*� و. ��دُ  ا�دا�() �#�� %!& �د�= ���ل ���د�س ا��و�����) ا�8���) اSن ��وم
) 7( و���و��ن �
و���شو�� �����ن ر�; وا��� ��ن �Tن. �����رھ� ا���رو>راط�) ا�رداءة �"دم ا��� �!8���) ��ن. �دا(= ھ�ذا ا��<�ن �ور��



�دال � 
�وذج ھو ��� ا�رو�� ادب ��ر�U �ور�� ��د"ل. �و�� و>د �Mور�� ا�
�ث ھذا ر�ض ���ط�; ���ن �6 أ���ء، وھم ا����>رة ���م إ�& 
��� ;
 .ا����>رة إ�<�م در�) إ�& ذ�ك �; �8ل �م %ظ��) أد��) ��وھ�) و��

 

 ا
0م ��د. ا���رو>راط�) �ن ا��راءات ��رد ھذا. »8!ب �!.*�«و ��زم #وري 8*) ��و�&ا� ا����ب %!& ��و��و ا��وم �0*&◌ُ  ط���،
 8دا>��� ذ�ك �; �<�ر أن دون ��<م، ا
8رف و. ا�د���راط��ن ا�طر�ق ر��ق �ن ��ره �; 1905 ا���م �وا�� �� ا��!.*�) إ�& �ور��

 و�ذا اھ!�)، وا��رب أ��و�ر #ورة إ��ن �� �!�6.*) %داءه إن و. ا��و����� ا��ر��دور أ#
�ء �� �وى ����زب �!��ق و�م. ا��6.*) �; ا�."�8)
�دا �!� �رھ�ن ا��ر��ودور�) �!��رو>راط�) ���
د�� &!% �
 إ��<� و�.دودا. ا�#ورة �!ك �� �دور ��ن أ
� ذ�ك �; 8��=. >ط #ور�� ��ن �م أ
 ��0ء ا�#ورة .�س 
ور ��ن. »أو��« ذا ��ن ا�����)، ا>��ر �ل �#ل و. �رو��)ا ا�#ورة �ول �!<� ����� طوال دار ا����وم، ا���ذ��) ���
ون
�
����ط و و�<�، أ� �
��� وا����د وا����ط ا�#راء، ���W ا�"�ص، وط��� �
*��، و��� �ور�� ��ن �!<�، اطوار ھذه "6ل و��ن،. ظ<ره %!& أ

�ن. ذا�� اSن ��
 %!& ����8 ا��ظ�م وا�ر�ل ا��ظ�م ا����ب "!ف ��د. وا��
�ن ����رام ��ن زا(دة، �د�= %��رات و� �ودة، ���) دون 
ود%� 
(����د�دة ��ر�"�) ��ل ر�م �� أ�<م و. ا���ر�U �ن . 

 

 )1936 �و��و/��وز 9( �رو����

 

 :ا��8در

 

Œuvres – Léon Trotsky Volume 28 

 

Juin 1936 à Juillet 1936 

 

Paris EDI 1981 

 

 ة- ا��
�0ل: ��ر�ب

     

 إ���ت

 

- �و��و/آب-��وز ،51 %دد ا����ر0) 
.رة �� 8در. T 3938 و ،T 3937 ر>م ��ت ھ�ر��رد، �و��X �����) ا�
ص ھذا أ8ل �و�د) 1(
 .ا�رو��) %ن ��ر�م. 1936 %�م أ��طس

 

 روا(�� ����� ، �(�)� ط*و�) ا.�<ر،��د). 1936- 1868( �ور�� ����م ا����& ،Alexei M PECHKOV ��.�وف �����و���ش أ�����) 2(
�و %!& ا��!.*� ا��زب �; ���طف. %ظ���
�ر�دة %!& أ.رف و ���ط;،  (�*.
 %�م ا�ط���� �� ا���ر و ا�
ظ�م، %ن ا���د. 1917 %�م �
�و %!& �����6 ،1928 %�م �
<� %�د #م ،1921
 .ا�
ص ھذا ����) %
د ��و��و �و�� >د ��ن. �����ن د����ور�) �; �� 

 

 .1907 %�م ام روا�) ��ب ��ن %����) ���) ذا ور��� ��ن) 3(

 

 ا��ط; >�ل ا��6.*) �; �دء ذي ��دئ ��ن أد��، 
�>د) Anatoli V. LUNATCHARSKY (1873-1933 �و
��.�ر��� ����!�*�ش أ
��و��) 4(
�ر�دة �ول ���روي ���ل -و�ور�� �و�دا
وف ر��)– �.��ل و ��<م  !Vpered )&م إ��� .1917 %�م ����6.*) ���قا و��ن). ا

 

 .1908 %�م ا%�راف روا�) 
.رت) 5(

 

 .ا�ط���� �� �ور�� >�0ھ� ا��� ا���; ا��
وات إ�& �!��=) 6(

 

 ار��ط ،1913 %�م �!.*� ا�����، %��ل ،)1893 %�م و�د( ����
و���ش ا��!�ب Lazar P. KOGANOVITCH �و��
و���ش. ب �زار) 7(
 .ا�
ظ�م ز%��ء وأ�د ��و��و �!�زب %��� أ��ن ��ن. ا��زب �<�ز �� ���ره ار��& #م اھ!�)، ربا�� أ#
�ء �� "6ل ������ن

 

 ������ب %0وا ��ن ،1915 %�م و�!.*� �ر�واز�)، أ8ول �ن ،)Anastas I. MIKOYAN (1895-1971 ���و��ن إ�*�
و���ش أ
���س
  .ا������

=========================  


�� و ا����ردة ا�"ر�� "��ما� �رآة ا� ز�رة، 
��ة"��� "ا��

 

وم أ�&� ا��و���� ���ب �� 
راءة�� 

 2005) ����ر( ا����� ���ون 15 ا���ت

 4: (دد ة- ا�����ل

 



��ر�س -la decouverte ,د��و��رت ا��+ر دار (ن 2004 ��� *در. 

 

��ط)" ا���و�ط� �!����ت"  ��!) �� �.�ر�) رةو�د� �����) �����) وھ� 8*�)، 140 �ن ا���وا0; ا���ل ھذا �� ��!وم أ�*) ��و�تQا 

*�<� ا��ز�رة ا��طر�) ا��
�ة �<� 8
�ت ا��� ���طر��)� (
 �ن وأ�#ر ��و>;، ��ر دورا ���ت و��ف ا��ر�� ا��!*زي ا���ل �� �!�� ����!) ���
 .ا��ر�� ا���8د %!& %�م رأي ��و�ن �� �وھري

 ا�ذي وا�8وت ا�8ورة ا����ر اSن ��& و
�ز%ت) BBC. (س. ب. ب أو) CNN( ن ن س %!& �ھد�. �!�ون 35 أ
ظ�ر ��!�<� ا��ز�رة �M!�ت
 ا��ر�� ا�*�0ء 8وب ا�.��ل �ن ا��و�<) ا���!و��ت �د�ق ھ�.ت ا���ل �<ذا. ���"8وص ا�ر���) وا��
وات ا�Mر��) اQ%6م و��(ل ا��!���

 ا�رھ�
�ت ��.ف ا��
�ة >��ت ��د. و�!�ط�ن ا��راق 0د ا��زدوج ا��Qر���� ا��دوان �راء �!Mرب ا���0دة ا�.�وب �.�%ر ��<�X ����) ��رة ��
(����� 0د" ا�Mزو �رب" ل ا��ز�رة ��د�<� ا��� ا������) و�.�ل. ���
�<� �!�!��ت وأ%�دت ا�ر���)، ا��ر��) ا�"ط���ت ذ�ك �� ��� ����
ط�) ا�
 .ذ�ك %!& �#��" )ا�.ر%� ��ر ا��د�دة ا������ر�) �!���Mرة"و ا��راق

�<� أ���ب ��ن��
 �ن ا��
ط�) �<ذه �
Mر�) ھ� �م! آه ا�ر>��)، �دران أ��0 و��رت. وا0= �.�ل ا��*�ودان وا��س ا��را�) ا����دة �"طت 
 ا�����ر )��ر� ا��ر�و�) ا��دود ا��ز�رة ر�0ت. ا��ر��) ا��!دان �� �8ددھ� ا�
��ش ا�
�س ���ط�; ا��� ا��وا�0; دا(رة وو��ت ا����م،

 ا������) �!"��6ت وأ%طت ا���وت، �ل إ�& ا���
�>ض ا�
��ش أد"!ت ،"ا���0د وا�رأي ا�رأي" �.��رھ� %�6". ا�و��دة ا�����)" ط��و و�ط�ت
(�%���� .ا������ �!.$ن ا��ر��) ا�دول ا����ر و��رت ا�رؤ�)، >��!�) وا�

(�
�) ا��
ط�)، �� �!د ��ل ا�"�ص وا�����%� ا������ ا%��ل ل�دو ا��
�ة �طت. وإ���6) %ر��) �زدو�)؛ ھو�) ���
 �ر�ز�� اھ����� ��
(�$��!� (�
 ا�رأي(د���راط�) أو� �!�ز�رة ا��و��) ا�
ز%) �ظ<ر. ��و��� %ر��� ������ ا�و>ت 
*س �� و�ؤ�س ���س: وا��را>�) ا�*!�ط�
�) ا�وط
 ���ون ���0
) ا�Qرا(�!�، ا������ري و�!���ن ا����دة �!و���ت ا��Qر���� �!
ظ�م )را�0 �"
وق، د���راط� ��ط!ب ���دة ،)ا���0د وا�رأي
 .و���و�) �و��د %
8ر ا�د�ن ����ر �
*�= إ���6


�8ت ����ق %���� 
زاع �� طر�� �دن �ن ا��
�ة ����رQطر��) ا��� �>�*
" �ط!ق �.ر" �
���8 را�0) "8و��، �!�) �<� ���; ا��� 
 .%دة وط�ت�M0 و���و�)

 و���ر %ر�� >و�� ���ر: �����) ���رات #6ث �6>� #�رة ھ� ا������، اQ%��6 ا��.<د �� ا��ز�رة �<� ��ظ& ا��� ا�"�8) ا����
) ھذه
 �!ده %6>�ت �.<را ا��
ط�)، �� ا�!��را��) ��طل وا�ظ<ور ا���ود�) ا��ر��) ��ر�� �
���) >طر أ��ر إرادة و�ذا ���را��، و���ر ���را�� إ���6
 .وا��و��) ا6�Qم: ����<� �.ر%�) ا�ر(���) ���س ا��0��) ���ط�; �ن >طر ��ون إ��0) ھذا. وإ�را(�ل ا����دة ا�و���ت �; ا�����زة


ط�)،���� ا�ر���) وا�>��8د�) ا����ر�) �!��ط!��ت ا�"0وع �� �!� �.�ل و��!ن ��
���� دورا ا��Qرات ��� �!�ب ا�ذي ا�و>ت �� ھذا 
�� ا��
�ة �� �"8ص ا�ذي ا��ر�0وي، �و�ف ا��8ري ا�.�U و���د��

ظ�) �; و�و����� ���د� ����را أ��و%��، �ر ا�
ز%) ذات ا��ر��) ا

(��6�Q8رة ������<� أ��ن ��8م ��طر ��0ن �� وھو ا������)، ا�
 .ا��6�Q) ا�راد�����) 0د و����<� ���Hر����) ا��

���; �� ا6�Qم %!& ط6ع��� ا��
�ة ���= ،����� %�د��، أ�را ا��6�Q) ا�
ز%) ���ل ھ�ذا. ا������ ا6�Qم ������ت ����; ا��!�) و��ط� 

<� ���� اSراء �وا�<) %!& ا���
<X ���%���د ��ن�� �>
T� ل �ر�ض�و ��ل �
�ر ا�
6Mق � %!& �ؤ�د ا�و>ت 
*س و��. ا�و��د ا�*�ر و�ذا وا��


��ء وإ�����) �ط)
. 8ورة!�. 


<� ا�Qرا(�!��ن �!��(و��ن ا��!�) ��T%ط�(<�". ا�*!�ط�
�) ا���0)"ل أ�8!) �����) ا��
�ة ��دمT� ن ���ل���را(�!� ا��Qن ا�ول و��
 �� إ�را(�ل ��
�>��0<�

�) ا�����%�) و�و�را�<� �#Qوا������) وا .(

<� ا�*!�ط�
�، ا�.�ب و����و�) �)ا��و� �!���
�ة ا�
ظر �!*ت ا�دا(م ��ر�<� ��!T� لM�.� 

 و%!& ا�*!�ط�
�) ا����دة ا���داد ا
���د �; ذ�ك �ل ا�*!�ط�
�، ا�.�ب �; ا��ر�� ا����0ن ���ر�ك و�و��!) ا�Qرا(�!�) �������) �!�.<�ر �$داة
 .%ر��ت رأ�<�

 أن ��ف ��!وم أ�*) ����. وا��و��) ا�د���راط�) .ر%��� ��وي 
<��T ا��طري �!
ظ�م ا
���دات أي ��و��� %�!�� �<� ���= � ا��ز�رة أن ر�م

�ة إذن إ
<�. ا��طري ا��!م �دل ا��ز�رة ر�ز أ%6م ���ل ��.ود ا����ل ��ور���
�� ز��ر�� �� ا��طري ا��ر< (!��� و����) ����
�>�0ت 

 ��دد�) �� ����!� ��ل ����س و�� %ر�� >و�� .�ور %!& �$��دا� إ%�دة �� ���را دورا �!�ب �و
<� �ن .�(� �
�ص � وھذا. ��دة �����0)
 .ا����داد و�; ا�".��) ا�!M) �; ا��ط��) و�ذا ا�
ظر و�<�ت

�دودھ� إط�ر و�� ا���ب �<ذا �>��0<�

*�� ���ر�)" �!.رق"إط�را ��ط� ����ز�رة و� ،��*
� (>���ج اS"ر و��وا�� ا�<��
) %!& وا�
 .ا��Qراطور�)

  ھ.�م
==============  

 "ا�ر�ف �طل ا��ر�م، (�د: "داوود ز���

 

 Youmad-2004 ��+ورات

 2005) ��رس( آذار

 5: (دد ة- ا�����ل

 

���
.رت أن ��ق ا��� داوود ز��) � (
� 1999  »Abdelkrim, une épopée d’or et de sang  «�� ورات %ن.
� Ségueir، 
�*�دھ�� Uر�م %�د ."�8) "6ل �ن ا�ر�ف ��ر��و�). ا�"ط��� ا��� ���0) ظ!ت �ر�!) ����) إ%�دة �د>ق وو8ف وا0�) ����) "6ل �ن �

 .ا��Mرب ��ر�U �ن و��
و%)


� وا������ر %ز��<� ا�ر�ف، �
ط�) �Mرا��) �6ط*�ل، �����ت .�ل %!& داوود، ز��) �8ف���Q�0ل. ا
 �ن ا�ر�ف ���ن "��0 ا�ذي ا�
�ل
� ا���ش 0د ا����6ل ا���Qش أو� ا�� >و��ن ����ف 0د وا��زل ا���د��ن ا�*6��ن و���و�) 
�0ل %ن ���� ��د، �ن ا�*ر
�� وا�


*�ه �ن ا�
�0ل �� وا���راره ور��>�، ا��ر�م %�د و
*� ھز��) %ن �م. 0دھم ���ط�(رات ا����) ا��Mزات ا�����ل %ن ��وا
�� �م ا�����ر���ن� 
 .�����ھرة ود�ن ،1960 ��را�ر �ن ا���دس �� �و�� إ�& ����رةا�� ا��!دان �ل ا���6ل أ�ل �ن ا���ھرة ��



 %�د. ا�"ط��� ���د ا����0 وا�8���� ا��#�ف ور���ل �
� أ%��ن أ�د ا�ن %ن �$�د�ر، 1883 �
) ازداد ا�ذي ا��ر�م %�د ���ر %ن ���دث
 �� �دأ ��د. ���ر�ف ا����و�) ���ش ر(��� ا����) ا�*�ق �د� ،1921 ��ي �ن ا���.ر �� %�ن وا�ذي وا�ده، و���� ��د ا����و�) �رأس ا�ذي ا��ر�م
 �� ا�
��8ر �� ��
ت ا��� ،)ا�����8ت �رب( ا�Mوار �رب ا��را����) أ�س ا��6م %�د و%�� أ���د أ"�� �ر��� وأ�دع ا����و��ن �در�ب

ود �ن %��ري 20000 �ن أ�#ر ���ط) �$�!�) ر�*� ���رب 1500 ھزم ��ث أ
وال ��ر�)�
� �����را� ���Qذا. ا�ل ر�زا أ�8= وھ�� 

 إ�& ود%� ا��6م أ�ل �ن 
�0ل ا�ذي وإ���
�� �*ر
�� ������6ر �
�ھض ���ر و�.�ل ا�دو�� ا���م ا�رأي د%م �� �!ب ��� ا������رة، ا�.�وب
�"Zا�ر�*��ن �ن ا��. 

 ا�"ط��� ا��ر�م %�د أ>�م ھ�ذا �$�د�ر، ��و��<� إ>��) و��ت ���ر�ف، ا����دة ا����(ل ��<ور�) �$��س %ن أ%!ن ،1923 ��را�ر �ن اول ��
 .1926 ��ي 25 ���) إ�& ا���رت وا��� .�و���� �� ا������ر 0د ا�
�0ل ط��ت %8ر�) دو�) أ�س

�ول �را�� �د ا����ب ھذا Uر�م %�د ��ر��ا�ذي ا�#وري ھذا ا�"ط���، ا� &*�� �� ط�س �و�ت��� ��ر�"� ���رض وا�ذي �$�ره ا����م �� �� �
�
 .وط


�راء ھز��) �رض �ن ا�*�راء ا�*6��ن �ن #!) �; و���ن ذرو��، �� وھو ا������ري ا�
ظ�م أر��ن ا��طل ھذا ھز 1926 إ�& 1921 �ن &!% 

� ا������ر���Qر ا�رب وا��� .%8ره �; ������ر
) #ور�) �د�#) دو�) أ�س وو0; ا�����8ت 


� ا������ران ���<� ا��� ا��وداء �!"را�) دو�)�ز 0��) ا��وم ا��ر�م %�د ���&���Qا ،��
 ا�
ظ�م إ�د�و�و��) ، ا���(دة و��Hد�و�و��) وا�*ر

�) "8و���8 %ن ا�د��ع ���ول >�!� >�(د ��ردة إ�& ��ز��� ���و�ون وا�ذ�ن. ا�د�
��ن وا�����ظ�ن ا��ور�واز�) ا�وط
�) وا��ر�) ا����;#Qا .�� 
 ����ن أ���ه ا�ذي ا�
�ر طو��ن و��د. ا�����ظ ا��6م أ%��ن �وا�� ��ن ��د ا�ر�ف ا���6ل ا�ل �ن �
�60 �و
� �ن ���ر�م ا��ر�م %�د أن ��ن
1947 �
ذ �<� ا���ر ا��� ا���ھرة �����ه �ر ��
� ،"�ر�و
�ون" �ز�رة �����ه و�ر��!� ا��ر�م %�د ا%���ل �م ا�ر�ف %!& .�
 ����ن �م أ
� ر�م ��
 ��د ا���م، ا����6ل �� ا��Mر�� ا�.�ب �ط��ب "�
وا وا�ذ�ن �8ر �� �دورھم ا��
*��ن ا����6ل >�دة �ن ا��د�د ا���ل %!& 
*�� �رض �ن

 و.�ل. ا������رة ا��!دان و�ل ا����ر ا��Mرب ا���6ل أ�ل �ن �
�0ل �ط��ب ��� ��� .�!��، ا����6 أ�رزت ا��� إ�*��ن ا�*�>�) �Tدا
) ا���ر
.�� .ا��وم إ�& ا�راھ
�) ذات ا���0) �<ذه ���
�� ا�.��ب �ن �

 ذا��" ��ر�وس �; ا�.����س" ��ل ��<� ��د وا��� ا��و��) .�ل أ"ذ �� ا����0، �� ا������ر، ���و�) �� �را(د ا�"ط��� ا��ر�م %�د ��رز
 .ا��وم

&��� �� ���د ا������ ا���ر�U ��ر�) �ن ا��د�د ا���ل �����ن ا���و��) ا��دارس �� و�درس ا��ز��M) �!�ر��) ا����ب ھذا �ر��) أن �طرو

� إر#� %ن ا���Mر و�
*ض ا�"ط��� ا��ر�مMا�. 

 .ا���0ر �� ���ب ا���ر�U أن �ؤ�د وا�ذي ا���م، ا����ب ھذا %!& داوود، ز��) .�را،

  ��ط��
============  

 

�
 !ا��ورة (�+ت! ا��ب (�ش: د�&�ز�و ���وة �ر

 

 2005) ��رس( آذار

 5: (دد ة- ا�����ل

�ر�ت�� 

 

��دا ��*ظ أ"رى �!دان و �ر
�� ا��زا(ر، ا��Mرب، .��ب �ن �دا وا�; ��<ور �
 ،"���� ��" ،"دو�� دو��" �#ل د�*�ز�و �
�وة �ر>) أ��
"Fermez les stores "ث...أ"ر��ت و��
� ھذه أ�8�ت �����ء ا���ب ���%�ت �6ز�) ا��و%�ت و ا�!�!�) >صا�ر 
وادي و ا�.���) ��� 


���<م ا��و����) ا�Sت ��ض �ول ا��!�*ون ا�.��ب���T� (8�"ب ذ�ك �; و...ا�#���) وزارة ��0ءات %ن ���دا ا��
� ھذه أن اQ.�رة ��� ا

& >!ب ظ<ر %ن ا���*وظ)M�� ر�)، %ن�
ظ�) 0د ا� ا�
ظ�م 0د اق،ا��ر و �*!�ط�ن ا�����ل، ��
�*�0) إ�ر����، .��ل �� ا��و����) ا

 ...ا�ر>ص و ا�8راخ أ�ل �ن ا��ب، أ�ل �ن ا�رأ�����)، ا��و��) 0د ا��Qر����،

 ھو �ن ���8و�رة؟ �
�وة �و���& �<ر��ن و ا����0ء ���دار ا��و�����ن .�رع �<ر��ن �� ا�.��ب آ�ف إ��<� ��X ا��� ا�*ر>) ھذه إذن ��ون �ن

� ��ر��� أ
� �رد�د �ن ��ل � و ��*�را �.� >��ص �ر�دي ا�ذي ا�*ر>) >�(د�
 ا�.��ب ���ھ�ر �� �<�ز و ا�.�و%�)، و ا�#ورة أ�ل �ن ���ل ��

 .ا�#ورة %�.ت ا��ب، %�ش: �<�ف %
د��

 

 ا�*ر>)

 


��M �ن ����درة �*ر
��، Grenoble �رو
و�ل ��د�
) ا��<��ر�ن أ�
�ء �ن �زا(ر��ن %�ط!�ن .��ب �ن 1992 �
) د�*�ز�و �
�وة �ر>) �.�!ت 
 �ن ذ�ك �� ���
دا ا�*
�، �.رو%<� �ر.د و ا�*ر>) �!<م ����ر ا�ذي) ���ب ����ن ا��زا(ري اد�ب ا�ن( ���ب أ��ز�W �!���<� ���ب و ا�*ر>)

وب �� �����ون �� ����� أ�ر�� إ>��) �ن و آ
ذاك، أ�وه �د�ره ��ن ا�ذي وھران ��رح ".�) %!&: ا�Mز�ر ا�*
� ط*و��� ر�8د� يا�8�راو ا�

 .ا��
�و��ن ا����د إ�داع و إ�ر���� .��ل ����ن" ا�ود" ا�و�� ا��.ف ��ث �!�زا(ر،


�(�) �����) "6ل �ن ا�*ر>) �دا��ت أو�& ��
ت� (�!�� (
 ا���ن ذ�ك �
ذ و...او�& �����(زة �*وزھ� ا�.��) ا�*ر>) �و�(ت ��ث ا�*ر
��)، ����د�
 �طور أن ا��ط�%ت ���ر و�ق ا�*ر>) ��رت ���) ا��وق 
ظ�م" (Souk system) 2003" ( "رھ�آ أ��و��ت 8 إ8دار د�*�ز�و �
�وة ا��ط�%ت


*�<� �رض ا��ط�%ت ��� �*ر
��، ا��<��ر�ن ا����ل أ�
�ء و إ�ر���� .��ل .��ب �ن %ر��0 ��<ورا �و�� �ف "��8 �
�� �.رو%� "��6 �ن 
���ء ا��د%و�ن ن�� �ن ا�*ر>) ��ون أن 8د�) �!��ت: ا������ ا����وى %!&Q رى�50 ال ا�ذ (!�
ب إ�& د��!و����ك �و�و
د ���� ��ر��ل 

 ...�.�و ��
و إ�د�ر، إ��
��ز، ���و "!�*)،

 

 د�*�ز�و ��
�وة ا�*
� ا��.روع



 


�(� ا��.روع �8
�ف ���ن �Mوة ا��

��ط �ن أي �� د�*�ز�و ��
�(�) اMو ا��$�و�)، ا��و����) و ا� � &��
�ء �0ن Mوي ا��
 ���!<م ا�ذي ا��
�
��) ا�Qر���) رو�� ��ط �
 �ن � ��
&، �ن ا��!�) �� �� ��ل د�*�ز�و ��
�وة ��وة ا����رر ا���0ون �م �ن و...�!���د ا���رد�) ط�>�� و ا�ز


��ط ��ث��ث �ن � و ا��و����) ا (M!ا���0ون أو ا� �
��
Qث �ن � و ا�� �!*ر>) ا���ددي ا�#���� �.�لا� إ�& أ���� را�; وذ�ك...اداء 

�ء ��.��) �زا(ري، أ8ل �ن �و
<� ذا�<�M��� ،وي�
 ا��
�و��ن ا���!��ن %
ذ ا��و���� أداءھ� طورت و ا�Mر�� ا�#���� ا�*�0ء �0ن ���ش ا��
 .�را�ش ��

 

��ك ا�ذي ا�ذوق �"!ق أن ��ب ا�ط�U، ل�# "!�ط إ
<�) " ...���ردة( .���) �و����) أ
��ط %دة �ن د�*�ز�و �
�وة �و���& ��ر�ب: �و������� "...
�وار ��( ;� (!�� Afrik (ر�ذ
 �>
 د���ن أ�#�ل �ن( ا��زا(ري ا�.��� ؛)ا�.����) إ�*ر���� إ�& �!�وا ا�ذ�ن ا����د �و���&( ا��
�وي: �

��د ا��را.�،� (�
 ؛)ا�ر���) ا����دة ا�و���ة �� ا���رى ن����د ا��<�.) �\���ء �و�����ن �و
�نRap ) ا�راب و Ragga ا�را�� ؛...(ا��
�Mا�ر� Reggea )&ر�� �وب �و�����(ا�روك ؛ Rock )&) �و����ر�-ا��Mر�� ا�.رق �و���&( ا�<�ث ؛)ا����
�ت �� ا�Mر��) ا�.����) ا�
 )..ا��زا(ري ا�Mرب


��ط ھذه ��ن ا�*
� ا��زج ا�*ر>) ا��ط�%ت
�X "6ق �.�ل ا� &
� ������د >د ��ث �ر�د، 

�) �� ا�وا�د ا�
�ط � و را��: "ا�وا�دة ا
�د >د ��� ،)ا�ر��M" (���� ��" أو) ا��زا(ري ا�.���" (�Mداد �� را�ك

�) �� أ
��ط %دة � و ا�.���" (Fermez les stores: "ا�وا�دة ا
�د >د و ،)ا�<�ث و ا�.���" (��>� ��>�" أو) ا�روك
 &�� و ا�.���" (ا�!�ل %�ق �� �زا�): "ا�وا�دة ����)ا��و ا���!) �� �"�!*) أ
��ط 

 ).ا��
�وي


� ا�
8<�ر و ا���دد ھذا ����ل�
��ط ��ن ��زج ا��� ا��و����) ا�Sت �� �����دد ا�! ا��و
دو��ن، ا�در�و�)، ا�<�<وج،( ا������!) ا��و����) ا
�و،
 ...).ا�Q��رو
� ��صا� ا�Q��رو
�)، ا�����رة ا���طري، و...ا��
د�ر ا�
وا>ص، ا���

 

(M!ا� (�)�
Mا� :=�*
 ا���Mر��)، ا�دار�) ��ن ��زج ��ث ا�.و��
�)، و ا�!Mوي ا���8ب 
��ذة ا�#���� ��ددھ� �.�ل ا��� ا�!�Mت �ل %!& ا�*ر>) �
(��
�!�ز�) و L’argo ا�����) ا�*ر
Qط) ���& و. ا�
 .����ز�Mت ا�*ر>) �<ل ھ� �<� ��ر ا��� ا���رى ا��0ف 

 و ا������، ا�*�ر ط��� ��
� � ا����ط) و ،"ا��د���)" ا�!Mو�) �!�وا
�ن 
�ذھ� و) ا�.�رع �!��ت( ا��!��ت ����ط) د�*�ز�و �
�وة �M) �ذ�ك ��ز��
 8ور إ�داع >)ا�*ر ا��ط�%ت ��د ،...)ا����6��) ا�*ر
��) أو ا��د��)" ا�*8�&" ا��ر��) أ��
ت( ���
<� �!M) �ر��ط � ا������ ا�Qداع أن ��ث

 .ا�*
�) ر����<� >وة ذ�ك و��... د�*�ز�و �
�وة ��ل �.��ب ا����� ا��6م �ن ������ ���د�) .�ر�)

 


� ��0ون��
�(� ا���0ون �ل" ا�#ورة %�.ت ا��ب %�ش: ".��ر �"�زل: اMوة ا��
 .ا����.رة و ���8دق ����ز ��ث د�*�ز�و ��


�) ف%ر �� �� د�*�ز�و �
�وة ��ر�) �
M!ق ��
6Mق ���ن � �
�وة، روح �;"... ا��!�ز�) ا������) ��Qو���& ���& �� �� ا���� 
 %ن �!�رو�= ا��و���& ا��.ر ا��دع. �ذ�ك أ���دھم أ"�طب أن أر�د أ
� ا�
�س، %�ول �وى �"�طب �ن ا��رء أن ذ�ك ��
� ،...،"ا��!�ز�)"


*�<� ا��ر�) دا"ل �ن �<دم أن ��ب ا��� ا�ط��وھ�ت �ن ا��د�د ھ
�ك أن �و و ��ه،�و�� و 8ور�� �� �را ا��رء �ظل أن ھو ا��<م. ا�
*س "...
�وار ��( ;� (!�� Afrik(، �� س*
 ا��و��) ا������)، ا�*و0& ا��!*�، اQرھ�ب ا����رة، ا����داد، إزاء" ا����د" �!�زم � ا�و>ت 

 :ا�#!) ��ض ھذه و...ا�رأ�����)

 ".دم ��ر" ،"���U ���ش" و" Fermez les stores: "إ�ر���� .��ل �� ا�
<ب و ا������ ا���Qداد  -

 "..Metropole"، "Ichtak lbaz: "ا�<�رة و ا�<.�.) ا��ط��)، ا�رأ�����)، �!�و��) ا��د�رة اS#�ر  -

�دا د>�ق أ��� ���0ون( ا��راق و �!�ط�ن  -" :(Charlatown’s "، "داد �� را�ك و را��M�" 

 ).إ�د�ر �;" (���راو�" ،"دو�� دو��: "ا�����ل ا
�*�0) و ا�#ورة  -


���ون ا�واد ��ب" ،"���� ��: "ا�زط!) و ا��ؤس و ا�.��ب  -��... ." 


�ء �� ا�*ر>) ���ط � �ذ�كMرا�� ا�Mا�و>ت �� ا����ذل، ا� ��*
 &
M�� ب %ن�
�) ا���م و ا�8دا>) و ا���
Qل ا�ل �8دق و �!��(� �.#� :
"Ombre elle "، "�
���ب �� [ .رع" ،"��8ر��..." 

 

��

�ء ھو ا��ل �8<ر ا�ذي ا�*ر>) �
�ء �وھر ���& إMا� &�
�ء أي...8را"<م و �
�وة �ن ا����وMول طر��� �ر�م ا�ذي..ا����د ا�>� %!& ا��
 .أ��ز�W ���ب �8وت ا��و��) ا��8��ت و ا�<�<وج 
��Mت

 


� ا���رري ا��.روع ���!&: ا�داء�� ا��رض �ن ����ل ا�".�)، �وق" ا�*
� ا�Qزان" �
�ذ ا�ذي ا��رض أ�!وب "6ل �ن د�*�ز�و �
�وة 

��0ط" �ن �!��رر ��ظ) ،)1( أ��0 �!��<ور �ل و�دھ�، �!*ر>) ��س ��رر�)، ��ظ)Qدي، و ا�����" ا�� و ا�8راخ و �!ر>ص ��ظ) ا�
 ...ا��
د�د

 

 ا��و���� ا���د�د أ�ل �ن

 

�
 ذات إ�دا%�)، ��ر�) دروس ا��"6ص أ�ل �ن أ��0 إ
�� ��ط، �����ر�) ا���ر�ف أ�ل �ن ��س د�*�ز�و �
�وة �ر>) %!& ا�0وء ��!�ط
 ا��� ا��Mر�� ���د إ��م، ا�.�U "!�*)، ��ر��ل �#ل ��6د
� أ"رى ���رب ���ط�� �م �� ا�.�ب أو�د ا����ح ا��ط�%ت #وري، ����� ��0ون

 ).ا��Mوا
�) ا���ر�) ا��#
�ء �;( ا����ر�) او��ط و ا������ت أ�وار ����) ���ت

�= ا�����د ا�����ب ��ب�
 ا���Mر��، ا�.��ب �ن وا�; ��<ور �دى 
�.^ إ�دا%� ��د�د %ن ��وة ���ر �
�(� �.�ل �!ور�<� �� �!��ر�) ا�

�(�) ا����و%�ت "6ل �ن 
*�� %ن ���ر ��د�دMء �$ز>) ا�����0
<م �ن و( ا�.���) ا � �� ��!وره ����ل �ن ��د�د ،)ا��8ط�
�ك ا�.��ب ر�)�

 ا����*� ا��
��ط %!& ���ل ا�ذي اQ%��6 ا�رأ���ل ا����ر ظل �� و ا�.��ب، %!& ا�دو�) ���ر�) ا�ذي ا���ر�� و ا���دي ا�0ط<�د ظل
Formatage abusif ا���دد�) و �!ذوق (�
 .ا�*



 ���ر�ت ��!م

)1( 


�ء ا�*ر>) ر�0تMا� �� ��
ب �!���ح ا����) ا�8*وف ��ن ا��!ط�ت و��0<� ا��� ا��وا�ز �ر�; �م �� ���8و�رة �
�وة ن�<ر�� ��>� و ا
  .ا�.�ب و�د �!.��ب ا�"!*�) ا�8*وف

==============  
�ط&�ت" ( �ورة �+ل – � د �1 أ�ط�ل"  ����ب ا�"ر��� ا��ر �� *دور��( 

 

 ط�رق ��+ورات

 2005) أ��و�ر( ا3ول �+ر�ن 8 ا���ت

 ] 1 *&��... [  ا����رد ا���ري

  ] 2 *&��[  أ
دار
 ... ا����رد ا���ري

 

 ) �ل وا�ط1
� ا5�ط�ل � ر: ا3ول ا�&*ل �ن( 

 

�رى ر��ل و��رك �ز%زع ان ��دث >د� Uدوھم. ا���ر�����س و�ذا ا��را�) روح �Qب ا� �ن ا��ر >وى �����<ون ��، ا����م ��ب ا�ذي ���وا

��، ���راھ�م ا���روف وا�
�ري،. >و�<م�

��� >د ا�ر�ل أن %!& �دل ا�����) ھ�(�� ��
ت. ھؤ�ء ��ن �ن ��ن ا��ز� ا����%ب �ن �
وات 

 أو�(ك إ� ��ر�� � دا"!�� ھدوءا ھ�د(� ��ن. ا�
����ن ا�زھ�د �ن �$
� �و�� ا�و>ورة 
ظر�� ��
ت. و�دھ� >
�%��� >وة �*0ل ���وزھ� وا���8ب
�داث ���*� �م إن و��&. أ%!& �#ل �����ق ����<م �<�وا أن %!& %�ھدوا ا�ذ�نQا �
 إ���
� �� �طرھ� ا��� ا�طر�ق ھوادة دون ����; ��ن ��
8
; ا��� وا�"�8ل ا�8*�ت ��!ك ��6 ��ن ��د.  %
<� �دا�; ا��� ا���0) ��دا�)� �>

�ء ���ل ا�ذ�ن ا�ط�ل ھؤ�ء. ا�ط�ل ��� %!& وا�ط�Mة ا�

 .ا�
���ن �طو�<م أن

 �!د �ن:" ���
�ري إ%���� %ن ا�"�8) ����ر�� ا��Mر��، ا���ش ��) �و�و
�ل( %��دا ��8= �وف �و��ر،ا�ذي ادر�س ا��6ح، �� ر���� و���ر
 وط
��<م ����د�وا أن ��ر%وا ا�ذ�ن أو�(ك �ن �دا�) ا�ط�ل، %
د ا��!م 
�>وس 1956 �
) ا����6ل ودق". ا�ط�
) ھذه �ن ر�6 أ�دا ا�رأة

 ا��ر�م %�د �� #��<م ���ل ��0ون ��
وا ا�ذ�ن أو�(ك ��ن �ن ، ا�وط
� ا���ر�ر ��ش أطر �0ن ا���ن، ذ�ك �� ا�
�ري ��ن.  ��د�) ������زات
 ا��زا(ر أن ط����:"  �����ھرة �
*�ھ�� �ن أط!��ه ا�ذي ا�.��ر ھو .��رھم ��ن. ا������ر 0د �!���و�) ا��و��ن ا�ر�ز�ن ا�*���، و%6ل ا�"ط���

�رة ���ت ، �

T� رض �ن���
ن وا
� ����� ����ره �!�� ا���ب �<ذا �ر�ض >د ������و�) �ؤ"را ا���ق ������ ا�
�ري ��ن �م". ا�ر��ط ��  
����� �.��ل ا���
�� �را>�<� ا��� ����
ط�) ا����وا ا�ذ�ن اوا(ل ا����و��ن ��ن �ن ا�
�ري ��ن وإ
��. وا���داء ا�
شء طور �� زا� �� وا
د��%� 

 وھو.  ا�وط
� ا���ر�ر ��ش ��د ���� ��8= �وف وا��� ا����ر�) ا�*رق �
<� ��"رج �وف ا��� ا��در�ب �����رات ذ�ك ��د ��!��ق ا��Mرب،
�ر�) 
واة (� ا��ط��ن وراء" اQرھ����ن" �ن ا��د�د و�0ت ا%����ت.  ا��دن �� ا��و����) ا�%����ت ا
�.رت أن ��د ا����ل >!ب �� و�دت ��!

 %!& ���ل ��
ت إ
�� ا��ر�) وھذه.  و
*�<م ا�وط
��ن ا���دة أھم ا%���ل %�!��ت �ر��� .!ت �*�ح �.�ل #�
�) ��ر�; ا��ر�) ھذه و�دت ��د] . 7[
 . وراءھ� �ر
�� "!*�� ����� �راغ �لء

 �Mذت أور��) �����ت �ن �د�#� �"ر�وا .��ب �#�*ون وھم ، ���"�رج ����ر�ن ��
وا ا�ذ�ن ا�ط!�) �ن %دد وأ8���� ا�
�ري ا�& ا
�0ف
 و"�8) ، ا��وا��) ا��
وات ��رى %!& ا���ض �ؤ#ر �وف اوا(ل ا�������ن ھؤ�ء ��ن �ن. ا����ل �� ا����و�) اطر ��8�وا ان ھ� �<��<م

 . أو� وز�را ��د ���� ��8= �وف ا�ذي ا��و�*�، ا�ر��ن %�د �
<م


�� �<� ��وا�د ��Mر��) %��) >��دة ��ت ���!ون ا���ن ذ�ك �� ا�*دا(�ون ��ن�
ب ا�& ���ش >�دة �� �
�دي �� �Tن و���*�ل.  و��Mر�) �زا(ر�ون  
 ا�����8ت ��رب %د�دة %�!��ت ��ودون ا���"
د>) ����را�<م �ن وا
ط6>� ، ��
وا ��د. ا���Mر��) �!�6د ا�.��ل ا���رر ھو ا�وط
� ا���ر�ر
��ب ��ر�; �� ��ھ�ت�
 .ا�*ر
��) ا������ر�) ا�و��8) ا

 ا��*�ح ر��ق 8*وف �� �#�رة د��ء إھدار %رف طر�ق ا�"8وص و�� و%!& ، أطول طر��� ا�وط
�) ا����دة ����ق طر�ق ��ون �وف
��و�).  ا��زا(ر��ن��� (��
�و�ل �*�= و�وف ا��زا(ر، �� ���8�<� %ن �!د��ع ا�#ر ��*رغ ��& وا��Mرب �و
س �� �ز(�� �را��ت ا�*ر� 

 تو��� >و�) 8را%�ت #�رة �وھرھ�، �� ا��!ط)، إن. ا�وط
� ا���ر�ر ��ش �� �
�دي ��ن ا�ذي ا���Mر�� ا����0ن 8رح �� ��وة ھذا ا�
���ه
8
�; "!ق و�<ذا.  ا��!ط) ھذه .ر%�) ��
ت ا�� طوا%�)، %ن ��
= إر#� ��
 ا���ر�ر ��ش أد��ل ��
ت �!(ن. د���<� �<� �*�ر>) ا���ر�"� �ر

�
�ت ��
<� ،) ��و�د�ن �رورا �و�*!��) ا�& �و��0ف �ن( ا��زا(ر��ن ا���دة �ن �"�!*) أ���ل و��و�ن �6>� �ؤرة ا�وط�
 ���ر�0 ا.د �ذ�ك أ

<م، �ن ا�
�ري ��ن و>د. %ز�� ا��Mر�� ا�
ظ�م�� �
 �ؤ�ن إذن ا�ر�ل ���. 
���<م آ"ر �
*د أن >�ل ا
<زا�<م ��!
ون � ا�ذ�ن ا�ر��ل أو�(ك �ن ا


�ر .<ر �� ��در�د ا������ون ، وا���Mر�) ا��زا(ر�ون ا�وط
�، ا���ر�ر ��ش >�دة ����ھد ا�م. ا����دة ا���Mر��) �!�6د .��ل ���ر�ر� �ن د
(
 ا�*���؟ و%6ل ا�"ط��� ا��ر�م %�د �
داء ذ�ك �� �������ن ا���Mر��)، ا��6د �ن .�ر آ"ر ��ر�ر ��& ا��*�ح �وا1956، &!% (!8 �

 أ�ل �ن �*��� ��ون أن �� �راد ��ن �� أن إذ ���ر، �ؤ�
ون �زا�ون � ا�ذ�ن أو�(ك آ��ل "��ت �� �ر%�ن ا�
�ري، .�ن ھو و��� ، و��ن

*�<�، ا��
) �ن �و��وز .<ر و��.  ا�"!*�) ا��وا>; �� 8راع ا�& ��ول ا�.��ل ا���ر�ر ;�
ود ھزم ��د. ا�وط
� ا���ر�ر ��ش �را� ا�

 آ"ر >�(د وھو ، �و�و �!��ج وو0; ������6ت، ا�.��رة %�ن ��) ا�*دا(��ن 8*وف دا"ل ��و( ا��
وزي ا�راھ�م ��ودھ� ��ن ا��� ا�*رق ا�*ر
��ون

وب �"وم %!& وار�ود �*��ك ا��6ح ، ا�وط
� ا���ر�ر ���ش� .ا��Mر�� ا�.ر>� ا�

�و و�و��. ا��وا
ب �ل �ن ���8رة ر>�) آ"ر دا"ل 
*�� إذن ا�
�ري و�د

وب � ، �ز
�ت �ن ا8!� ��ن ا�
�ري و�ن.  ��و����ن وا���ر ا�
 ا���ض %
د ��
� وا��� ا���6
�ھ�)، ا�8�راء .��%) إن. ا�8�راو�) ا��!دة ھذه �� �ر���� ��ت ��د ا�8�راء، �"وم %!& �و�د >ر�) وھ�
�) ارض ا�
�ري %
د ��
� وا���0ع، ا��*�ر��
 �*�.  ا�.��ل و���ل ا��دن �� %
� ا��"!� �م �� �ر%�ن ا�ذي ا��*�ح ذ�ك. ا���رري ����*�ح ا�



 ���ن �<�� إذ. وا�8را�) ا�دا"!�) ا����
) ھو ا�طر�ق %!& ا��ر.د وا�د��ل �<م، ا����) ا�ور و�دھ�. ا����<) �\�ور ���ن � ا����ع ھذه

��� ا�
�ري ��
ت ��د. وا��را��ت ا�ر��ل �6ل �ر %!& ا���رف� �� ا��� �!ك ا� ا��دود �ن ��رف � �<و #�) و�ن ، ا�ر�ل ا��دو ا�& �رو
�د�د �ن ا����دھ� ا��� ا��ر�) ھذه �*0ل ا����رب ����) ��� ا
��.ت ��د. إراد�� ��د ا��� �!ك ا�] ا�ذا��)[ ا��دود �ن و�. ا�ق �� ��راءى .


� ان �.�ر و��ت ��ردا زاد���T� ف أن�� �� �� إ��� ��� ���ل آ"ر �و����ن إذن ��8$�ت. �واء �د %!& ا������ر و��وش ا��وا8ف و
��و: �������6 ا��!د �<م �د�ن ا�ذ�ن ا�وط
� ا���ر�ر ��ش ر�وز �ن ا��د�د ��
<م �ن. ><رھم ���ن � ا�ذ�ن ا�ر��ل
 وا���!� �و��ر وادر�س �
 .و�
���د

 و��دا �*��� ��ن و��
�. ��د ����ل �م �*�ح %!& أ�
�ء ا�*�<م �
�8وا �����، #�
<� د��وا ا��� ا��ر�) %ن .�ء �� ور��>� ا�
�ري ��
�زل �م
 �ن >�(د �ل. ��
وح ا���6ل %ن ا
�#�ت ا��� ا��د�دة ا��!ط) �و%ود ا�����!�ن �ن ا��د�د ا���!م ا�<ز��)، �!� ا��� ا�*و0& وإ��ن أ
�، ذ�ك �
�ز�

 آ�ف ار�دى وھ�ذا]. .<ري[  و�را�ب ��0ط �ر��) ���زي �
�8ر�� �ن ��() ا>ل %!& و��� ا����) �ؤدي ا�ذي ا�وط
� ا���ر�ر ��ش >�دة
 .ا��رش ا�& ا��!ك %ودة �داة ا��ر%) و�� %!& أو�دت ا��� ا��!��) ا���!�) ا��وات �د�) .<ور ��0) ظرف �� ا�ر��ل

 أ��م ا���ر0ت ، 1956 �
) �ن ��ي 14 �وم و�� ا���ن، ا��ر ا�& ، �ر
��ون ��و
ون �ؤطرھ� ا��� ا���!�) ا��وات ھذه 
واة ر(��) أو�!ت
(8

دي آ�ف "��) �وا�� ا����)، ر��ن�\ ر(��� %�ن ا�ذي ، ا���ن �و�ي وا��ر ا�"��س ���د ا��!ك �� وھم ����� ا����ل ر��ل �ن 


ب ا�& ا��د�دة، �د��<م �ر�دون�� رأ�<م %!& ا������ري ا���ش �ن ��0ط ، �*�ر>) ا�ور ا>ل ھذا و��س ، ا���ش ��ود. �����ن >
��8ن 
 ��د �� �Mرب �� ���8�<� دوام %!& ا���ھر ا���رس ��� �رى �*ر
��. ا�*ر
��) ا�����) ��!ط) وا���*�
� ا�و�� ا�"�دم ، أو���ر ���د

 .او�& ا�وھ!) �
ذ "�د�� ��� �رى ��ن ا��!�� وا�
ظ�م. ا����6ل

 ا����ھد ا�& ر��)، دون و��ن ���ر >�دھم، >د ا��6ح �� إ"وا
� �را�; ��ن ا���، ���
��) إذ ، ا�
�ري ��ر %!& %���� �$#�را ا���ول ھذا ��ؤ#ر
 ا�ذ�ن �ر��>� �U، ا�& ���ول ا��8ر ا�& ا����6م 
داء ا�
�ري .<د و�در����]. 8[ ا�ور ��رى ط���) 0د ��ري ���8= ا
�: ا�س %دو �;

�س �ر��><م. ����ر�) �!�<م >�ر ��*رون ا�ذ�ن أ
*�<م ھم ا�8�وا >د زھ�د، أ�ر ����ل ا��!��) ا���!�) ����وات ��!���وا ��و.<م %ن �"!وا�� 
�<م، %!& ��وا ا�ذي>
.  ر��) �6 �8*��<م و��م �ط�رد�ن ��8�ون ��
<م ا�
���ن، طر�ق ر�وب ا�& �د��<م �� ا�ذ��ء �ن �<م ��ن �م إن 

��ب �ط& ��د و�0�<�، ا���ر�) ����ؤا�رة ا��
د�د �ودون ا�ذ�ن ا�ر��ل %دد ��0(ل �� و�ر%�ن� �ن ���= ا�ذي ا��د�د ا�*�رَ  ا���واط^ ا��*�ق 
�!� .�دا���� أو�& �وى �
� �ر �م وا�ذي ا�
�ري أ

��ل إ���س إ
�. ا��ط�ء �!�وت ، �!�"!� ا�د وا�& �راد�� إ��� ���
��) ا��را�; ��ت ��د �
 �!_ط<� �ر�) >�0) %
<�، ا�د��ع ��ب >�0) وارث �
 ا����ع ھذه ��. ا��ط!ق ا�& �ط!; ا�& ذ�ك ��د ��ول ، �
0ب � ا��ر�) أ�ل �ن �*�ن ا�
�ري �� ���� �وف ا�و%د ھذا.  زا(ف ا���6ل

���) ��ر ����
) ا�وا%ظ ا�"ط�ب �وھ�) 
*�� �� ���د، أو %
� ر��� ، ا�
�ري ا��.ف ، ا�8�راو�)�� ��� ���& �وف ��ن و�(ن.  إ�د�و�و
�د�د �*�ح ا��� ���
��) �دأ إذ ، ا�
�ري ھو ����ون ا��د�د ا�و0; ����; أن ��ر�ض وا�د ����ل ھ
�ك. 

(...) 

 

 أ>دار

 

 ) #ورة �.ل.  ��د �6 أ�ط�ل ���ب �ن ا�"���� ا�*8ل( 

 


�ء ��وت" �� ، ا"�ر �و�<م >�ل ا�

 " �و�<م ��د ��& أ���ء ����ون ا�.���ن أ��

 .����ر

 

�و �

�رك %
د�� ا����ب �ن 
 ��رف أ�د ��ن �م أ�ط�ل أ��م ا����ل و�*�= ا��ط�ر ��ض %!& ا����0 ھذا ���0 %
د�� ���� �. ا����0 
 ان ���ن ا��� ا�"���) ھ� ��. واھ���م ����س اS"ر ا���ض وا����!�. و.ك ��ردد 
<���� ا�& و8ل ا�ذي ا���ث ھذا ا���ض ا����ل.  و�ودھم
�>�0
 ��ر�ن ا��0(�) ا�*رص ����ر ا�ذھن ���; ان. �د�د �ن ا��
طق ��ل ر�ط ��8ب وا��
�%�ت، ا��
�ھ�M� Xرت ان ��د اSن، ا���ث؟ �<ذا 
 و�ن. ا��و�& �ن ���& ��ذا ؟ إ���دھ� �م ا��� ا��.ر�) ا�"�8ل ھ� �م ؟ ���0) أ��ق و�ط �0%ت ا��� ا�ط�و��ت ھ� �م. .�ق �8ب
���ء���ء؟-ا��و�& و�ن. ا ، ذ�ك ر�م ، >رروا ا�ذ�ن ا�ر��ل �<ؤ�ء ا���
�>ض ا��در ذ�ك ��!�� �درس �� ا���*�ظ ��ب �Mزى �ن ھ
�ك ھل ا
 ؟ ا��$��وي ا���ر�U ھذا �ط& ط���� ا�ذي ا��
�د ا��8ت �� ����0ط ���ن ا��واب ��ن إن إ� ؟ ��8رھم �و��د

�<ل ��ن ا�ذي ط�و�� ھو ���زه ��ن.  �$��و�) ��!��) ا�����) ا�
<��) وھو. �و�� %!& و��درب ���د ���ود ��ن ا�وا��)، ا���ل .��%) و�ط� 
��ء ��& ����ر �*�ح ا�& �د%و %�ل إ
�. ا�."�8 ا���د�

*�<� ا�ذات ا. 

 ا�"���) �ن �� ��وت. ا��ر�) .<داء �ن طو�!) �(�) ا�& ���ود ا
�0ف.  ا�"*�) وا�ط�و��ت ����ل � ا��� ا>دار 
�X ���ن ا���ر�U و��ن
 . و�ده ھو ��8ره �ن أو�; ��8ر %!& "���� ا"�*�ؤھم �0; ا�ذ�ن ا�ر��ل أ�د ا�8=. وا�#6#�ن

 إن. ��د�) د�����ور�) �"د�وا، أن %!�<م �رض او �"د�ون، ر%��� ��
���ق ��!�ون ا�ذ�ن ا��
�%�ت ذوي �ن ا�.���ن، ا��6(ل ا�ر��ل �ن ھو

�ء ا%��د ا�ذي ا���ول�
��ث �ر �Mرب إر��ء %!& %�ل ا������د، �ن ا�<�(ل ا��م ھذا أ%��ه ان ��د إ
� إذ.  �دوده %ن أ��ن >د وا�ط�%) ا� 
 ���ره ا��ط!ق ا��Mر��) ا��!��) ��م �� �د�ن ا�ذي ا�ر%ب ���دة %!& �!��0ء ا��6ح "��ر إذن ���ود �0ل. �واط
� ��8= أن �!*رد ���ن

���ن ا�ر%ب، �#�رون ا�ذ�ن ر���� ا��8ري وادر�س ا�د���� وا��د أو���ر ���د ��ن وا�ذي ا��د�د،�
��ود ا"��ر.  
*�� اSن �� ا�*����ن وا�� 
 .وإ"6ص �8دق ا�"���ر ھذا

�6م وان ��ر ا���0رات ��ن ا��
�%) ا���ب ا��د�دة، >راءا�� "6ل �ن ���ود أن .ك �
8ر ھو 
8ر �ل أن ��رف ��ن. �*.ل ا�طو��و�) ا 

د�� ��;ا��� دا"ل وا�����زات ا�������ت �<م � و��ن.  ��"رى ا�وا�دة ا�Qد�و�و���ت ����دل ا�ز�ن وان ، %��رٌ % �
�
 أُ��� ����!�، .�ب �
��ھ6 ��(�� %!�� ��0�" ��
�=؟ وھ� %!�� �دوس �ط!�) �!ط) أ��م "���� �
���ل أ�ر ا (��
 �"�8ر أن ���
<� #ورة و�دھ�. �!�ؤر"�ن ���

��ه ا�طر�ق� ;���
� #ور��، ا��رء ��ون أن.  �را�) أو�ر و %د� أ�#ر ��� �
 �� وا�"
وع اQھ�
) �ن %�ود %دة ��"�8ر .�و�� %!& ا
�8ر أ
 ..�ء � أو .�ء �ل ���ق أن ���
� %�ل ا�& ا�.���ن �Z"ر �د�; أن ���ود >رر وھ�ذا.  ��ر�) %!�� ��8دق◌ُ  ���� ا��و�ل

 



 أ�) >در

. �ذ�ك �و�� ا�ور �ل ؟ �دق ا�"�رة ا���ر�) 
�>وس ا��8ر ��; ھل. و��!ف طو�ل ����� �ط��; ���ر �دا�) ��ن %�!� أن ھ� وا��*�ر>)

ذار 
�>وس �$ت �م ، ا��رة ھذه و�� ا
� ذ�كQود" �ن ���"طر ا
� �رور ��د ا���ر�U و���*ظ. ا�.�ب أ%��ق �ن �ل" وط
�) ��8(ر %ن ���#ون 

 .ا���; %!& ا�*��د %
دھ� ا��8ر و�0ل. طو�ت◌ُ  >د" وا�
�ر ا��د�د �
وات" 8*�) ��ون �
وات �0;


& ا�.���) �!�وات ا�.�را�� ا����د أطر �$"ذت. ا�"وف ا�
�<�ز�) %و0ت. ا��ور�ط �د�
� ا�ذي ا�د���راط�) ��!م �دأM�� (%��� ، ا��د�م ����ب 
�ط�ط�ت �ن و��رھ�� وا��8ت ا��
�رات ز�ن ا�ز�ن ا�8= ��د.  وا����ر0) ا��8ر ��ن ا��ب ، #�
�) %�د ا�ذي
 �د�= �ن ��زو�) ا
<�. ا�

 ��ن وا��� ا����ق ����*��ر ��ظ�ھر ا��� ا���8رة وا���ل ا�����!) %��رات ا�"8وص و�� %!& ����!= �ر
�� �ر��ب �; �ر��� ���و�� ����وب
��ون ���
وا. أ
��� �وز��� ر�0ه أ��رات �وز�; �#�ن �!ك �<� �
طق� ��� ;
 . ا������ر را(�) ��� �.�مM�  ُ◌ aرب �8

��ود، ر��ل ��<� ��ن ا��� ا�!�ظ) �*�.  �!�ط�ن ��ر�ر أ�ل �ن ا��*�ح 
*�� ا�& �
�ب أن �ن 
*�� ا��8ر ��
; �م ا��ظ�ھر %!& و�*�ظ�� 
 >��دة ��ت ا��و�ن ا�& ا�ر��ل �.د ا��!��) ا���!�) ا��وات �ن �*رزة ��
ت ���ر�8ص، ر��� ��د�ون◌ُ  ا��6ح �� ا�*!�ط�
��ن ا�*دا(��ن ر��ق

رال(  ا�!واء� . ا�8*ر�وي) ا�

 .ا������ل ���Z د.ن ، ��دث �م ا�ذي ا�!��ء وھو ، و��ر�"� ا��Mرب ��ن ا�!��ء �و%د أن ذ�ك. %
�دا ا�وا>; ��ن ا�.��رات، وراء أ
� ��د

 .ا��و��زار�و وأ�س ��ده ��8ره أ"ذ ا�*.ل، �ن ا�دروس ا�وا�� �8ط*& ا��"!ص أن و��د ، 1973 �
) �� ��ي 10 �وم ��


�ر 18 �وم و����!ون %�ر ��ط ، 1975 �
) �ن د
 آ"ر #ورة �.ل إن. ا���6و�): �د�د �ذھب �8ود ���دم و>; ��!= �ر�ق �ر�8ص �

) #6#�ن دا�ت �ر�� ا��وا�� %!& �Mذ��ن �وف ا����%� إ�6س و�; ا������ر �ن ���ل ��ر "روج �; 8راع �� ����!د زج >د ھذه �ر8)� 

 . ا�#وري ا�"���ر �.ل ا"���م ا�ل �ن و%�ودا %�ودا ا��Mرب ���0 �وف.  زا�*) وا��6و�)

 

 >�(د >در

�!م �وف ��
� ا��8ري، �!*��� وا��
��) ا��ظوة %ودة �ر�م. .�(� ���ر�� �ن ا��8ري ا�*��� ���رة ��"!6ن ا�!ذان وا�م ا��داد ��Mر �م� &�� 
(��>
 ���ره ���و. ا������ل ا�#�ر دا(�� ���& �وف ھ�� ان. ��ل �د�دا %ذا ����ل ا�M!ط �� ��ص 
ظ��� ���!; �وف ا�ذي ا��و%ود ������ء ا�
 .8د�) ��ض ��ن �م ا�*.ل ھذا �$ن ��و�ون ا�.ك ا
���<م ��ن ا���ض، ��ل ��� و��رة، %د�دة ��
ت ا��� ا�*�.!)، ا�%��ل �ن �!�!)

 ا�ذا�رة �رس إن. ا���ر�U ھذا �����ل �و�� أن ���ط; �م ��دام ا���ر�"�) ���.ر%�) �ط��ب وا"ذ ا�ر�ل ��ب ، ا��8ري ا�*��� ���ة "ر�ف و��

� �� ھذا ��ء و>د ا�Mد؟ ���6= ا�"�8) را���<م و0; �دؤوا >د�� روا�) �ط�م ا��� ا��طو��) ا�8*��ت ھذه �ر�ض � ا��8ري ا�*��� ان إذ. 

���ة &�� . �$��و�) أ�#ر ط���� �$"ذ 

 ���.�ب ا��رش �ر�ط ا��� ا����
) ا�روا�ط دوام %ن أ
��) �M!*) ����رات �Tط
�ب و��دث ، اQ%6م و��(ل �ظوة �� ��
ت ، �!ده إ�& %�د %
د��

ب ��ت >د ا�ر�ل ذا ھو وھ�. ا�!�ظ) �ظروف ار�<�
� �ر�<ن ا�ذي ا�"ط�ب وھو. ا��Mر����� (>� ھذا %ن ��دث ان وھو] . 9[ ����0 �وا
1999 �
) �ن �
��ر .<ر �� 
.ر طو�ل �وار �*�. ا����*) ا���د ��%�ت �!��; أو ا����0 ھذا ط���) ���Mر ا�ل �ن ذ�ك �*�ل إ
�� ، ا����0 

 ون. ا��8
�ف ھذا �� �ر���� ��ن �م ا��ري وا���ل ا��وا��س د��(س ر�ل و��ن. ��ر�"� ر�ز أ
� %!& و"�8(�8 ���زا�� و0; ،] 10[
��ود د"ول �Tن وھ�ذا. %!�� دون �رت 1973 ��رس %�!��ت �$ن �.رح أن �و�ق دون ��ول ��
� ��!�، ��ل >د ا�ز�ن� ،���� ا
ط6ق و�ذا ور

 �ط�ب ��� ا���ر�U %ن ����دث و%ز��� ���%ده �� و�رھ� ا��� ا��0(�) او>�ت �
�ظر �م ا
� ذ�ك %!& زد. %!�� دون �د#ت أ�ور �!<� ا���!��ت،
 ا���و�ف ����) %!& ��ل رد �� �ررھ� وا��� ا��و�*�، ر���نا� و%�د �و%��د ا�ر��م %�د ا�& ��#<�] 11[ ر���) �� ، 1974 �
) وھ�ھو.  ��

 �م ��ث ، 1975 �
) �� ا��زب �ؤ��ر �� ���دث ��ن %�� ا
ط��%� ��ط� ��ن ا�ذي ا�ر وھو ا����8)، ا��زا(ر �� �ر0ت ا��� ا�ظر��)
 .��ر%) د�
� %!& %ز�وا ا�ذ�ن ا��8ري ا�*��� ���دى ا�ر���) ھذه ��.  ا�#وري ا�"���ر ر�ض

 ����ل �� ا��!د�ن، ��ن ا��6>�ت ا��(
�ف ��د �����، ا�& د%�ت ا�*�ر��ن ��ن:"  ا��8ري ا�*��� ��ب ، 1973 ��رس .<ر �� و>; �� و�"8وص
��د ا�.<�د ��ن ، ا��دث ھذا �; و�زا�
� ا�ر�!) ھذه �� �را��
� >دور ا�ت ا�ر��ق ��ن.  ا��Mر�� ا�.�ب ا�& ا��و�<) اQذا%) إ�6ق� (
 >د �
و

8
� ���� و��
�،. ا����ري ����
ظ�م %6>) �<� �.��ل %دة �� ا��ث ا�ل �ن ��ر�س �� ا����ع ا�& د%�"� �
 %ن أ��Mب أن %!� ��ن ."��8، ا
��� >دور ا�ت �!ر����ن ���ن ���ذات، ا�
�ط) ھذه �"ص ����.  ����� ��<� ��"�ط ��
ت ا��� �!�.��ل 
ظرا ا�����ع ھذا
 ���0ون �د��� ان و�

��د ،��ن و>; �� و>; ان ��د ا"�ر
� >دور، ا�ت %ودة %
د.ا�"ذت ا��� و����دا��ر ا�ذ�ر ���ق ا�����ع� (
 >د ا��
�0!�ن �ن و���و%) �
و
��& و���د >دور ا�ت و���د ا�"�8�8 ا�ر��ق %�ش و>د.  ا��Mرب ا�& %�دوا�
�داث ھذه � ا���<)، ���م ا���!= ا���ل إن:"  �"�م #م" .  ا

��د �ررھ� ��رس 3 و"ط) ��ر�س �ن ا
ط6>� ا��
*�ذ ��ز ود"ل ا>�رح >د� &���
�." 

�داث ��را��) ��ر�
� �<م ھ
� ا�ر �$ن �
رى ھذا �ن ا��د ����*��ر 
د�; أن ا���دي ��ر �ن ����� راد�و �را�X ��و>ف �م ، �دء ذي و��دئ.  ا
����� إ��ن و��س ���ود �وت ��د أي ، 1973 �
) �8ف �� ا� .�>
 ا��8ري ا�*��� �ن ا��و�*� ا�ر��ن %�د ا
�ز%<� ا��� ا��
�ز�ت إ�دى إ


ظ��� ھدف �� ��ن وإ
�� %��ري ھدف ��ر�س �����ع ��ن �ك ذ�ك، و��د. ا����8) ا��زا(ر �� ا
��د ا�ذي ا���8!)-ا�����ع "6ل� 
�� ا���ل"  أ��. ذ�ك %!& �!�د��ل ا��
ظ�م دا"ل %��ر�) 68��) أي ������ون � �.�ر��ن �0ور و��*�. %��ر�� ھد�� و��س وا��را��

 ا�*��� أن 
�8ور أن ���ن ��ف وأ"�را،. و��0وره �����، �� و��ن ، ا��8ري ا�*��� ���ب �� ، ��ر�س �� �8وره ��م �م ��
� ،" ا���!=
��ود �ر�وع" و>; �� و>; أن ��د"  %!م ا��8ري� ���� �!ك �� ا��ن ا��8ري ا�*��� ��%د وھو ا���د، ����%دة �م ا�ر�وع ھذا أن ��ن �� ور

 وأ��.  �
� "�8) ����درة �8رف ھو ان ��ز��� ��ن ا
� ��<و�) 
"�ن أن ���ن ا���د، ���ه ���ود �� ��س ��ن �� 
�رف %
د��.  ا�*�رة
 .��ؤول ��ر %�6 أُ%��ر %�ل ا��
��ر �� ��م �M!وط) ���(ق %!& وأُ��ت" ��د �� ��"  ر��ت◌ُ  أ�ور �وى �!�س ا���>�

 :���دئ أ�ل �ن ����!ون ��
وا ا
<م ����دون ��
وا ا�ذ�ن أو�(ك ُ◌ذھل

 ؟] 12[ ��� زال �� أ�#ر
� أن ��ن �� و��ؤو���� دوره �
�ر أن ا��8ري ا�*��� ��= ��ف

 ا�ظ
ون ���ل أن �ر�د ، ا��8ري ادر�س ا����ق ا�دا"!�) وز�ر ، ا�ذ�ر ا���^ ا���(!� ا��� ���ل و��ن ، >�(�� �زال �� وا�!Mز ا���ن، ذ�ك �
ذ

��ب و��ط �� >�م �� �وا8ل ا��8ل ا
�.  ا�دا(م ا����رض ��ودة �
وات �0; ��د ا
�<ت �*�و�0ت �� 1984 �
) �د"ل ���و�)، ��د�)� :

 .�ر���
�� ذ�ك ��د ا�8= وا�ذي 1973 �ؤا�رة �� ا��
�وذة ا�روح ا�*����، ا��.�ر

 

�زب >در 



(��

��. ا�زوال �� آ"ذ .ر �; �$>!م ا��8ري، ا�*��� %�س ا��و�*�، ا�ر��ن ���د.  ���ق >د دھ�ون ��
ؤ ��ن ا��د�د�ن، ا�& ������ �
 آ"ر �� �$
 ا��8ري، ا�*��� .$ن ھو و��� و��ن،. ��و�) �.�ل ��ن ا�#�
� ا���ن د%وة >ِ�ل ،1998 ��را�ر و�� وھ�ذا. �� ا�
8ر ��ون �وف ا��ط�ف


��ذ ط�>��� ���ل �"8ص �وفQ ق. ا��ظ�ھر���& >دور وا�ت و%�ول ا���ز�� �د�وا
� ا���
 و>; ا������) ا���و�ت أول ��ن ذ�ك، و�;. و�
 و0; ا��� ا��د�
) وھ� ا"
�*رة %!& %��6 و����ن �ر���
��، ا�8= وا�"�8�8 �*�ر، ��
8ب �وزي >د ا��!وي ا��<دي ��ن وھ�ذا. ذ�ك >�ل

��ل ��<�< (
� 1973. 

.  ا����ھ�ر %
د �8دا>��� �ن "�ر �� ��در ا��8ر ا��رام �ن �ر�=. و���Mر ����ول ا����� ا�و>ت �� ��ن ، 1975 �
) ا��زب �.��ل إ%�دة �
ذ
 و����.  ا�د��ور�) ������ر0) ا�"0راء ا����رة إ��ن ا���ر�) ا�*ر�) و�ط وا���ق ا�.���) �!�وات ا�.�را�� ا����د ���8= ا��زب ا�م ��ر

�زاب �
��س ا�8= و��ن ، ا��!��) �
��س ��د �م ��
� ، ا��!ط) ���ر�) �"ص
�ر�) ا��<دي ��ن ��� ���زأ � �زءا ��ت ��د. ا"رى ا� ����� 
�6) �8�ب ���ر0)" � >د ا�.���) �!�وات ا�.�را�� ��دا�� إن. ا��8ر "د�) �� أ�زا�� ����رھ� ���س ��ن أ�زا�� ا��وم ���ور وا�8=" . ا�


� #�) و�ن. %�!� .�ل ��ر�� &� ا�.ر ا��(�8ل �� ا�.�را�� ا����د �.ل ��د.  ا������) �!"��6ت ��ھت �8ور ����ل ا�
���0 �ر��ط� 0
 ��!م %
د�� وا��زب. ھش ����� ��وا�ق �����ق ، �رددا�� و�ط ��ه ا��زب ��ن وھ�ذا.  ا�.ر ھذا أ#ر ����X أن ���ول اSن وھ�ھو �ذوره �ن

 �8در ���س ��
ت وا��� ، ا�*�ر�) ا��!د 
"�) �ؤطرھ� ��
ت ا��� ا����ھ�ر�) ا��
ظ�) �!ك �ن .�(� ��!ك ��د �م ،1998 �
) وا�.ؤون ا�����0
 .ا�>��8د�) – ا������) ا��"زن أو���Mر.�) �; �����ل أن %!& �ر��� �\%��ن �ز�� ��ت ��د. وا%�زازه �"ره

�) ا��وا�<) �� ھدف؟ ��ي
 إ�<�م أي ���ل � ا�رھ�ن ��ن ، ��� ا�*رد ���ء أ�ل �ن ���د��ع �"�!ط ا��ر��ت %ن ا�د��ع ��ن ��ث ، ���س ا���.

<� �ز%م ��ر�) ��0ون إ%ط�ء ھو ا��<م ا�8= أن ��د واSن.  ��وض أو$� ،(
 او >�د �6 ا��ر�) ��.ق ��ن ا�ذي ا��زب إن. ا�S) ��ط!ت ���


� وذ�ك ، .رط
� ، ا��زب ھذا ان ، �����) د���راط�) #���) �� ��
ت ��� ا�#ر ا��ط!ق ا���م �ر�ض  ا����Mر ��د��ت �ر�; ��ف ��رف �م و
�
 . ����) %�8و�) "ط���ت و�ط �0ع >د ��

 ��وة �<� %��ت ��!) ��ود �وف ، و�ر�ب .�ب �د�د �!ك �ن �دا�; ���ھ<�، ا�
���دات �را�; ا�>ط�%�) ��� ��رف ا�ذي 
*�� ا�و>ت �� ھذا
��!) #�) و�ن ا��6م، و��(ل ;�����ر��<� >�ل �ن �طوع >د ا�.���) �!�وات ا�.�را�� ا����د ��ن ا��� وا�Sم ا�.رور 0د وا(�6ف، ��� :

��ن و��وق ا�����ر و�ر�) وا��"!ف وا��) ا����وطن ا��ؤسQل. و��رھ� ا�� ا��"زن ا����ر زال �� ، �0& و>ت أي �ن وا�#ر ا
�، وا�

،��
 �!�Mرب ��ط� >د ا��� ا��دا#) أ��م %�(�� زال �� ��ذ�را، �!�وارد ���ذ�ره ا������) وا��6ھ) ا�>��8دي ا�*�ر �� ا��6د أ��& ا�ذي وھو وھ��
��
��� �� (�*� .ا�#��#) ا

 ا�ور ���م � أ
<� أ��د" د���راط�) آ��ق" ���8= �د�<�، و�ن طراو�<� �ن ا���0) و��دت ا�ز�ن ��Mر ��د. ا��ز%X ا�#��ل ا�#وري اQرث ���&
 �ظ<ر أ"ذت ا�#ورة ��ن ، وا�
�ر ا��د�د �
وات ��!��ت ��رف �م ����ة �
�م ا�ذي ا��د�دة اطر ��ل �"ص و����. ا>ل �ورط و��
<� >!�6، ا�


�ن ذ�ر��ت إ���ء� �*��رھم ان. �����) ����8
�) ا��ر�) ا�ل �ن ا��*�ح �ر�ط �� �ر%�ن >و�) �وا>��) ا�رأي ������) #�) �<م �و��. ����د�) 
��ن، ا�& �
ظرون �<م ، ���ب�
�وال، ا��ن ،�� ا���زق %!& ا�.�ھد�ن ا�
ظرة ا����ت، أ�وأ و�� �������=، ���زج ���طف 
ظرة ا 

 .ا�����6ة

 ��ن #�)، و�ن. ��� >
�%) � �ط��� �*��را و�و ��<� ا��*��ر ���ن � �!�!��) �د�ل ا�ل �ن ا��Mرب �� ����وا ر��� ��ن ا���(!) 
*�<� ا�*�رة ان

& ا��زب�� (� �ن ا�
وع �<ذا ا�ز�ن ا��واءات ���ت ��د. ا��!��) �دوام ��.��� ���& ا�ذي ا��زب %ن ا�����6) �� ��رك #وري ���ر أطرو
0��) ا�وا>; ا�ط�ب ا��!ك "را�) ��!�� ��
ت �� ا��وة �ن ��!ك ا�طرح ھذا ��ن ، 1973 �
) ا
� ��د. �#�را ��!ف � ا�ذي ا����ف (�.�� ()�� 

(�
 ا��Mرب ��
ظ�ف ا��!��) %!& ا���0ء ��ب ��ن. ���د�) أي ���ل � ���ن ا�<دف وأ�� ا�����ك، �ن 0ر�� ا����ط ا�*رق ��ن ا��<د، ذ�ك ��. ا�
 .ا��د�د ا������ر ���
دون إ>ط�%�ون ��<� ����م ����د�) إدارة �ن

�داث >راء�<�� ���ب ����زان ���ر�ن ��ن ا�*8ل �� 1973 �
) �.ل ���بH� "ر ا����ر��Mا�� "(��
 ان ا�& ���رع ��ن ا�ذي ، ا���ض ا�& ���
�و �و�� �ن" و��ذر �
ذر %�ل" و و�ورط، �ز%X #��ل �.ل %ن ����ز
 ا�زدوا��) ھذه زادت. اS"ر ا���ض ا�& ���
��) �����6، ا�راد�����) 

��ة ذ�ك �; �.�ل ��ن ا�ذي ا�
���ن �رض أ��8<� ���ر0) �� ������م وذ�ك ا����6M ا��8ر ���ن �وف ����� ا
*�8ل �Mذ�) �ن
 �و�د.  ا�

�وب >وا%د �0; ان ا��*روض �ن �����، �وا�ق ���م ا����0 ا��زب أزاح ���. �ذھ!) �*�ر>) ا�
���ن ��ر�� ا�ذي ا������ ا��وا�ق ھذا ��� 

�و
 ا��زب، ��ن إن ا� ؟ ا�وا>�� ا���ر�"� �داھ� ا���ر�) �<ذه ��ط� ان ���
� ا��*�ح �ن �را#� �د�ن ��ن �<ددا ا��زب ��د ا�م ا�د���راط�)، 
�ر ���رف أن %!& ���را أن ودون�� ��*
 ا�#�
�، ا���ن ا"�*�ء ��د ا��"زن ���ء ��0ن وھو وا�د �<دف" ا���
وح ا��
�وب" ا"��ر >د ، ھو �

 .ا�*.ل Q"*�ء ا�و��دة ا�و��!) %
دھ� ���& ا�ذا�رة ��ر إن وا����رار؟ �!���ة >��ل �د�ل ��د�م ���ط; �م دام ��

 

��ل >در 

 

�داد ���ل ءا�"�*� ھذا �ن. ا�ر�ل ذھن طو�6 ���ن �وف ا��!��
� وادر�س دھ�ون ر��>� ا>رب إ%دام ��
<م و�ن �و��ق ر��ق �وت إن ����
 
��دا إ����� إن. 
*�� ھو� �� ذا �و��ق ��ن ا����0ء، ���دار ��<& �� >�8ر ���ء �"6ل ا���
و�)، ا����و�) %!& >در�� %!& �
�8ر �وف ھ�(

 �.ل �!��) ، ا��$��و�) ا��!��) ان. ا��
�0!�ن �ن ���ل ��ل 8ورة ا�& �ر�ز �و��ق ��ن �ز�
��ن، ��!!��ن و%�
�ن �ؤ#ر، ��زن ���س
 .ا����0 .وھ� ��0را أور#�<م >د ، ا�#وري ا�"���ر

�!ون ا��د %ن %*� أن ��د. �����!<م �ذ�ك �ر�م �م ��
� ، ا���ر�U �� ا���Mور�ن �; ر��) �دون �����ل ��ف ��رف ا�ذي ا���8ر وا��
� 

د ا����!�% ��
�ر 12 ا����) �وم ا���ن �ن "رو�
�ر 18 �وم أي ، أ��م ��) ���د >�8را ا�!��ء ��ن %�ر، أ"وه 1975 د��!ون %�ر ��ت د
� 
�!ون ا��د أن ور�م. ���� ��ب أ��م ���و�
� ��
 �
 �!<د
) ��ر�ر أي ا�#وري ا��!م �.ل �� ��د � ��
� اS"ر�ن و%�س �8دو��، ظل ��

�6د�� 
*س"  ��� �����ل" �ـ 1983و 1981و 1980 �
) ا���ن ا�& %�د ��
� ا
��8ر �
8ف ���ل �م و�
� ا������)،. 


�ت 
<��) و���
 ا��ز�د د�.ق �� 8د���ه �� وا���ق. ا�.�را�� ا�د���راط� ا�ط!��) �زب وأ�س ا�.���) �!�وات ا�.�را�� ا����د ��در ا�#��
 ��رددا ���*ظ ��و>ف ا��*ظ ا������)، ا�"��6ت ���ب ��ن ��� أ�#ر ا��Mظ ���ب ا������) ا��.��6ت �در���� ا�"�ر ھذا ��در أن ��د. و"��د

 ��دم �زال �� ��ن ا��
*&، �ن �
) #6#�ن �ن أز�د ��د ا��Mرب، ا�& ر�و%� %.�) 1995 �
) ��ر�س ��. ��*��� ا������) ا�<و�) �"ص ����
��*
 &!% �
 . ���وم ا

. ا�.��� ا�د���راط� ا���ل ��
ظ�) ا������ ا����ب �� %0وا ،1975 �
) ا���ن �ن "رج أن ��د ، ا�8= ا�ذي ا��وار 
*�� ا8Qرار ��ن
�دده ا�ذي ا�طر�ق ���; ا�ذي ذ�ك %زمَ  �ظ<ر◌ُ  ��زال ، ا��وم .$ن ھو ��� ���س� �� ��%�
< . 



(��
��وا. وأ���) �ط�() ا�وا>��) ا�ور ا�& ا��ودة ��
ت ا���ض ا�& ����

وا �$
<م ا�و%� إ��� ��!ل.  �
�زل �*��ر ��د ا�����) ��دان �ن ا�� 
 ��"ذوا ، ا
���(�) ذا�رة ذا�ر�<م ��!ت >د أ���) ا�*.ل ��ر�) ان. >دره ھو ��ن �م �ر��� ��8ر ا�& ا��Mر�� ���.�ب ا�ر>� %!& %�ز��ن �#����ن

����<م أ�8�ت.  ��دا �<�0وه �م ��ر�"� ���رون �����د و�دت. ا����0 أ.��ح �و>� �
��س �!ظ6ل ��ر ان ا��.�رك، ��را#<م ا���د�) ا
�د#وا� ��
T� د#ون�
و
� �� ان.  ا��رارة أ#�!�� ��8ت ��ظ ��<� �راو�) �!��ت �����!ون .ك، و�!<م ��� أ�#ر ذا�� �0و�� �و0وع ھو ���<


ون ���� �� .�(�، وا��وار ا��د�ث ��دم � ا���وم و�� و%!&.  ھ� "��
) أي �*��ر ���ط��وا ان دون "��
) ا��و0وع ھذا و�$ن أ�(!��، ���<
 .ا�����!) ����رات %�دي ���دل �وى ا�ر ��ون أ� %!& %�ز�� ا����ور دام


� �ؤدي 
*�<� ا���ب و��ن���
��(X ا�& أ (*!�"�  .(��
 ��ظ %
ده ��ون ��د. ا��
وات �رور �; ����ن �م ا���ر�U ��ن �ذ�ك، >دور ا�ت إ�& ����
 ا����) ا�����) �"ص �� �� ا��8ت �!زم ا��!��) ھذه %!& ا��"�) ��!����� ان ھ� وا��*�ر>). ���ذا�رة �
�0ل ا�& ا�#ورة 
��ك ���ول ، دا(م

 ذ�ك، �ن ا���س و%!&. �*��(� ا�ر �$ن ��ظ�ھره �8طدم ���
) �*��8ل %ن �!�د�ث ���و��� ���
ت. 1973 �
) �� ا��
ظ�م إدارة �� دوره: 
��ذ�ب وو�; �����) و"��
) ا"�6س: ا��8ري ا�*��� 0د ��<� ر��) � �را��) .<�د�� ��
ت��. 


���ن ���ھب �� ور��ت ��ط�ت ا��� ا>دار و�0ن Uك ا���ر��
 ���0T).  ا��!�� ا��8ر ��ون �� �0ع ا�ذي ا���
وزي ا����ن ��8ر ھ
 و%
د��. ا��8ر و�� ا��!ك �� ا�
�ر �ل�. ��ن ا�ذي ����� -راد�و �ذ��� أھم ��ن ��د ا���!=، ا��*�ح �� إط�را ��ن ا��
وزي ا����ن �ون ا�&

 ���. �ر�و>� �0*� ا��� ���
��) ��ن ا���
وزي ا����ن ان ��<و�) 
"�ن "�8)، ."�8) ���ر�) ا��!ط) ���رس ��ن ا�#�
� ا���ن أن 
�رف
 �ط!وب:  1975 �و��وز 13 �وم ا�ر��ط أز>) ��ط�ن %!& 8ور�� أ��8ت ،1973 �
) ا�����!�ن ا��
�0!�ن �ن ا��د�د ا���ري �دار %!�� ��رف
�ث�!� �
 %��،) اد�ودان(وا����%د ا�
�6ب، >�(د أخ %���و،) �و�و
�ل ��و�
و( ا���دم أ��0 ا�<�ر��ن �0ن ��ن.  �و��وز 13-12 �وم ھرب 

�ون دا"ل �وا�دت أ"رى ��رو�) و�ود وھم ا�#6ث، �ور���ت ا�"وة و�ذا �ز�رق،) ا���ران(  ��0ط �ر��) وا��ر.= ا�.6ط وا���ط�ن� 
 . ا��!ك


ود، %!& #�
�) ا���ض ا��� و����
*!�وا �ن ا�ذي ��ز����رت ا����رة- ا���ن ا�& �ور���ت ا�"وة وأر�ل ا%د�وا ا�� �

�ر �� ا� ��.  1991 د
 ا�& 1975 �
) �ن ���ر��ط ا��!�� �!درك ا��!�� ������دة و�وده ا�& �و����) ��8در �.�ر �وف. "�ر �ن ھ
�ك �!�س ا���
وزي ا����ن %ن وأ��


<��) ��ز����رت ��ن إ�راغ و��ن.  1981 (
 إط6ق >رب %ن ر���) .�� ��8در ��دث ��د: أ>ر��(� %
د �د�د �ن ا�ل و�د >د 1991 �
،�� ..�ء � #م �را

 15 و�وم >ر�ب، %�� �را�� �Tط6ق" �<� �ر"ص ��8در"و%دت ، ا��و�*� ا�ر��ن %�د ��و�) ����ن و��د ،1998 �
) �ن ��رس و��
 ا��<دي .$ن ھو و���. >�ر و�دون �#) �دون ��<و�، ر>�� ا�8= ا�م ا
�.  �و�وا >د �$
<م 8رح �"�*�ن �(�) �0ن ا��� ظ<ر أ��و�ر

 .ا�#�
� ا���ن %<د �� %ذ�وا ا�ذ�ن .�"و") �; �"�*� �وف أ#�ره ��ن �
�ر�)،

(���" 

 ا���ط*!�ن، أ
ظ�ر %ن ���د �
زل، دا"ل ا��وار �رى. �رزوق زو�) ��<دئ ��ف ��و ��دي �6م �� ��ر�م ا�ذي ا�8���� ��ن �رات، %دة
�
 و��� اQ"��ر %ن ���*�رون أ�� ا��
�ظر�ن، ��ر ا�زوار ��ن. و�ود
� أ�ر ��رھم ا�ذ�ن ا���ران ��!ب ��"ذ ا�وا�دة، ا���%) �ن أز�د دام و��

�د ا�8���� �دأ �رزوق، زو�) %��8) �زا�دت ا���ب، ���) �رة �ل �� ���ر ا����*�رة إ.�را�<م و��
ت. %ددھم ��0%ف ��، "د�) �ط!�ون� 

� ����0ف وا�ذي ��!���) ا����ق ا�#وري وھو �رزوق وأ�� �.�ء، ���رث ��ر ������ �وا8ل ��و ��دي وإ��. �<د(�<� �� �8و�)%���� ا

����� �د�ن ��
� ����، �� ھذا� ���
ت �ر %!& ����ظ ان ا��ط�%ت اQرادي، ا���ن �ن �
) 14 �"6ل.  �زو�� &�� �>��
� �
!>� و��ذ�ر. �
 .ا�*رن �ن ��
�ظ�م �"�*� ��
ت "�زة وان ا�!�ل، "6ل ا���6س ��Mل ��
ت أ�<� أن ���ط) ��ل إ�داھن

 : >�(!) ا�ر �� �.رح أ�<� ���
ت

�>
 .ا����ول "�زة ا

�ب ، 1987 �
) ارض �ط= ا�& �رزوق %�د %
د��
 ا�#6ث ا�!��ءات "6ل و�0و�� ��ط.� ��و ��دي روى ��د. ���ة ���ھ� #��#) ���ة ا
 : �� و>�ل ، 1996 �
) �ن �.ت 31 �وم ا�ر��ط ا�& ور�ل ود%
� ، ا�طو�!)


�Mر، �� زر
� ا����!) ا��رة ��� �


ط�) ا��ن ا� �>�� .ا��.��<� ��ب ا��� ا.��ء �ن ا��#�ر �<� �ن �#�را ا����ح �


�ر 3 �وم اي ذ�ك �ن أ��م #6#) ��د ��و ��دي �و�� ��د. ���!) �رة �ن ھ
�ك ��ن �م ا
� ��ر د%و��، ��"!ل ا��� ا���<زاء 
�رة ا�& ا
��<ت�. 

� ��و�� ��ن �� �ذ�رت �و���� %!�ت %
د��.  ��Qھ��ل %��ق إ���س %ن �<�� ���ر ��ن اذ و�!����، %�8ه �*�رق � ��ن. 1996 �
) �ن% (
� 

 :اط!س ���ن 1973

�
 .���ن أي �� �و�د و� ���ن �ل �� �و�د ا

 ا��.*�، �وف ا�ذي �� ا�<ل �
ت. #�
�) ���رھم ا>�*� و�د�
� اط!��)، ا�ر�وع ھذه �ن ا�#وار ھؤ�ء �رور %!& >رن ر�; ا
8رام ��د
 "رب ا���ن ذ�ك �
ذ. ا����ق �� ��
� ��� .ك �دون 
*�<�� ھ�� �زا�ن � وا���Z) ا��ؤس ��ن. ا����ط ا��
ط�) �ظ<ر ��*��Zت �����!�ت

 ��ن ا��� ا�طر�دة وھ� ا�Mز�ن، ��*ز ��
ت ��ث �
�Mر، �6ل ا��وم وأ�8�ت.  ���دواو�ر ا����ق �� ���ط ��
ت ا��� ا�
"�ل وا��ت ا��8�ر
��و��) ��ر �
ظ�) أ
.�ت:  �وظ�! ��دم ذ�ك �; ھ
�ك و��ن. ���) %�ر�) أو���ج، �و�� ا����0 �� �*0!<� (�
��& ���د �<ر��(�� "ط� أ��� 
 .ا����رات و���ق ا�8�راء �� ا��.� �<واة ا��*0!) ا���!) أ�8�ت ا��
ط�) ان وھو ، %زاء ��6 ا
� 8= إن آ"ر %زاء وھ
�ك.  ا�6�و

 �#�رة؟ ود�وع د��ء ��<� ���ت �$��ة ��رح ��
ت ا����ح، ��<ر ا��� ا�"�6)، ا��
�طق ھذه ��ن ا�ر%ب �
���� أن دون �*�ر أن �!�رء ���ن ��ف
 �ظ<ر ا���ن ��ض ��.  ھ�ھ
� و>�ت ا��� ا��$��ة %!& ��8ت .�ھد ا
�. ���Mر �م ����) ��.ف ، ا�ذ�رى %!& �
*�= � ا�ذي ا�ز�ن �رور ان


��ذ�ن و��دو. ا��
�زل ��ض ��ط�ن %!& ا����ل آ#�ر���
�ر��<م �ن و�ر�وا ُ%ذ�وا ��د. ����) ��
و��ت ا��
�زل ھذه دا"ل �<م أُ���� ��
و����� 
 .�#�را �د�� ا"�*وا ا�ذ�ن ا�.<داء و��د�ون �*"ر ا����0) أ%���<م ���
ون و��
<م ���!���<م، �
<م وا
�ز%ت

 �<� �����) وا>��) �8
�� %��م ر�) و�ط �0ع >د ا%!& �#��<م إن ، ا��ر%�) ا�����) �"*� أن ���ن � ��را، ��ن �<�� ا������<م ��ن ذ�ك و�;
�ز ا�%�راف 
�رة���� .�>

وا ا�ذ�ن ���ذات أو�(ك �; �
���) �!��ء أ��د�ث ����د�ون وھم ا�س أ%داء ا�& �ر%و�) 
ظرة �
ظر ���ززة أرواح إ�� 

 %�ر طو�6 ��دد �وف ا�Mرام ھذا أن �وى ��ري ��� .�(� �*<�ون ��ودوا �!م ا�ور %!�<م ا"�!طت.  ا���!= ����*�ح ا����م >د��� �
�.دو
<م
 .���.و
� ا�ذي ا��<��ش


د. أر�م أ�واء �� #�
�) ��ود أن �رھم �� ا��#�رون ��!م ��*�ح ا�رھ��) ا�ذ�رى ��<� ���!) ا�����6ة، �� ��ھت >د ا�#ورة ���رات ان% 
�$ة ا��"�$ة �ؤ�<م ��$��ة ����8= أ8وا�<م، و�"�
ق أ%�
<م ���ل ���ود %ن ا��د�ث�  ُ��
د�� ھذا ا�& إ��0) ��ن �����، إط�ر و�� ا
�: و>� 



����<م ��<م ����م �<
دس. زاھر �����ل �
�ظره (� أ�دا �� �.�روا �ن �داد. 
��ل .��ع �داد �� إ
<م. ���ر�رھم "د�) ����� وھب ا
� �در
 .آ"ر ����� >�(د ���ه

 . ا���0ر ا�ز�ن وا>; �زو %ن ��و>ف �م ا�ذ�رى ھذه أن �رون و�وف ، ا����0 �ذا�رة ا��!�) �ُ��طَ 

)JPEG( 
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 و�
�داث ا�ز�
� ا��ر��ب ا
ظر( ا���ر��) ا�"��س ���د و%ودة ، 1953 �.ت .<ر �� �ر
�� �ر��0 ا�ذي ا��!ط�ن وھو ، %ر�) ا�نH� �� آ"ر 

�داث �!ك %!& ز�ن �ر أن ��د وا0�� ��رو�� ا��وم ��ت ا�ذي ا�ر وھو ، �$��د ��ل ا��ر�) ھذه �ر��ط) . ا����بQ*�ح ، ا�زا(ري ���� ا�ذي ا�
=�8�� ��
�0 ، &�� .ا�����ل ا��Mرب ا.�را��) أ�ل �ن ا���د�� ����*�ح �ذ�ك و�ر��ط ، ا����ور ا��!د ا���6ل و

 

 ا��وات دا"ل �ذ�ك �ل ا���ش، دا"ل أي ، ���ب ا��!��) ا���!�) ا��وات دا"ل ��م �م ا�وط
� ا���ر�ر ��ش ر��ل �ر��ب إ%�دة إن] 2[
 ا��و��س �رق و�� ، ا��8ر %ن ا��
�#ق ، ا��!ك �ن ا���رب ا�ن و�� ، ا�دا"!�) وز�ر �!ط) ��ت و0; ا�ذي ا����رك، �!�"زن ا����%دة
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 .ا�.���) �!�وات ا�.�را�� ا����د �زب ���ن ا�.�را�� ا����د �و��) 
.ر��] 4[

 


�ر ���= – 
و���ر 25 �وم ، 145 %دد)  ا�8��*)( �و�ر
�ل 
.ر�<�] 5[� �م �ذ�ك ��
� ، ���و#��) 8را�) �ر�� ا���
� ���رف �م.  2000 د
�0
� ا%�راف "��م ���ل ، ا�"ط�ر ا�و#��) ��0ون و��%���ر ، ا��8ت ھذا. �<� ��
�ر. 

 

�!ون ا��د �; �!�ؤ�ف �وار] 6[
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�� ����ن ا�س �*�و�0ت إ��ن 1955 أ��و�ر .<ر �� ��ط، ا�ظ�ھر �� و��ن �*�ر>) ��� ��دو >د وا�ر ، ا�����) �� ا��ر�) ھذه ظ<رت] 7[
 و�
�داث ا�ز�
� ا��ر��ب ا
ظر( ا���ر��) ا�"��س ���د و%ودة ، 1953 �.ت .<ر �� �ر
�� �ر��0 ا�ذي ا��!ط�ن وھو ، %ر�) ا�نH� �� آ"ر 

�داث �!ك %!& ز�ن �ر أن ��د وا0�� ��رو�� ا��وم ��ت ا�ذي ا�ر وھو ، �$��د ��ل ا��ر�) ھذه �ر��ط) . ا����بQ*�ح ، ا�زا(ري ���� ا�ذي ا�
=�8�� ��
�0 ، &�� .ا�����ل ا��Mرب ا.�را��) أ�ل �ن ا���د�� ����*�ح �ذ�ك و�ر��ط ، ا����ور ا��!د ا���6ل و

 

 ا��وات دا"ل �ذ�ك �ل ا���ش، دا"ل أي ، ���ب ا��!��) ا���!�) ا��وات دا"ل ��م �م ا�وط
� ا���ر�ر ��ش ر��ل �ر��ب إ%�دة إن] 8[
 ا��و��س �رق و�� ، ا��8ر %ن ا��
�#ق ، ا��!ك �ن ا���رب ا�ن و�� ، ا�دا"!�) وز�ر �!ط) ��ت و0; ا�ذي ا����رك، �!�"زن ا����%دة
 .ا�"�8)
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 .ا�.���) �!�وات ا�.�را�� ا����د �زب ���ن ا�.�را�� ا����د �و��) 
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�ر ���= – 
و���ر 25 �وم ، 145 %دد)  ا�8��*)( �و�ر
�ل 
.ر�<�] 11[��ر ا���
� ���رف �م.  2000 د�� (� �م �ذ�ك ��
� ، ���و#��) 8را
�0
� ا%�راف "��م ���ل ، ا�"ط�ر ا�و#��) ��0ون و��%���ر ، ا��8ت ھذا. �<� ��
�ر. 

 

�!ون ا��د �; �!�ؤ�ف �وار] 12[
� .  
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�&رض ا�"����� ا������: �و�ش ��ن �7�&� �����) 

 

 

 2006) ���و( أ��ر 30 ا����1ء

�ر�ت�� 

 


�ت أ��ر �� ا���و��ن رأس %!& ا������) ا���
�� "ر�ت�� "رجا�� ."ص �� ،59 دور�� �� ا�*ر
�� ��ن �<ر��ن ا������)، ا���
�� �<ر
�)��
���ع ��و�Ken Loach، X �و�ش ��ن ا��ر�ط�
� ا���T� (
� The wind that ا�.��ر �<ز ا��� ا�ر�=" ا"�ر ��!�� %ن ا��<ر��ن ����م �

shakes the barley "ا�#ورة �دا��ت %!& ا�0وء ��!�ط ���د ا�ذي (�
 �ر�ر�) و ا��ر�ط�
� ا���ج 0د ا��.ر�ن ا��رن %.ر�
�ت �� ا�Qر�
� �طو�ت و �
�0ل ���ر��� ا��ر�) أ�ل �ن 
��0<� و ا�.�وب �"
دق و��� �و�ش ��ن ��ون ���د�� و. ا�#ورة ھ�� >�; �� ا��ر�ط�
� �شا�

�و.. �دا �M8رة.. �M8رة "طوة.. ��ون أن 
$�ل" ا�<��� دو��<م ��ر�U ��وا�<) ا��ر�ط�
��ن د�; و ا�Qر�
دي ا�.�ب
 (>� ا��ر�ط�
��ن �وا




� إذا ور���. ������ريا ���ر�"<م!< (���� ا��Qر���� ا�Mزو �<���) ا����.ر �!���� ��." ا���0ر %ن ا�����) ذ�ر
� >د 
�ون ا����0 %ن ا�
 .�!�راق


ت ا��� و) أ��0 ا�
���0 و( ا�Qدا%� �.واره ط�!) �و�ش ��ن %
<� دا�; ا��� ا���د�) ا���د��ن �����0 �.ر�ف ��#��) ا���و�X ھذا إن�� �� 0رة
�� أ#
�ء ر��<� ا��� �ده >�0) �ر�ز�)
 ا�*
�ن �<ذا ا�و��ز �!��ر�ف �
���) أ��
�<� و...ا������) ا�8���) %د��ت أ��م] 3[ ا�ذھ��) ا���*) �

 !���� �ردد �ذا و ،2004 �
) ا�.ر��� ر.�د ���د ا�
���� �; ا����0
�) ا�دو��) ا��ر�0) %!& ا��و>��ن رأس %!& إ��� ورد ا�ذي ا��
�0ل
 .ا��Mرب أط�ك �����) ا���
��(�) ا�
وادي ��ض ��"  The navigators ا��6�ون"

 

 �و�ش ��ن أ%��ل

 35 و �!*زي ��!م 22 زھ�ء( �دا���<� �
ذ أ%���� �ط�; ا��� ا�#وري ا������ ا���زام و ا���د�) ا�����%�) ا�����0 ���
�� ر�زا �و�ش ��ن أ�8=

ذ). ��
��(� ��!م�� (
 ��!م �#ل ����، ا�ذي" Cathy come home ا��
زل إ�& ��ود ����" �T"راج >�م �!�!*ز�ون، �
�X ��ن ��ث 1966 �


�) ا�����%�) ا�"د��ت إدارة �وا�<) �� ا�*��رة ا���(6ت ���
�ة %ن ،)Ladybird" (1994 ��د��ورد"��
 �� ا�ط���� ��<� ا
�زاع أ�ل �ن ا�6إ
0�) ا�*�!م أ#�ر ��د ا�����%�، ا�و0; ھ.�.) و ا�*�ر ھول ر�م أط*��<م �ر��) و ا���0ن (�*� و ا�M0ط �دا�) و ا��ر���ن �� 
��.� و 8

 ���ود �وف ��ث ا�����
�ت �دا�) ��& ذ�ك و ا�ر���) ا�!��را��) ���.ر ��و�) %<د �� �دة ��ز�د ا�ذي ا�ر �و�ش، ��ن أ%��ل %!& ا�ر>��)
 ����<� ا��� ا�����%�) ا��$��ة و ا�"راب �.<د ظل �� "8و�8 أ>وى �.�ل و أ�0ل ظروف �� �)ا���د ا�����%�) ا�����0 �وا�0; "وض

�س �د�<� أن" %
<� ��ول ا��� ���.ر ���و�) ا��د�دة ا�!��را��) ����� ا�رأ�����) �$ن ا>�
�ت ا���!وب، �����
& ��ر���) أ
<� و ا�ط���، �!8راع 
 ".�!)ا��� ا�ط��) ��ق دون ا����ء ���ط�; �ن

 :#6#) إ�& �و�ش ���ن ا���
��(�) ا%��ل ����م ���ن و

1- ���� أو �را��<م و ���.<م اد
& ا��د أ�ل �ن ��8ر%ون ا�����;، ھ��ش %!& أ�8�وا أو ُو�دوا ا�ذ�ن أو�(ك أي: ا�����%� ا�
ظ�م 0
��(زة" (Raining stones" �!م� إ�& أ.�ر وھ
�...ا�����%� ا�وا>; و�.�) و >���) أ��م ���ط) ��ل ����!�ون (
�) 1993 ��ن �� ا�����م �

�*ل ا���ھض ا�*���ن .راء ��دي �ر�; ��وف ا���ل %ن %�طل أب %ن ���� ا�ذي!� ���
 �8و��ت ��وا�� ا��M8رة ��
�� Communion ا��
(��
� ���ق �وا>ف و ��
�و إ���" ��!م �ذ�ك و. �دا >وي إ My name is Joe" (1998 (ة ور�8 ا�ذي��� أ�د �� ا���ول %!& �د�ن 

���ء�رد" ��!م أ��0 و. Glasgow ���6�و ا�*��رة ا� (!�< Just a kiss" (2004 (ء ا�ذي����!) �ن أ%��<� �� و �����ر 11 أ�داث ��د  

ب ���ه %داء و %
8ر�)���ب >8) %ن ���� ���*�!م �
<م، ا���!��ن "8و�8 ا�Mر��)، ا�دول �� ا (��8 ;�� �ن .�ب" >���م" �ن� �

(!)�% (�
������ (
 ...��#و����) �در�) �� �دّر�)" إ�*�" �; ����ظ)، و ��د�

 


�)، ا��6>�ت و ا����ل ا��6Mل وا>; %!& ا�0وء ��!ط ا��� ا����.رة ا������) ا�6م -2��
Qا (�����
<م، ���; ا��� ا��ر�) و ا��� "�
 � أ
 وا>; %ن ���� ا�ذي) Riff-Raff" (1990 راف ر�ف" ��!م ��#ل"... �.�!� ا��� ا�����%�) ا��
& أ��0 ل� �!����; ا�ظ�ھر ا��ط= ��ط أ8ور
 أو��� ط���� ��� ��<م �و>د �وف ا�ذي ا�.�ء...ا���6) ا
�دام و ا�.Mل ھ.�.) و ���.و
<� ا��� ا���6Mل ظروف و ا��و����ن ا��
�ء %��ل
 ��!م أ��0 و...ا���6) ا
�دام ���ب �$��و�� ا����ل أ�د �و�� أن ��د ��6 ا��
�ء ورش �� ا�
�ر رامإ0 %!& ��0<م �T>دام ����د �وف �8د>�


� و ا��<
� ا�"راب و ا��د�د�) ا���ك ��8
) >ط�ع "8"8) �8رورة ��6ء �8ور ا�ذي) The navigators" (2001 ا��6�ون"��
Qا 
 و sous-traitance ا���طن �ن ا�"د�) .ر��ت %!& ا����ل ����م %ن ��
�X ا��� ا��<
�) ����.وا(�) ا�*�!م �� ���د ��ث ذ�ك %ن ��ر�ب ا�ذي
 إ�دى �� ا�
��0) ����6ت ا�
���� ا�
�0ل ��ر�) �ذ�ك و!!!...  ا�!�ل �� ا0طرارا �ر>�� ا.��Mل أ#
�ء >ط�ر دھ�� أن ��د ا����ل أ�د و��ة

�!س �!وس ا���رى ا�*
�دق
 ).Bread and roses" (2000 دا�ورو و ا�"�ز" ��!م �� أ

 

3- ��
 Land and ا��ر�) و ارض" ��!م ���& إ
��. إط�رھ� ��" ا�.��ر �<ز ا��� ا�ر�=" ا���وج ��!�� �8
ف ا��� و: ا���ر�"�) ا���

freedom" (1995 (دا#� �دور ا�ذي�
�) اھ!�) ا��رب "6ل أ���T� )1936 (رز ھو� ھذا "6ل �ن �و�ش ��ن أراد ��د. ا�"�
) ھ�� �� ا
 ا����ل و >��� ��د ��ر�"� �<��ش و ���ف ��رض ا�ذي" POUM ا���ر��� �!�و��د ا����ل �زب" ا�#ور�) �!�
ظ�) ا�%���ر إ%�دة ا�*�!م


� ا�.�و%� ا��زب �����
�� >�ل �ن �وادره���Qث ا�� ةا�#ور �د�
���) ا����ر �
ظ��ت أو�& �ن ا���ر��� �!�و��د ا����ل �زب ��ن 

��] 4[ ا�.�را��)���T� ذاك
 ��!�ط �و�ش ��ن ����د ا�*�!م �"6ل) JPEG...(ا��رو����ر�) ا�#ورة أ�ل �ن ���
�0ل ا�*�.�) 0د �!
�0ل ر�ط� و آ

�ول ا�
��ش ھذا %!& ا�0وء (����; �.<د %�ر ا�#ور�) ا���را��� �� !�و��د� ا����ل ��زب ا�#ور�) ا���!�.��ت �رر�<� ا��� ا��رى إ�دى �6
 �ن ���
�0ل ا�*�.�) 0د ا������ ا�
�0ل ر�ط ا������)، ا��Qر����) ا��وى �; ������ن ا��و����) ا������) ارا�0، �.ر�ك ��ب ھل: ا���ر���

�ول �دور ا�*�!م ��ر��ت أن و�ذ�ر...ا���) ا�روح �
�0ط، 
ظ��� ��ش أم #ور�) ��!�.��ت ا�*6��ن، و �!���ل ا�����%� ا���رر أ�ل 
�!�زي ا�.�ب دا��د ."�8)
�ر�) وا0= ا��!<�م ��...ا�#ورة %ن ا�د��ع �<دف ا���Qن ا���<ور��ن ا�����!�ن �8*وف ا���ق ا�ذي ا��!� 
�!�زي �!���ب ا������)
Qورج ا�.<�ر ا� .أورو�ل 


*س �� اQ.�رة ��ب ��� (

��را�وا �ن ���ة �ب %6>) �روي ا�ذي) Carla’s song" (1996 ��ر� أ�
�)" ��!م ا���ر�"�)، ا�6م "� (!0�
� 
 ا��Qر����) ا%�داء و ا�
���را�و�) ا�#ورة أ�داث ا��"رج ���د ذ�ك "6ل �ن و. ا���6
دي .�ب �; ا�#ور�)، ا���
د�
�) ا��ر�) 8*وف ��

 ا"��روا!  � >��وا!  � ا�
�س >�ل ھ
� و ا�.��ل �و
 ُتُ◌�ول و ُ�
<ب ا�
��را�وي ا�.�ب #روات إن: "%
<� ��ول ا��� ا�#ورة ھذه %!& ا�ر���)
�رى %�س� Uوا ��د. ا���ر��!� إن ���دث ا�ذي ��. ا���%� ا�وا�ب ا��#�ل ��طون �و
<م �<د�دا �ذ�ك أ�8�وا ��د(...) ا����Mر أ�ل �ن ����وا و 

 ".�؟ >��ت كا������ إذا �؟ >��ت ا���رو إذا �؟ >��ت ا��راز�ل إذا �؟ ."ص �!�ون 300 >�ل

 

��
 �و�ش ��ن ��


��ج �� ا�طو�!) ���ر��� .ك �دون ��$#را ا���
��، �� ا��د�دة ا�وا>��) ��#!� أ�رز �ن �و�ش ��ن ����رQھذا ����ز. ا��!*زي ا �� ا���
��(� ا��و

ت �و ��� "�8) �$#�رات أي �ن "���) ا�.�� ا�8ورة �
و%�)�� ��
ت �و ��� ا�َ�.�ھد 
�ل و �!*ز�� ر�ور���� (�� �ن � ذ�ك و ا���د�) ا����ة �� 

��ث (�����ل ��رك �و�ش ��ن �دى ا��وار ��
��ت ����ز ا"�ر، ھذا %ن و... ا��وار ط���) و �!8ورة ا�"!*� ا�د��ور ،)�دا %�د�)( ا� 
 ا��"رج %�
& >د و. �����<م و �!���ل ا��ر�) �ھدا�َ�. "6ل ���!& ا�ذي ا�ر ھو و ��!��(�) �وارھم ��!ورة �!��#!�ن وا��� ا�ر���ل و ا��ر�)



 أو" Fuck" >��ل �ن ا��!��ت ��ض ��وظ�*� إ.�رة ��" �دا ا�و>�)" ب أ���6 �وارات ا%��رت ا��� BBCF ا��ر�ط�
�) ا�ر>��) �ؤ��) �ن �#�را
"Chatte) "إ�ھ� ��" أ>ول أن %��ھم ��ذا و" �رد ذ�ك %ن و)..."رى ."�>
 %د�دة �رات ا��!��ت ھ�� �����!ون ا�.��ب �ظم�.. ا�.�رع �M) إ


*س �� ��0<م %
د�� ا�
�س �<ؤ�ء ��ول أن BBCF ر>��) �ر�د ��ذا أ���ءل. ا�"��M� (8<م ����وا أن ا�.��ب ھؤ�ء �ق �ن أ��س...ا��وم �� 
(
 ".ا��ور
و "�

 :�و�ش ��ن %
د اQ"راج ��
��ت �ن و

 

 و ا���#!�ن داء أ>وى ا��6Mل ������� و ا��8و�ر ��دم �; ا�*�!م أ�داث ا��.�ف إ�& د��<م و أ
*�<م ا���#!�ن %!& ا���
�ر�و ���) إ"*�ء  -
 .إ����<م

 

�و��) 
�ذ  -
 �#ل ا�*�!م، �� ا����ر�) ادوار ���ر�) �ن ا���د�) ����<م �� >ر���ن ��
وا ��#!�ن ا"���ر إ�& �!�$ �ل ا���#!�ن، ا"���ر �� ا�
 ا��رب "6ل ا���<ور��ن ا�����!�ن ���ض ا"���ره �ذ�ك و. ��!��(�) ا������) ا����ة �*��8ل ����د �� أ�د%وا ا�ذ�ن" راف ر�ف" �� ا��
�ء %��ل


�) اھ!�)���Q) ا�راف و �!�.�ر.Qرض" ��!م �� ا��.�ھد ��ض �8و�ر %!& ا ).أ%6ه ا��ذ�ور ا�*6��ن ���; �.<د "8و�8" (ا��ر�) و ا

 


��<�، و ����دا�<� ��ل ا��ب %6>�ت �� أ��0 )ا�وا>�� و  -��
 ��.�ھد ���
��) ا�.�ء و
*س...ا��$�و�) ا��#���) ا�رو��
��) ا�8ورة %ن ���دا إ
 .ا�ط�����ن ���ر��<م طر��) و ا���#!�ن �$���د ا��ب ���ر�)

 

 �ل �ظ*ر، �0Tراب" راف ر�ف" ��!م %��ل �"ط �
�� �!م. ا�
��8ري و ا��طو�� و ا���!ودرا�� ا�ط��; �ن �و�ش ��ن أ%��ل �"!وا ���  -
 و أو�� �.�ل ا�ور.) �� ���ط) ��ل ا�
�ر إ0رام إ�& ا����%�، ا�رد .روط ا
�دام ظل �� و ا�رأ����� ا���6Mل �رارة ذا>وا %��!�ن �T>دام
��ج �.روع ��ن %*وي��
*س %ن ا��د�ث ���ن ���...ر���<م �و��ة ا�
���م و �6 (��>
 ا��"رج �ذ�ك �ر�د". ا��6�ون" �*�!م ���
��) �6طو��)ا� ا�


ون �ن �و>; �ن ��ن �!وا>; و��) ذ��)، ��)، .<�دة �
�ل أن��� �
�. 

 


ط�ق 
*�� ا�ر و  -� &!% ;��� ذ�ك %!& 
�وذج أ�رز و ا�
�س، ���; �دى ��� %�وب و �0ف 
�ط ذات %�د�) ."��8ت: أ���6 ."��8ت 
 .ر��>� ���; ��ن ������ �ذا�) ا�#ر �و
� �; #وري 
�0ل �� �
"رط ا�ذي" ا��ر�) و ارض" ��!م �� �ددا� ا���ور�) ا�."�8)

 

 �!�() أ%���� �ل إن �ل Misérabilisme ا������) ا��$��و�) ا�
ز%) �� ��وط� ��
� � �ذ�ك ا���د��ن، ���
�ة %ن 8ورة �
�ل ا��"رج �ون  -

�) ا�
ز%) و �!*�راء ا��ر�) ���روح��
Qد ا��وا>) ا�����) اM� أ�0ل. 

 

 �ر�ن ا�6(� ھن و إ8رار، و %ز��) و #ور�) ا�#ر ادوار ��دن �ن �<ن. �0
� و را(; �.�ل أ���6 �� �!�رأة ا�%���ر �و�ش ��ن ���د  -

ت" ا��ر�) و ارض" ��!م �*�. ا�
���ق و �!�ر�) ا�8��= ا�طر�ق�� ��
 ا�و>ت �� ر��><�، ��ن ا�#ور�) ا��68) و �!�ز��) ا����دة ھ� �6


�) ا�#ورة ���.<�د ��ظ) �6
�� ���.<�د ���ون و ا������) ا�!"�ط) و ����ذ�ذب دا��د �� ���ز ا�ذي���Qذ�ك. ا�ا�.$ن  (��
 أ�
�)" �� ���ر� ���
 ا���م و�� �� �!�رأة ا��ر ا���دي ا���!ك �ذ�ك ��دن ا�
��(�) ا�."��8ت ھ�� أن ھ
� اQ.�رة ��در و"...ا�ورود و ا�"�ز" �� ���� و" ��ر�


�� و ا���ط*� �.ر��<ن ا��ر ا�"���ر �� ا����درات ھن �ن ��د ،Machisme ا�ذ�ور�)� .ا�ر�ل �<��
) ا��$�و�) ا�
�ط�) ا�8ورة %�س ا�

 

 .�$%���ك ا���د�) ا�ط���) ا�����0 و ��Hداع ھ
�(� و �و�ش، ��ن �ك .�را

 

 2006-05-29 ���ر�ت،

======================  

��ك , ا�رأ������، ِاھدم: أ��1 �و �ف ا����ر ا�� ري ا�+�(ر�� �7�)!  
 

 2006) أ��و�ر( ا3ول �+ر�ن

 13: (دد ة- ا�����ل

 

��دا �ودا��ت ��ط) �� >ط�ر دھس ،1937 %�م �ن د����ر ذات 6��
 �� ا��ط�رات �ر�) �و>*ت و %�ره، �ن ا�#6#�ن و ا�#�
�) �� �.�ب 
(
 .أ��6 �و��ف ��ت ��د: �وھ!) �و>ف أ��0 ا����ة >ط�ر.. ا��د�

 و ا���ر �$ن. ا��ط�ر %�6ت و ا���) ��ن ����� ��<� أ
<& ا��� ا�!�ظ) ھذه �دود ��& ��*� ��� ��رو�� ��ن �م ا����ر ا���ري ا�.�%ر ھذا
� ذ�ك �ن أ�#ر ��ن و ، ���8(ده ���*� ��ن �م �!� ا����م�� و ، ا����ة ��<) �� أ��6 ���ة ��
�� ا�ذي ا��رح إ�& �
��� �م) ا����مُ ( �$
�. د�� إ�& )�

 .>�8(د ھ�$ة %!& ��"�ء ����� ��ن ا�ذي ا�را(ق ا�
<ري ا�
ز�ف ذ�ك �!�ظ �م

 �ن �#�را ا���ر��ن �ن ���;� %
� ��$ل أن و ��6، ا���#���) ا�
8ب �رى أن ا���ر�) ا��دن إ�دى أو ا��وم �ودا��ت �زور �ن �ل ���ط�;
��وز أن دون ���ر أ��6 ��� و ا��وت، %!& ا�.�ر ا
�8ر ��د. ا����ة و ا�
�0ل و ا��ب �� ��*ظو
<� ا��� >�8(ده��  ُ�
�
� �
#Qا�#6#�ن، و ا 
 .ا�ذا�رة د�ل %!& ا��ب ا
�8ر و ا��د�د، %!& ا�.�%ر دم ا
�8ر

 و ا�*6��ن %ن ا��دوث 
�در ���ل و ��وھX ���ب ا�*�راء، ا���ر��ن �ن �وا�د ����� %�ش ا����م، ء.�را أ��ر أ�د و اول، ا���ر .�%ر أ��6
. ا��(��) ا��دن و ا�ر��ق و ا�����) %ن �M8رة، ���ت ا��� ا�#��ب ���!) أ�� %ن ا��ر�)، و ا�"�ز أ�ل �ن ���0) �
�8ب ا����ھ�ر %ن ا����ل،

 و ���
�، �� �و���ش ��ورج ���(� ��د ��ر���� أ�8= ��د ا�.�را��)، ا������) ا��ر�) 8*وف �� �
�60 %�ش اد��، 
.�ط� إ�& إ��0) و
 و ا������)، �وا>*� و ������� ���ب ا������) إ�& ا>��د و. ا��ر�) ا������) ا��ر�) �� �
�60 1930 %�م ا���ري ا�.�و%� ا��زب إ�& ا
0م

 ".%!�<� ����ك � ��)،ا�رأ��� اھدم" د�وا
� ا���ر�ض ��<�) 8ودر



 ا�ذي ا��زب �ن ُطرد أن إ�& ا��!ق، و ا���Z) إ�& ذ�ك �� ��د�; ���د ر��>� �; "����6 ��
ت �� �#�را و %
�دا، و ا��راس �8ب ��ن أ��6 ��ن
����� أزم ��� ،" ! �ر�واز�� �#�*�" ا%��ره (��*
�ر أ
� >�ل ��& ا��
 .ا�.�و%� ا��زب أ%�0ء �; "����6 ���ب ا

 ��ط�ءا�� ا����ر ا���دع �<ذا ا%�را�� �!.�ر، ا�وط
� ����وم) 1905 
���ن11(ا��ر .�%رھ� ��6د �وا�ق ا�ذي ا��وم �� ����� ا���ر ���*ل

� أن دون ��!ك، �� أ�0ل ا����مَ  أ%ط& %��ق ا
��ن ذ�رى ��وت، � �ذ�رى إ���ء و ا��ظ��) ا�.�ر�)�� �� ����� و ا��وع و اQھ��ل �وى 

<� أن >�ل ا�."�8) ا
*�8م ��رض ا��8Q) إ�& �� أدى ��� ا��.رد� �����
.Mل: "1939 %�م �و��!ر آر#ر ��ب. � (��� ا��وم ا���ر�) ا�ر

��ن ھذا %��!ت ��
<�. ا�.�%ر �ن >د�سٍ  �"!قQ!ب ا����رب � ���ل أد�� %8رٍ  %!& >ر���ً  ا��� �ط!ق �وف ا�ذي ا�.�%ر ھذا �����، �� ا


�رف و�
� %.رة، ا�����) �� وھو ���راً  .�%راً  �و�ف أ��6 ����رون أ"ذوا: "أ��0 ��ب و ،"ا���ري ادب ر%8و �ن �
!� �
 و�; %��ري، أ

�ت �� �$
��( "6>ون و �8د>ون أ
�س ���#<� ا��� ا�����) ا�ر��(ل ��ن". أ
ظ�ر
� أ��م �ذوي �ر�
�ه ذ�ك�
 �و و �8ل) ا���ر إ�& �<� �ر�ون >
 �<ذا ا����م �� �د�
) �ن أ�#ر ا��*!ت و ��6ده، %!& %�م �() �رور ��
���) أ��6 �و��ف �
)َ ) 2005(ا��
) ھذه ا��و
��و أ%!
ت ��د. �ود% ��د

 ...)د�.ق ا���ھرة، ھ���
�، �و��و، ��ر�س،( ا���*رد ا���دع

�6م، و ا�.�ر و ا����ء ��� ���ظ ب>! ���ل، و ط�ب ��!ب ���*ظ ��زال ��
� �"�*�، و ا��ظ<ر >��= ا����م ��ون >د �!���م ���د أن أ�ل �ن ا
 .ا��
�ف ا��ذ�ر �.�� �<و ��ظ) �� ط*و��� و �<�ءه

�دى ���دم أن �رة ذات أ��6 �و��ف .�ءQ ،ن ��� و ا�وظ�(ف��ب ��د ذا��)، ��رة ��دم أن �ذ�ك .رط� ��ر�) >ط�) #
 (!�������� ��<� ا"�8ر  
&�� �� �!�!وم �وزف �را
ز ����) �ن طرده �� ����ت ا��� ،"
�� ��!ب" ا����و�) ا.<ر >�8د�� 
ورد ��� ���!� �� �
وردھ ا�و>ت، ذ�ك 
(
 ��ن .���، �ل أ%!ّم �وف �$
� ھور�ر، أ
�ل ا���د �*ر�نّ  �"  ��ب و>�<� ��درس، ا���ل �ن �����ن درا��� إ���م �
وي ��ن ��ث �Mد، �د�
 ".!ا�#�
و�) ا��در�) �� ��س

 .ا��� ���ل ا��وم أ�8�ت أ��6 �
<� ُطرد ا��� ا�����) �!ك

 

 :أ��6 �و��ف ��!م ذا��) ��رة

 �� ��#ت و>د. %�ري �ن ا�#��#) �� وا
� ا��6د، �و��ف آرون ا��ر�وم أ�� �رك ��ر#وذ���)،و>د ،وأد�ن 1905 %�م �� �ودا��ت �� و�دت"
(
�� (����
� "ocsod" أو�.ود >ر�) ا�& اط*�ل �
 أط*�ل ��ظم .$ن �\وز را%�� %�!ت وھ
�ك.ا�����) ��& ھ
�ك %.ت ا�ر،و>د إ�دى ����


� �ودا��ت، إ�& �و��� �ور��� ا��ر�و�) أ�� �� %�دت ا�����) �!Mت و%
د��.ا�*��رة ا��ر�)��� او��)،��
ت ا��در�) �ن ا�#�
� ���8ف وأ�

ت ��د ا��وم،و�ذ�ك طول �"�!*)،و��Mب �
�زل �� ���ل ��
ت.�
ظ�فوا� ا���Mل �� ���!<� و.����� أ
� ��و�
� أ���  -�
 ��وزه ا�ذي ا�ط*ل أ

 ا��!ك %ن ا�.��) ا��8ص ��ض ا�#��ث �!8ف ا��راءة ���ب �� و�دت ��د ذ�ك و�;. ا�.وارع �� وأ��ب ا��در�) %ن أ�"!ف- ا�وا�د�ن ر>��)
 .ا��راءة �� 
*�� أ�ر>ت وھ�ذا أ��6،

 ���م �
�د��
� أن ا%��دا أو�.ود �� �����
� أ�وي ن و��ن أ��6، ��ن ا��� ن ��ط ��س ا�<ون، �!وك %ن ا��8ص ھذه ��اھ��� أ#�رت ��د
 >�د ��$�) ذا�� و�ودي أن .�رت ذ�ك،إذ أذھ!
� و>د. �� �و�ود" أ��6" �#ل إ��� أن ا���ران، ا��.�رة و��د أ����، >ررا �!�د. ���ف
���م أ#ر ذا ��ن أ��6 %ن ا��8ص �!ك فا��.� أن وأ%��د.ا���ث &!% �� طر�ق ا�& >�د
� ا�ذي ھو ذ�ك ��ن ور��� ا���ن، ذ�ك �
ذ �!� ط�و

� اS"ر�ن آراء ا�& ��M8 ،إ
��ن �*�ر إ
��ن ا�& ا���ر�) �!ك �و��
� ��د. ادب�� �>8��� �� ،�
 ���ف ���م �
�دى �$ن �ر0& إ
��ن ذھ

 .ا�و>ت طول ����ده ����ن ھوأ��6،و ا��� أن �#�ت أن ا�&


�: ا�ط��م طوا��ر �� ا�و>وف �ن �
���8 >�ت. �وءا أ�#ر ��8ر
� وأ�8= ا�����)، �� وأ
� ا������)، ا��رب 
�ران إ
د��ت��� آ"ذ �
ت أ
�

*ذ >د ا�.�م �$ن ��8��، وا�
8ف ا�����) �� دوري ���ء %
د�� �"�رو
� ��� ���ء ا�����) �� ا�ط��م ��ل ا��م ا�ط��ور �� ���. 

" ��ر
��*�روش" �� ا�.�ن ��ط) �ن وا�*�م ا�و>ود ".ب أ�رق �
ت ��6ج، ��
�� �� ا�.رب ��ء ���; >�ت. ا��ط�%�� ��در أ�� أ��%د �
ت
���� وا.�M!ت. ا����ور�ن �\ط*�ل ����<� وأ>وم ا��!و
) ا�ورق ��ب أ8
; و�
ت. ا�و>ود �د�
� ��و�ر ��� �� (� ..وھ�ذا ا��وق، ��


�ء ھذه ��". أ���0)" ا�& %ط!) �� �\ط*�ل �.�ر�س ا��!ك �ؤ��) أ"ذ�
� ،1918 %�م �8ف و��# و�ر0ت ا�ر�م �� �ورم أ�� أ��8ت ا

) �ن ا���و
) �ط!ب أ��*ل أن %!�ّ  و��ن. .د�دا �ر�0�� (���� >�ت �ودا��ت ا�& %ود�� و��د. >�8رة ��دة" �و
ور" ا�& وأر�!ت. اط*�ل 

��ر ،ا�8�ف ���;�Qد �$وراق #م ا��ر�د، �طوا�; وا�
��6ل و"6ل.وا����0ء ا�زر>�ء ا�Qا �
 café"أو��� ��<& �� "�ز ��(; %�!ت ا�رو��

emke "ء ھذه و���
# .او��) ا��در�) �ن ا�"��س ا�8ف أ
<�ت أن ��د ا�#�
و�) ا��در�) ا�& أذھب �
ت ا

 ��رة "6ل %�!ت و>د. %!�ّ  و��8-اSن ا���و��-����ي أودون ا�د��ور 8<ري ا���م !�)�8 و%ّ�
ت ا���6د، %�د �� 1919 %�م أ�� ���ت
 .��<�ر،و�وروك،و����ر: ا��*ن ظ<ر %!& �!�6�) اط!�� ا����ط .ر�) �� وا��8ف ا�ر��;

 ا��!�) ا�& ��.*��ن .�
دور روا�د��و ا�و�8، �� ��ث #م. �
��ب �ط��ب ا�#�
و�) ا��در�) �ن ا�را�; ا�8ف ا����ن أد�ت ا�و>ت ھذا و��
(�

��ر��.�و�*��و �� ا�����ز��ن �H"وة ا�����) ا�د�. 


� أ��و%�ن، �وى ھ
�ك أ��ث و�م
�8!ت أن أ��ث �م ��ث ���و، �� ا�دا"!�)" د��ك" �در�) ا�& ذھ�ت و�
<�.��#و����� و��ت أر#وذ���  
&!% (�
��
� وأ�ر >و�� ��ب" ��زوھد�ش" �� ا�دروس �T%ط�ء أ>وم �
ت ا��8ف و��. ا���!�م ����. 


� �ن ا�ر�م ����زة،%!& �در��ت ا�#�
و�) ا��در�) �ن ا���دس ا���م أ
<�ت
��ر ��و�ت >د - ا��راھ�) �.�6ت ���ب- أ�
Qرات %دة ا�. 


.رت ��د ا�و>ت، ذ�ك �� >�8(دي أو�& ظ<رت. و��ّ  8د�ق إر.�د ا�& أ���ر ���� ����ق �
ت ا�و>ت ذ�ك �� �" ا�Mرب" أي 
�و��ت !)�
�زة، ط*6 وا%��رت %.رة، ا�����) �ن �� ����<� ا��� >�8(دي ��ض�� ��
 .���م ط*ل �وى ا�وا>; �� أ�ن �م ��


� ا��در�) ھ�رت ا�#�
و�) ا��در�) �ن ا���دس ا���م ��د

� أ��ذ�ر أ�ن �م أ��!�، �� �دي ��ن و�م. و��دا �
ت 
 ��د ا�دروس أ%� �
ت 
 .ا�*8ل �� ا��در�) �.روح ا����%�

 .ا�دروس ��ض �T%ط�ء >�ت #م ����و��)، زرا%�� %��6 وا.�M!ت" ��.رو��ور" ا�& وذھ�ت ا���دة، در���� ذ�ك %!& د�ت و>د

;����ن د"ول ا��طو��ن،>ررت أ���ذ�� �ن ا#
�ن وأ"�را،و��.��Qل ا�
��ن ود"!ت. ا��"رج .<�دة ���Qر�ن ا�����ن �واد �� ا�" <ذاو� ا
 .���م ز�6(� >�ل �"ر�ت

��ن، �H%داد أ.<ر #6#) �وى أ���� ��ن �م أ
� ��ر��H� 8و�� ��ب ھو وھذا� &!% (�" ���ول" و%!& ا�����)، ا��
) ا����ن ��" ��د" در
��ن و��. ا�#��
) ا��
) ا����ن �� ��ط��Qا �)�>

ت ا��� ���� ھذه و�� ��ط، وا���ر�U ا���ر�) ا�!M) �� ���ول %!& �8!ت �*�� أ�0ل، در

(��� .ا��!�� ا�����) و�رأ�
� >�8(دي، ا�دى �� �����د�ف ا�<�ت ��ر��� ا�



 إد"�ل و��د ا�"�ص، �و#
�ر ��
ك ���; ���ب �� اQ>��8دي ا��0"م ��رة ا#
�ء %�!ت #م ا�و>ت، ���ض �ودا��ت �� ��ب ��(; ا.�M!ت ذ�ك ��د
 ا>دم ا�ز�6ء �*�ظ) أ#�ر ��� ذ�ك و��ن. ا���!) أ���ر %!& ��Q.راف إ�� %<د >�8ر �و>ت ذ�ك �دو� ا������ت إدارة ا�& 
�!ت" ھ
�ز" �<�ز
�

� ا�.�ء ��ض ������ �ن #�ط ��� و��ن. �
��0) �
� ا>دم ز�6(� �"ص �$%��ل أ�!ف �
ت اQ�� &وا %�!�، ا�
 �ن ��"رون و��


ت %
د�� .�را أ��ب ان ا%�دت أ��0 أ
�:(  ا��ول %ن ���ف �
<م وا�د �ل ��ن. ا�و>ت ذ�ك �� ا�دور��ت �� �ظ<ر ��
ت ا��� ا.��ري� �� 
 .ا��
ك أ�!س ��د و����)..�
ك

 .وا�*!�*) وا�*ر
�� ا���ري ادب �درا�)" ����د" ����) �� اSداب ��!�) ��دب،������ت ��8ل %�6 أ�د وأن �����، أ�ون أن 
<�(�� >ررت


�ت �"88) �
<� ��%) %.رون و��
ت. ا��و%�� ا�درا��) وا��!��ت ا����0رات �ن ��%) و"���ن ا#
��ن أ�!�& �
ت��
8ف ��� (
 ا��
 .��*وق ا��ز�<� ا���

 أن �"ري دوا%� �ن و��ن. >�8(دي 
.ر �ن %!�<� ا�8ل ا��� ا�����Zت �ن ���
� إ���ر أد�; ��
�ظ�م،وأن آ�ل أن %!& >�درا اSن أ�8�ت
 .����ل ���ث �!���م أھ!���" د��� وش��" ا��رو���ور أ%!ن


د�� ا
<�رت �!<� آ���� أن ��ر% �
 ��- ا�.<ود �ن إ#
�ن أ��م ا���ر�)،و8رح ا�!M) ا����ن أ���� أد�ت ا�ذي" ھور�ر ا
��ل" ا���ذ ا��د%�

� -����در�س اSن ���6ن وھ�� ا���<��، أذ�ر ز�ت

� �و�ودا، وھ ��� ط���� #�
و�) �در�) �� �در�� ا�8= �ن �$Q ��� ا�."ص ذ�ك:(  >�ل 
 ).ا������ل ��ل ���!�م إ��� ��<د أن ���ب -����د ��!) �ن 
�") ��ده ر�; وھ
� – ا.��ر �ن ا�
وع ھذا ���ب ا�ذي

 ���ت،� ��; %
<� ���ت و>د �دا، .<�رة أ�8�ت)  
�� ��!ب(  �!ك >�8د�� أ�8�ت ��د: ا��در �"ر�) %ن ���د#ون �� �#�را ا�
�س إن

<� ��ب ا�ذي" أ�#و��س" و>�ل". ا������ل %8ور" ا�& ا��رب ��>�ل ��ل ��د�<� ا��� ا�و#��) �$
<� �رة �ن أ�#ر" ھ��*�
� ��وش" وو8*<�% 

�� (!�
�و��ت" � "�

 ا���8دة ھذه ��ل" ا�.�ر �ن" ������ و��". �<� و�ر
م ود
دن رو��، �� ود�!<� ا����!) ا���8دة ھذه و�د" >د أ�� �وذ
 .ا��د�ث �!.�ر

 و�ن" ��!ر را�<�وس" �ط�م أ��م ا�8�ف ��; �ن >و�� أ��ب و�
ت ھ
�ك، �������) وا����ت ���
� ا�& ذھ�ت ا��.ر�ن، �ن �� ا�����، ا���م ��
 %!& ا��8ول �� �*ل إذ. �ذ�ك 
<��) �و0; ��در" ���ن أ
��ل" ا���<د ھذا �د�ر �� ��; و%
د��. ا���ري ا���<د �� ا�
ظ��) �$%��ل ا����م

�!�زي �!�
ك ا���م ا��د�ر" ھ��در زو���ن" �و�دي ����در�س ���ت ا����6ذ، ��ض �� وا�0ر �����<د، ا�ط��م و���ت
Qوي ا���
 �ن وا
��!ت. ا�
��
ز�<م �� ھ��*�
ل أ�رة �0*�%!&" ھ��*�ن" ا�& رأ�� إ
��!ت �6ءة، ��& �دي ��ن �م أ.<ر أر��) ���ت ��ث ���
� �� ا��"�ف ا�*��ر ا��. 

 ا��8ف و>�0ت.����ر�ون ا����ت وھ
�ك. ا��8ف 
<��) ��" ��ر�س" ا�& �*ري 
*��ت �د�; ھ�رش أ��رت ��ز ا���ت ��دة >��ت ذ�ك ��د

وب �� ا��8د >ر�) �� ا���ر .�ط^ %!& ا������ ��
 .�ر


(ذ، ا��در�س �!ومد %!& أ�8ل و�م. �������) درا���ن �8!�ن و�0رت �ودا��ت، ا�& %دت ذ�ك ��د�� ھور�ر أ
��ل ��<د�د 
ظرا ا%��دت ��د 
�


ت ا�"�ر��) ا����رة ��<د أ
.^ و%
د�� ذ�ك، و��د. ��ل أي %!& أ%�ن �ن أ�% ��� "(�����!� (��
 ".���*ر

 .��ا���� >وة ��
ت أ���ر،�<�� أن ����ط) ��<� أ��ط�; � ا���و>�)، ��ر ا�0ر��ت �ن �!�!) ذ�ك ��د داھ��
� و>د

 ا�ذي ا�.د�د اQ��(�ب ���ب ا�وط
�)، ا���و
) ا�& �و�8) أ"ذت #م ا��8��ت، إ�دى ا�& ا�8��) �!"د�) ا�وط
� ا��ر�ز أر�!
� ا��دا�) ��
�
���

�. ا

� أدر�ت ��د ا�وظ�*)، �ر�ت ��

�.() �ؤ��) %!& %�(� أ��& أن أ��ط�; � أ. 


�) ا�*ر
��) ا�!��Mن وأ��ب أ>رأ وأ
�.و
�د�) أد��) دور�) وھ�" ا����!) ا��!�)" ��رر Sنا �$
�. ا�����) �ن أ%�ش وأ
� ا���ن ذ�ك و�
ذ��� وا
(��0Q�� &ا� ��M� (ر��
� ���. وا�*ر
��) ا���ر�) ا�������ت �� "�رة و�دي. ا��
 اQ"�زال، در�ت و>د. ا�����) ا�S) %!& ا�0رب أ��د أ
�

 .وو0وح د>) �� �
*�� %�� ا�����ر وأ��ط�; ا�ط��%)، أ����ب أ�*ت و>د. ا��ران �ن .<ر ��د ��� �ر%�� ا����دة و���

 ..�


*�� أ%��ر إ ،�

� وا%��د أ��
�د وأ%�ل ذ��، أ�. 

 " أ��6 �و��ف

 


�� ��!ب 

 

 أب و�...أم �� ��س

 وطن و�... إ�� و�

 و��*ن...�<�د و�

 و�>�ل... و����ب

* * 

 أط�م �م ا�#��ث �!�وم

 ...�ذ�ر .�(�

 ا��وة ھ� ا��.رون أ%وا��

 .ا��.ر�ن ا%وام �$��;

** 

 أ�د �ردھ� �م �Tن

 ا�.�ط�ن ����%<� �$س �

 �$�رق 
�� ��!ب

 ��$>�ل...��
�ص �ك وإن

** 


�، و�وف

� �$"ذو
 و�.
�و

�
 ا����رك ���#رى و��Mرو

 ا����و�) ا��.�(ش و�
�ت

 ...!ا����ل >!�� �وق

  ���ن %6ء: إ%داد
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 ���ري ر+�د

 

1 

�6م ز�ن" �د%& ��تَ  �� ��
�Mس �� ��در: "��ول >�%دة .�� ھ
�ك ��
ت ،"ا����رة ا� �
 ��ون ا�.�رع 
�ض و ا����.رة ا�����0 �� >�8(د
(����� ".أ�8!) و 

������ أد�� ��ون ا�.�رع 
�ض و ا�
�س ھ�وم �ن >�8(د
� ���رى �� ��در: " ��ول ��0دة �%دة> ھ
�ك واSن." 

���ة، %6>�� و ادب �<م �� ا��ط��) ا�طر��) 
*س ھ� و��� &�� �
��ول ا�ذي ا�."ص 
*س ��$ ���� ا����ط�ت و ���ر>; ا���8دة ���و أن ��

*�<� �ن ��& ��ر�<� أن ��ذ�را ���ول. 

2 

Sن ا�ذي ا�ز�ن �0& >د و نا��وض %!& أو >�8د�� �� ا���ر %!& ا�.�%ر �� ����ب �Mن �م �� ھو و ا�ذا��)، و ا��(ر دون ���م ���" (�
� 
 .��ف و ���ب أن ��ب �� ��دد �دت �د�دة >وا%د �Tن ط���،

�
�!�) �� .�%ر أ"�ر &>�� �
 و .�ر�)، ��ض ���ب 
8و�8 �$�د %����إ %دم %!& ردا ،"ا���8ح ><وة %ن �ل �!�ط�ن %ن ���ب �ن" أ
 ".ا���8ح ><وة إ�د�و�و���" �� أ��ر و�د�
� و>�<�

3 

 ا�"!ود، �
8و8<م ���0ن ا����ھ�ر أن �وھ�وا ا��رو����ري أو ا����ھ�ري ادب %ن أ"رى �����ت �� �دا���ن 
8و8<م، �� 8ر"وا ا�ذ�ن
 .ا�.�ر طر�ق �$"طؤوا


8و8<م �ن َ�طردون وا�ذ�ن � ھم ���� �وم ذات .�ء �ل ���ط ��ري، �!�6ب ا����م ھ��ش %!& ��
�و 
8و8<م أن ��وھ�ون ا�
�س، )را(
 ‼�!���م ظ<ورھم �د�رون

4 


د إ� �!�#�ر�ن ���
��) �*<و�) ��د �م أ"رى، �<) �ن ا������ �!ظرف ������ %دم و �<) �ن ا����(دي و ا��ز�� %ن ادب ا�����6) ��$�)�� 
 ".�ذ ��دع أ
�: " �!�ول طر��) ا����%�� و ������ ا����ط �; ا��ط��) إ�راز �� ا����Mة أ�8�ت و �ر��)، )�دا# �
ود �ن

5 

 ھدوء �� ����ون ،)���رون �6 ���دا"ل .�ء �ل ��ون و>�<�( �دا"!<م ا8وات �"�!ط ����ون ��ن و ا����م، "�رج �ْ�َ�ون � %�و�� ا�.�راء

�) آ#�ر 
8و8<م �� �ظ<ر أن دون�� ،(�� . ا�8دق �وى >�%دة �) �$�<وا أن دون و. ��<� ����� ا����م ��دو أن دون إ�د�و�و

6 

 .��ون � أو ��ون ا�.�ر، ھ� ا���$�)

�و�) >�%دة ھ
�ك ��س
 و�" ار�= %!&" و�" ر���" �6 ا�*�ر�) ا�
8وص أ�� و. ���ن إ�& �و��<� ا���8دة %!& د"!ت إذا ا���0) إن ��ول 
��ل أن ���ط�; .�ء أي � و" ط��«� �>
 .>�8(د �

7 

 ا�.�ر �
�و ��
<�� و ا����م و ا�.�%ر ھ
�ك M8رى، >�0) و ��رى >�0) ھ
�ك ���ت .�ر�)، أ>ل أ"رى و .�ر�) >�0) ھ
�ك ���ت %�و��
 .�� �����) �ر�!) �� ا�.�%ر ود�و� أ��رٌ  .�ري %� و ا"رى، 
�ول � ��& ا�
�.*) ا��<) �� ھ
�ك، و. ا���Z) و ا��.�(ش و ��ط*�ل

 

 ".ا����م �ل �� #ورة �وادر ��
ت ��د أ��ر، ا����م �
� ��دو ��ن و>�<�: "ا������ن ا�����!�ن و ا������ن ا�.�راء أ�د >�ل أن ��ق8

 ..���ن �ل �� �رب �وادر و �رب �<
�ك ��رة؟ أ�#ر أ��س ا����م؟ �ون ��دو ��ف اSن و

  �!<�؟ ا����!) ا����ددة، ا����ة أ�وان �ن أم �ر�!) ر��د �ن ؟ إذن 
<��و ا���8دة ��$"ذ أ�ن �ن
===================  

 وا�د؟ ���ب �داواة (ن �" ز ھذه �1د أي

 

 2007) ����ر( ا����� ���ون

 15: (دد ة- ا�����ل

 ا�=*�ر ا�ر��م (�د

 

 

  ��?  �ن" ا� روح ��ر � ��ل آ=ر �*در �ن ��"

 


<م ا���Mر�)، �!�#�*�ن 8د�) ا��!وي، ا��8ور �; ا�8راع �ن %��� %.ر�ن ��د أ�!ول، أوا(ل �� ���ظرف �!��) ا��Mر��) �)ا���� ر��ل .ّ�ل 
�رأة ا�#ر ھ� ����)ً  ��دوا �<) �ن ��
<م وا��!ط)، وا�����; ا�رة دا"ل ا�*��د �!*��د، و�0 ا��� ارض ھ.�.) أدر�وا أ"رى �<) �ن و

 طر>ت. ����ش �#�را ���رك ��
ت ا�����) ھذه أن ر�م ����<�، إ
��ذ أ�ل �ن ���ظرف ��!��) .�(� ��دم �م ا��Mر��) �����و�). %!�<� ��*ون
�ت: ا��Mرب ���ب ا���د ��ر %!& �#�را و�رددت �!���ب، ا�دو�� ا���رض ��0ء �� وا%��8ت �رارا ا���ؤو��ن أ�واب�� و��0ت ا

��ر، %!& �تأ>د �(�ت و��ن و�و�!ت، وا���ط*ت�
 .ھ.�.) أ�#ر ���د ا����ة إ�& ���دت �*ظ<� ا��وت ��ن ا�



��ر�) �طر��) 1999 %�م ”وا���د ا�روح �راح“ او�& روا��<� 
.رت�
 ادو�) �.راء ا��"8ص ا��8روف �ن ���ط; ��
ت إذ أ��0، ا
 ���م ��) إ�رو����) �����<� ا%��روا �#�رون. �ز��ن%� %!& ����<� ���) �!��ش ��0طرت أ�#ر، ا�8�� و�0<� أزم ��� �!�ط��)، و�د�;

 ز�زاف ���د ا�را�ل �!���ب ��رة �!��) ��
ت. ”أذ
� �� ا��طن أ0; أن %!�_  ا����رار أردت إذا“: ��ول ��
ت �ذ�ك ،”ادب >!)”و �����ذال
�� �� ���ن >د ا��رط�ن أن أدر�وا ��ن %
�، ا����; �"!& و>ت �� ا������(� ا��6ج �!��ت إ�& �را��� و��
ت ا����0ء، ���دار ا����ر�ف 
�
 وا�
���ن، وا��<��ش اQ>�8ء ھو ��6 �ر%�<� ��ن ��. �!��) �ر%ب ��ن �م ا��وت ��ن. ”��ك �و�ك ���!�ن أ
ت“: �<� ��ول ز�زاف و��ن. �

*�ذ ��م �م �!�6ج ا�"�رج إ�& ا�����) �
�ل أوا�ره ا��!ك &أ%ط ��ن �ذ�ك. و���ھ!<� �
�ذھ� ا����!) ا.��ء >�ل ��م �� ����� ا�#���� ا��Mرب �*�� 


��ن أن ��!�ت“: ا���ر�) �!ك %ن �!��) ��ول. �*رھ� و�واز ا�8�� �!*<� ا"�*& ا���س %!& �ل ذ�ك،Qود ��ر ا
 .”ر"�ص ا���

 �ن ا����ة ���ول �8رت ا��� ���ظرف، و0; ن� "�6 ��!�<� ر�ض ا���Mر�)، �!���ب ا�دو�) ���(زة ��ز ا�ذي �وز�ور أ��د ا��Mر�� ا����ب
��ء إذ �0�M)، أ%�ن �� �
 أن �
�ظرون ����ون وھم ا����; أ
ظ�ر ��ت ��وت ا��� ���ظرف �!��) أ"�� �ن ا���(زة �!ك آ"ذ أن أ"�ل“: ���
�وارا�<� أ�د �� ا�را�!) ا�����) ��ول. ”��ر#وھ� 
<�(�� ��وت :“��!��دا ���ط  :�

 �!�) ھو أط!�� �� ا����ر، أ%��� �� ا��8د ��زا�� أط!ب � إ

��<� ���دى �� �ن. ”%!�ّ  �#�ر ا��!م ھذا أن و�دت ��
�. �#!<م وأ��� وآ�ل ا�
�س، ���) �#ل وأ%�ش �!�) أزرع أن أر�د. �
���رات ��) 
 �ل %!& ا�����ل �� و�����<� �ر0ت، إذا ��6جا �<� ��0ن �6 �ّ����، ���رم � و����; �����د، �!�ء ����; �� ����) ا��رأة ��ون أن ا��8ب


<� ��!ف �ن �وف ا��!�)“: ا��رارة �ن ��#�ر �!��) >��ت ا�8دد ھذا ��. ا��ر���0ن �داھ� �"ط<� �!�)�# &�� ا��� ا����رات �ن ���رة #�ن 
 .”أ"�راً  ا���Mر�) ا�وزراء ا���%<�

��رةً  ا��!ب �� �0"م ���ب ���ت ا��� 1992 %�م أ�<� ��دت #م �.!ت، !�)ا��� ��ن .����<� �ن �!�) %!& �8!ت. �#�را �!��) �$��ت &!% 
��ل ،�>�
 ����0ط ھ� ا�
���م، �� "�8) طر��) ��!��) ��
ت. ا���ذ�) ���و%ود أ�طروھ� ا�ذ�ن أو�(ك ����در�X و��*�د ��د، �� �� أ��ھ� و��دت ا�

 .”���ب 8*��ت ��ن وأد�
<م ��!�� ا�ر�8ص %!�<م أط!ق وظ!�<م، �!ط�<م %!�_  ��ر�وا ا�ذ�ن“: ���ب �� �وى ��!ك � ����) طر��)

��) ،)36( ”��س �را
ت“ ا"�رة، ا���88) ���ظرف ���و%) ��ءت�
 ��و�ل �<� ،”وا���د ا�روح �راح“ روا�) �� ا��ردي "ط<� �; �

� ا����ھ�، �� �#�را ا���داو�) ا��و0و%�ت ��
�رؤ � ��

<�، ا�����) %!& % ��

�� وا�.ذوذ وا�د%�رة ا����رم ز�. اط*�ل وا���8ب ا�

 ر>م وھو ،”��س �را
ت“ %
وان ا�����) %!& ا>�رح �وز�ور ا����ب ��ن ،”ھذ��ن“ %
وان >�6ً  ���ل ��
ت ا���88) ا����و%) ھذه أن ا�طر�ف

�ح�
ون �ل %!& �ط!ق ا��Mر�� ا�.�رع �� ا�ر>م ھذا و�8ر ا����0ء، ا�دار ���.*��ت أ�د �� وا�
*��) ا���!�) ا�راض � �ن �ل و%!& �
 وا��ر�ون وا���رد ا����ق ا��$�وف %!& "�ر��ن ��6 ��
� �!����) و�8ورھ� �!��) ���ة أن و��دو. ا��$�وف %!& و"�ر�) .�ذة ��8ر��ت ��وم

<� أذھ�ن و�� ا��Mر��) ا��
�زل زوا�� ����� �>��
 ا��<�د
) ا��رأة ��ون أن ور�0ت و�ر�()، ���ررة ����) ���ظرف �!��) ��
ت. و���

 .�زھر�) �� ورد ��>) أو ��ف �� #ر�� ��رد ��ون أن أو وا�"��0)،

 ا"�رة، ���و%�<� %
وان �� ���ن وا�#�
� ،”�وت“ %
وا
� ��ن �!��) 
.ر�� 
ص آ"ر أن اول: أ"�را �$�!<�� �ن �د � ر�ز��ن �ؤ.ران #�)
 .وا�#6#�ن ا���دس %��<� %
د �و>ف ��%�<� �� ا����ة %�رب ان اذ �و��،ا���و %�رھ� وھو ،”��س �را
ت“

 ا�"6ّ>�ن أ8د>�(<� أ�د ا�را���، أ
�س ���<� ا��� �!ك ا��Mرب، �� ا�#���� ا���د �روح و%ّرت �!��) �وت أ%��ت ا��� ا��ؤ#رة ا��!��ت ��ن �ن
�ود �ن ا��#�ر ��ط ��<�/ ا��!ب �#�و�) �6د ھذه/ وا�د؟ ���ب واة�دا %ن ���ز ا��� ھذه �6د أي“: ا�����) �د�
�<� أ�
�ء وأ�د�/ ا���0ر وا
�دام ا�


�ظر
� ا�ذي ا��وت �ن وا��#�ر� �����  ا��Mر��) ا�#���) وزارة �
.ورات %ن" .�ر ا�.��ء، و8ل. ”
=====================  
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 %!& ��� ا.�Mل "!�*) ��ر��ل �!*
�ن ، ا���را�0 .�ري �و���� �
� ��رض ا�*�(ت ��رس .<ر �� �����ر�ن ا�#���) ر��; �<ر��ن ِا�ُ��=

ون أ"��ر" �داد >��م ا���ر�
� ا�.�%ر ���و%)� ��0ء �را>�ا� ا��.��!� ا�*
�ن ��.�ر�) ا�.�%ر >د�� ا�ذي ا�.�ري ا���ل ھذا ،"��!& �
 .1996 %�م ا��زاوي

 ��.��ل ا���ر�ن، �� ا��!*�ون ا�
واب إط�رھ� �� �
0وي ا��� ، ا��8) ��!) �ن ا>�راح ���8= ا���ر�
� ا��ر���ن 8وت ��رس 19 �� و
(
�
�(ب ادان أن ��د. ا��<ر��ن �ول ����ق � �
 ����را ا�ذ�ر ا����ف 
�ا�* ا��رض) ��!�ون إ"وان( ا��6�Q ا�وط
� ا��
�ر ��!) �ن �ر���
�

��) د��ت ���ل ا��رض و � &!% (.� .ا�*�


<� �ن اھ!�) و �����) و #����) ����) "��ون و #6ث أ8درت ا�*�د�) ا�0���) ھذه %!& ردا و�� �
 �واء ��ت �
0و�) 
��(�) %.ر����) إ#
��د�Qا �)��

) ا�"ر ا�رأي ر�ض و ا���ر�ن �� ��ديا ا�رأي ھ��
) ��� أدا
ت ���
� ا���ر�ن �� ا���ر�
� ا�!�� �>

�ن �; ���0�
 ا�*

 ا����ق، 
*س �� ���
�ت" �ق �
�" ���ر" و%د" ����) و �����ر�ن ا���د�� ا��
�ر �ن �ل أ8در ���. ا�����ر و ا�Qداع �ر�) �; و ا����ر�ن،
(��0Q�� &و>�� ���ن إ� &�� .ا��ر�� ا����م "�رط) طول %!& ا���د%�ن و ا����ب أھم �ن ا��د�د اSن 

 .�*�6ن دا(�� ظ6 �#!�� ا��ر�) و ا�Qداع و ا��ب %ن �دا���ن 
*��، ا����ق �� �داد، و "!�*) ���� ���ل 
#ري 
ص ھذا و

 


د��% �
ً  ا��ر�� ا��راث إ�� ذھ� �#�� ��% ^0� ،�

�ه �� �� و
����د ��0ر��

� �� ا���د
�ه و�� ���� ،(

� ا�راھ�

� ا��ب، �!� ا��ب دّرة 
 .ا��ب ��
*��ن %�.�) أو %�.ق ھ
�ك دام �� �ذو�<� �"�و � ا��� ا�و�د .�!) ا�"��دة،

 



�
�!� (�����ـنّ  �ن و>�ل -  ذابَ  �ن ُ - ،ً��� �
 ��ر �د�
� ��ن و��. ودرا�� ور>ص و�
�ء و�و���� .�ر �ن �
� ���ر ��� ا�����) ��8ل و>�
�رض أن: وا�دٍ  �ط�=ٍ 
 . ا��دم � ا����ة %!� ا���Mب، � �*رحا %!� ا�
�س 

 


ت�� �

�) ا���ط*) %ن 
�ّ�ر أن ������
Qأ�<� �� ا ��
�د وأن ��!���<�، وأّ�
 .ا��ب: �������د ا��د�ر 

 

 �و>ف �6 ،���� %!� >!�� و�*�= و�����; ���رف و�ط
��، و#��� �راء�� ��ل ��ء، ��<ور %
د اد
� ا�Mرا(ز 
د�دغ أن ����
� ��ن �م أ�داً 

)، �6 ���ق،�M0 م و���� .أ

 

��<ورٌ  �

�� �
�ط أن ���ن � ا�����دل، ا���رام �ن ��#�قٌ  و��
 .و���ذل و��فّ  �Xّ  ھو �� ���د�م >دره �ن 

 

ً �����-  �$و�!� ��م �وف وا�"��#)، ا���() ا�
وا�� �ن و���ّرد و�ريء، 
ظ�ف %رض �ن 
�د�� �� أن ����
� �"طر �م أ�داً  ��ن  ھو �� �"6ف - �
ً  %�6 وا�ط<�رة وا"6ق ا�د�ن ���ة ��� �ري و�وف ��8ود، �.� وا"6ق ا��6�Q) ا�.ر��) %!� "رو��ً  ��� �رون و�وف و�����ً، ��

 .ا����)

 


ون" ���ل ا��8دي وأ���%<م، ا��6�Q)، ا���ل 
واب ���و�) إن�
) و�.��ل ا���ر�ن، ��" ا�#���) ر��;" ������ت و����) ،"��!� �����ق �� �� 
�� �

ظر � ا����و�) ھذه �#ل ا�.ر��)، %!� "رو��ً  ���و

ظر �� ��در ."�8)، أو �����) �����ت �8*�) �� ر��)ً  �و8*<� إ��<� 
 إ��<�، 

 ھ� ���6#�ل، �0)ا�را ا��ّرة، ا�#���). إ�دا%� ���� �ل و>�; وا�#���)، ا�*�ر أ.��ل ���) Qرھ�ب و�
ظ�)، ��8ودة، ����و�) %����ً،
 .ا����<د�)

 

�
 و���ر ا�ظ6م ��<�ء ���ر�� ا�ذي) وا��د
� ا�!*ظ�( ا��
ف �ن وا���رار��� و%ظ��� >و�� ����د � د�نٍ  %ن ���، �.�وكٌ  %��ٌم، ��طٌل، د��عٌ  إ
 أ�
�)ٍ  �8ت أو .�%رٍ  دم إ�� ����ج � د�نٌ . وا���<�د ا��وار %!� >�(مٌ  �وھره، �� د�ٌن،. و���) و����= ����ش �ن إ��� �د%و ��� �ل ا�*��وي،


� ا�د��ع �� و�.
X وا
*��ل 8راخ إ�� ����ج � ���(�، %!� ����ظ ��% . 

 

�>

��ر ا�����ر، �� اS"ر �ق ���8درة �6
6Mق، و���.رة 8ر��) د%وة إQ (8وات، ��دد� �و>;ٍ  �ن ا�د%وة ھذه �
ط!ق أن وا��*�ر>) ا

��ن ����ر � ا�د%وة ھذه �#ل إن. وا����ھ�ت ا8وات ��"�!ف �
�راً  ��ون نأ ��� ُ�*�رض) �ر���ن(Qر، ا� وا����)، ا���ر�) �� ا�را�ب ا�

�>
�0راً  �!داً  أ��0ً  ����ر ���� ���
 .وا��.ر�ن ا���دي ا��رن إ�� �

 

�ق �ذا� �

���ءل أن �: 

 

�تْ  �!�� �را(8<م �ر��د 
واب وا���8درة؟ وا���= ا��
; �!ط).. �!ط)ا� ا��6ك ��وھ�ون 
ّوابٌ  .��� ��ّ#ل أن ���0ر �وطن �!�ق ھل� �� 
 أو �.<د أو ر>8) أو أ�
�) �ل �� ���ن ا�ر��م ا�.�ط�ن �رون 
وابٌ  وا���8ب؟ ا��راھ�) ����
*رون �.روط<م ���#ل � أ�
�) أو >�8دة ا�ق

�حَ  و�دھم �<م ���ط، [ أن �ظ
ون 
وابٌ  
ص؟� (��ً  ��ط� أن) ��!�<م( �<��ت �ن ��س 
وابٌ  اS"ر�ن؟ و���دي ا�ر  �� در��ً  �ر��� .���

�دٍ  و� ا"6ق،
� أن �
<م �!�� (�
 .ا�وط

 

�دث ��� ،�
 .�Z"ر أو �.�ل.. ��*ر>) %ر��) أراض �� و��دث �دث ھ

 

 0د إ�دا%� %ن أ��0ً  �دا�; أن ��ن ���ب، ��دع �$ن �ط����ً  ��س �<و �ذا. ��دع دام �� و>ت، أي �� ��6<�م %ر0) أو دو��ً، ��<م ا��ر�� ا��#�ف

�طف �ل %
د �� ا���ر�8) ا���; >وي�. 

 

�ق� �
� �
��� أن ھ

ق ��
 ا��*ر�ط ���ن � ��$���ن و����ر�)، ����ب ا����ل ����<� %ن %�رت ا��� ا��رة، وا���ول ا���.�) ا��!وب ���; و
�دٍ  ���ن � ���6ً  �����6ً  #�) �$ن �ط�(
�ن وا��رئ، ا�وا0= ا���0ري ا��و>ف 
�در أن ر�د
 وا�Qداع، ������ة ا�ر ��!ق �!�� ��<�� �
�
� 

 .وا�*
�) ا�*�ر�) ا��<�دا�
� و��"�!ف أ�راراً، إ��� ا�ذھ�ب �ن

 

ً  �<م �
�ول إ���م، و�و����
� .�ر
� 8وت 
0م �ر
� %ن أ�د��م ار��وا: ����
�.  
====================  
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�� ا��رض �"8وص ا�ر���ون ا�
واب أط!�<� ا��� ا�Q<���ت �� ا�ُ�*�رقُ ����Qن ا���ر�ن، ا��
8رم ��رس .<ر ا�#���) ر��; ��<ر���� �>
 أ
 ��ر��ل �#ل %ر�� �و���� ���<� >!�� ��8دا>�) ا�
�س ���6ن �!��ن �
& �و����� و �داد، ����م ا�ر>) و ���8دق ���6 ر>��� .�%را أ��8ت


���ه �#�ر �������ل و. "!�*)Qم ا�وا 
��
�، ا�Qداع و ا��ب و ا��ر�) ���<د�ون ��
وا ��� ا�<دف ا"���ر أ��
Qھ�� ا��و���� و ���.�%ر ا ��� 
 .ذ�ك ��ل 8و��ن


�أ�د ���� �
����م 
�8ور أن ھ
� ��*� و. �\����ء أ%ذار %ن �!��ث أ�
*س �� ر���� ظ���6 و %ر��� �ر���
�� ا��رء ��ون أن �� ا���ر#)  

� ا��ب إدا
) �� ��*�ر أ
� أ��د. ا�و>ت
� ا��ر�) و ُ�در��، � 
� ا�Qداع و ، �"��<�  � ��>*� .��� �� ب�� أن �".& �ر%وب؛ ��(ن ا�ر

�ب أن �".& ، آ���ن ��ن ��رة �� ���*رد أن أو ا����د، إ�& ا�طر�قِ� ��
 ��� %!�<� �"�ف .�ء، ��ل ��ھزة >وا�ب �د�� و. زو��� �ر>ص أو ا�
 .>وا��� "�رج ���= أن 
*�� ا���ء %!& ���ب ھو و ا���(!)، �
�ت .رف %!& �"�ف


�أر �����ر ���6ن و ا����ة %ن �دا���ن �داد و "!�*)� ا�.�ر "68ت ��.��ك و ازھ�ر ��
ُ�ت ا�و>ت طول ���ل ا���ء ��� %�.�)، و ���!) وا
�ط �ن ���
�� ��� �ر%�� %�د ا�ذي ا��ر�� �����
� 0رور��ن ھ�� و.. ا�"ر�ر �
و�د و< ��
8ت. رو
�وارح إ��<�� � (� � �� ذ�ك و �*�و


� أن أ�د ���ط�;�
�� �
 و ا�.�ر %ن د��ع ھو ا��و���� و ا�.�%ر %ن د��%
� إن. ��ھزون �
� �#�ر �!*�ل "رىأ أ.��� ا�ر �!زم ��ن و. �
6
� ��� ا��و���&�����(ق �ن � (�
��
 .ا��.ر%) ا��!وب ذوو إ� ُ�در�<� � %���) إ

(������م � �ذا. �$��د ھ� و "!"!) ھو ا�Qداع، 0د ا�ر� �� �
�و ���0 و ل�"!" ا�ذي ا������ ا�Qداع إ� ا��ر�� %���
ة   �*�وح ���ض ا�ِ�د_

� و #را#
� �� �.و�<� ����#وا ا�*ن %!& أ
*�<م ����ون ��ن %.رات ا��ر��) ا�ر���) ا��ؤ��) �ط!ق ���� ا��S، و ا���0ر %!&� .أروا

 �� �.رع ا�.�ر ���ب أو ��زف ا��8; أن >ط ��8ور �م ا��� ا��8; و ر>ص، و �و���& و .�ر ���ل ا��ب ُ���ل ��ن �<�ز" أ"6><م"
 .ا�<�م أ��8; ��ون أن: ��!�M أن ���
<� �� �$>8& ا����م

،�


� �ن ���>�
رى ا�ُ�ّرة،  ;��8
��.ف أ���د
� و >!و�
� إ�& �.�ر �و���& و .�را ��طر ا��� ا� �
 ازرق �� ذا(�� ا��ب 
رى و ا����ء، ��

�ر و. ا�د �
ذ �*�ل ظ!ت ��� �<ب ا����ة و
 و ا�ق، ��6س �
ظرة ا�.��;، ا��ر�� ا��*ص >��0ن ا����ء ��
�<� ���زال ا��� �����8را �; 

�ر�) �ط!ق ����Tن���. 

�ن، �#�رون

�ن ��
� �ن دا(�� 
ر�د. ���ل و �ب و �ر�) �

� �ذ�رو��
��
T� ن����ن و�$���د
�. ا��8ر �
� �*�ك  �
 و ا�ر���، ا��<ر ���8ر
�ب. أ�د �د� إ��� �
ظر � ��ن ����ب
�داد و "!�*)  ��>
 ،�

�� وا>*�ن ���
ب إ�& � ;� �
�6� و ا��ب أ"6>
�. ا��ر�) ���ول �"�!ف ا��� أ
���<� ��ف 
�رف و..ا����ل و ا��ر�)
. 

�ن

��ن ر���) ���6 أن دا(�� ا"��را ا�ذ�ن "!�*) ��ر��ل و �داد >��م 
�رف Qذ�ك #�ن د��� و ا  gل�ب �� ا�
�رات ھؤ�ء �رف
 � و. �ظ� 
 وا�د �داد >��م �د�
� و. 
*�� ا�ر�ل %دھم ����ن ��& ا��.��� �ن ھم و ا��ر���
��ن، ا�
واب �ن �#�ر �د�
�. ا���Mء �ر%ون و ا��ب �"��ون ا�ذ�ن

��<�� وا�د، "!�*) ��ر��ل و
 .��وء ُ���� أن و�
��ل 

 .ا���Mء را�) ��!��ن إذ �داد، و "!�*) ����، ا���د

�  .ا����ة وا�<) �� ا��ب ���0ن ا
��� و ���� دا��
======================  

C � �ون أ=��ر د�وان �ن�� 
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 ا� �د 
�دة

 َ�ْ�ِ*�، وھذا ِ�!�!&، ِ%.َ�كَ  َ�ْ�ِرفُ  أ0ََْ�تْ  ُ�!_<� ا�َ��ِدَ�)َ  إن_  �َِ��س ُ���لُ 

 (َ�ْ�ِرف � �َ�!& ن_ ��( َ�َ��ُولُ 

 (.َ�ْ�ِرف � َ>�سٌ  �ِ�ن_ ( َ���ولُ  َ�ْ�ِ*�، وھذا �َك، �َ�!& ُ�بَ  َ�َ�
�َ>!ُونَ  ُ�!ُ<م، وا�َ�0َرِ  ا�َ�ْدوِ  َ
�سَ  إن_  َ�� وُ���لُ 

 : �َْ�!َ)ٍ  َذاتَ  َ��ُ  َ>��َتْ 

 (.ذ�ِكْ  َ%!& أَُ◌ْ�َرهَ  أَنْ  إِ� ا�َ�ْوَت، أَُذوقَ  َ�ْ�& ِ�واكَ  َرُ�6ً  َھذا َ�ْوِ��َ  َ�ْ�دَ  َ���َْ�تُ  َ�� َداً َ%<ْ  [َ  وأُْ%ِط�. ِ%ْ
َدكْ  ِ��َ  ا�ذي ِ�نَ  أْ�َ#رُ  ِ%ْ
ِدي �َكَ  ا�ذي إِن_ 


<� 0َ�َ;ُ  وِھ�َ ◌ُ  َ�َ�� وَ�َ�تْ  ِ�ْ
�ُ  َ�َ�ِ�َ�تْ َ�
�َ ��ِ  ِ(

�_َ<تْ  ُ��ِ*ر، أَنْ  ا�8ُْ�=ُ  َ��دَ  َ�ْ�& َ.ْ�ِرِه، َزْ%َ*َراََ�َ�َ �>�ِ*ْ

) ِھ� Tذا�َ  �ََِ�� َ�ْ�ِر◌ِ  ِ�نْ  ا�َ�ِوَ�) َزْ
ِدهِ  َ�ِ
�<� وھو َ>ِ��ٍص، ُ�لh  ِ�نْ  َ��ِرَط)ً  ا�َ.�ِر، َ�ْ�!ُو�َ)َ  ا�َ*�ِرِه، 8َْدِرهِ  ِ�� َ�َ�َ�ّرغُ  ِ�ْ!َظْ)، Mَ�ِْ�رِ  ا��8َِرَ�) ُ%ْ
فُ

َ�تْ  �� َ�ْ�َِ�ُ ،�ُ
 �َمْ  و�� إِ�َْ��ِ  ��َءتْ  و�� َ%ْ

�ِھ0ًَ)، ا�!_َ<بِ  ُ.ْ�َ!)ِ  ِ�ْ#لَ  َ.ّ�تْ  ا�َوْ>ُت، أَْدَرَ�<� وِ%ْ
َد��. لْ َ>�ْ  ِ�نْ  َ�ْ�ِرُ��ُ َ  aثُ  وُھوَ  أَْرِدَ�َ�َ<� َ�ُ.د�اَ%ِ�<� َ%نْ  �َ<� َ�ْ�َ )َ  َ�َ�<� وَ�ْ��دُ  وأَْوِ.َ�ِ�<� ُدر_  ا�ِد�_

َ%ْ��ُ  ُ#م_  وا�ْ
َ<�ْر، ا�!_�لِ  �وانَ أَ  ا�ِ"َ��ءَ  وَ�َ
=َ  ا�ُ�ُ�طَ  َ�ّط& ا�ِذي ُ
َ#�َرھ� َ�!ُمa  وِھ�َ  وا�ُزّ
�َر، 
ونِ  َ%ْ<ِدهِ  أَولَ  َھذا وَ��نَ . واْ
8ََرَ�تْ  َود_ُ� ُ�ْوِرُ#�ُ  ا�ذي ِ���ُ
 . ا�َ�َ�دْ  َ>ْ
َدةِ  اْ�ِ�ْذواقُ 

*** 

 رأ�ت أ
ت ھ�..  ���ت أ
ت ھ�

�)ِ  ذي ِ�نْ  ا�ِ�ْ.ِر�نَ  ُ�واِ�قُ  ُ#!َ#�ءٍ  ِ�� َوَ>;َ  ا�َ�ِ��ُن، ِ���ِ  َ�8َلَ  ا�ِذي ا�َ�ومَ  أَن_  ُرِويَ��ْ�َ�)، َ�ومَ  َوْ>َ*ُ�� �8ََدَ�تْ  َ%�مٍ  ِ�� ا�ُِ  َ;�َ�َ� �� ا�َ"!قِ  ِ�نَ  َ�وَ�<� َ��ْ
�َ�ِ�; َ�مْ ْ�َ ��ِ  iX��َ*لَ  َ�gX  وُھو. َ>ْ�لْ  ِ�نْ  ََ  ُ�
�)ٍ  ا�َ�ْ�َ�)ِ  إ�& وا�ُده أََ"َذهُ  ِ%ْ
َدَ�� َ>�سٌ  ِ�َْ�8ِ
� ِ>�لَ . �َ�!& ِ�نْ  َ�ْ.ِ*��ِ  [َ  �ََ�لَ  ا�
�س ِ�نْ  ِ�َ 
�ُ  َط!َبَ  َ�!َ�_ْ�ِ 

ً  �ِ!�!& ِزْدِ
� ا�!ُ<مَ ( وأَْھِ!�ِ  ا�َ�ْ�تِ  ِ�� �8َِرَ"�ً  ارِض  ِ�نَ  َ
ْ<َدةٍ  ِ�� َ>�س َوَ>فَ  ا�َ*َرج، [ وَ�ْدُ%و ا�َ�ْ�َ�)ِ  ِ�$ْ�َ��رِ  َ�َ�َ�!َقَ  أَنْ  وا�ُده ��ْ�ً  وِ�<� ُ  و� َ�!ََ*�
�
ِ�ِ

� و� أََ�َداً  ِذ�َرھ� ُ�ِْ!ْMِ.ْ�ُ �>
ْ%َ.) 

 ِ���ِ  َرأى ُ��ُ<ورٌ  َ��ْ�َ�ْ�َ�َرهُ  ا�َ�ْوِ>ْف، ھذا ِ�� ِ�ِ�ْ#ِ!�ِ  َ�ْ�َ�ُ�وا وَ�مْ  َ�ْ�َ<ْدوهُ  َ�مْ  ُد%�ءٌ  ھذا َ�ِ�ْ#لُ  ُ�ْ�َ�ْ
ِ*َرًة، Mْ�َ�ْ�ُِرَ�)ً  ا�ُ�ُ�وعُ  إِ���ِ  واْ�َ�َ*َ�تْ  أَُ�وهُ، َ�ُ�وِ�تَ 
 ً��دُ  وُھو وَ�
�َھُ�وهُ، َ>�سٍ  َ�ْولَ  َ�َ.َ"8ُوا َ%ْ
�، ُ�ْ�َ�تُ  � واْ�ِ�ْ<��َراً  َ�!ِْ�قُ  � َ�ْوَ hّ�رُ  � َذاَ�ُ�، ا�ُد%�ءَ  ُ�َردMَ�ُ  ِ���ِ َ�ُذودُ  وأَُ�وهُ . َ�ِزدْ  �َمْ  إِذا �
ْ%َ  ً��َ� ُ�ْ�َ�ْرِ


ونٍ  ُ�َ�َ�ِذَراً  ُ�ْ�َ�ِذَراً ُ�ُ<مْ �َ�ِ . ا�ِ�ْ.ق �َِ*ْرطِ  ِ�َوَ�ِدهِ  أََ�م_  ِ�ُ _
�ُ�ولٌ  ُھو َوِ��َ��. َ%!َ��ِ  أَْوَ.ُ�وا َ�ْ�& إِ�ْ�ِ�، �َ�ْ�َ�ُ�ونَ  ْ�َ  ُ�
 وَدُ��ُ  ُ�ْ
ِ�ُذوَ
�ُ  ا�َ�َرم، ِ�نَ  ُ�ْ"ِرُ�وَ
 (..َرأَْ�ت◌َ  أَْ
ت ھ�..  َ�ِ�ْ�ت أَْ
تَ  ھ�: ( ُ�ْ�َ�; َ���دُ  � واِھٍن، 8َ�ِْوتٍ  ُ�رّددُ  ��نَ  ا�َطِر�َق، Mْ�َِ�لُ 



. 8َ�ُّدقْ  أَنْ  ُ�ِرْ�دُ  إِ�َْ�<� َ�َط�رَ  َ�ْدُ%وه، َ�$َْرَ�!َتْ  ِ�ِ�، َ�ْ�َ�ِ�;َ  أَنْ  َوَ.�َ><� �َ�!&، إ�& ا�َ"َ�رُ  َ�َو8َلَ  ا�َ�ْ�ت، ِ�� َ�َ�!ُ� َ�� َ.�عَ  َ>وِ�ِ�، إ�& َ>�سٌ  َرَ�;َ  و���

� ��نَ  َ%!َْ�<� َدَ"لَ  وِ%ْ
َد��َ�ِ�َ�ْ�ُ. 

*** 

 ا��8ن �د��)

 .��ن ا�ِ�8ْنِ  َ�ِدْ�َ�)َ  َ�َ�َداً، َ�ُ�نْ  َ�مْ 

 .َ%!َ��ِ  َ�َدھ� َو0ََ�تْ  ُ�!َ�� َوردٍ  ِ�ْ#لَ  َ�َ�َ*�_=ُ  ا�ِ�راحُ  و��َ
تْ 

 ا�َدْ�;ِ  وَ"ْ�طُ  َ%!َ��ِ  �َِ���� ا�َ�ِ�فُ  �َكَ . ا�َو�لْ  Sَ#�رِ  وا�ِوَ��دةُ  ا�َ�َ��ءِ  �َِراَ�)ِ  اْھدابُ . وَ�ْ*ِ��َرهُ  ا�ُ�!مَ  ُ�ْ�ِ�نُ  �8َِِ�;َ . ِ�!8ْ�َفِ  و�َْ�سَ  ا�َ�َ�دُ  ھذا ِ�!َ�0ْنِ 

� و� ِ�ِ
� َ�$ُ"ُذوَ
كَ  � ا�َ<ْوَدجِ  وَ�صh  وا�ُ�َوْ�داءِ  ِ���ُ�ْ�ل أُْرِ>ْ�كَ  أْ
َ*�ِ�� ِ�نْ  َ�ِ*�ضُ  ِ�َ�� اْ�ُزْ�ُ<َ�� وا�َ�َ
�8ِرَ  اْ%�0َءَ  َھ�تِ  �َِ�ْ�َ�َر،ِ

كْ  َ�$ُ"ُذوَْ�ِ .
 : َ�ْ�َرأ َ�ِ�نْ  َ�َ�ِده َ%!& ِ�$َ
�ِ�!َِ<� َ�ُ�رa  وأَ"َذتْ . وا�ِ.�رِ  ا�ُ�بِ  َ�ْ!َ�َ��ِن،�ِ  ُ�َداِو��ِ  وراَ�تْ  َ>�8َ��ُِ  َ
0َتْ 

 (ا�َ�ْد؟ ھذا إ�& �Mِ8َرٍ  َ�َ�دٍ  ِ�� ا�ِ�َراحُ  َھِذه ُ�لُ ) 

 (.ِ�� أ
_كِ  �َوْ  �،�ِ  و�Mِ8ْ�ُنَ  َ%!�_  8ْ�َِ�ِرْ�نَ  أ
_كِ  �َوْ  َ%!َ��ِ  وأْ>ِدرُ  َھذا ِ�نْ  أَْ�َ#رَ  أَْ
َ�ِظرُ : )  َ�َ��ُولُ 

 َ;�ِ�َ� �>
 . ِ���ِ�� ِ�نْ  َ�ْ�ُ�وهُ  أَنْ  ا�َ�$سُ  أَْوَ.كَ  َ�� ِ�ْ

*** 

�

� ��ر��0��� 

ح �نِ  �َِ�ْ�س ِ>�لَ   )�َ�!& َ�;َ  أ�8َََ�كَ  .�ء أَْ%َ�بَ  َ��( ا��!َو_

 َ"ْ�َ�ِ�ِ�، َ%!& َ�َوَ>ْ*تُ  َ�$َ�ْ�ُ��ُ  ِ�ِ�، ُ�ْوَ�مُ  َ�� ِ�ْ
�ُ  أَْط!ُبُ  ا�َ�<ِدي َ%ْ�� َ�ْ
ِزلِ  إ�& أَِ�� َ�َ�َ�َ#ِ
� ْم،�َ<ُ  ِ��ِ  ُ
ْوِ�مُ  .�ء ِ%ْ
َد
� َ�ُ�نْ  وَ�مْ  0ُُ�وفٌ  �َ�!َ)ٍ  َذاتَ  َطَرَ>َ
�(َ>�لَ 
�ِ�� َ�َ�$َْ�ُ��ُ , )َ�َ.�ُء؟ َ��: ( َ�َ��لَ َ�� ا�َ�ْ�نَ  ِ�� 8ُ�َبa  َوَ�َ�!َتْ  ِ�� َ�$ْ"َرَ�ْ��ُ ). ا�َ�ْ�نِ  ِ�نَ  إَِ
�َءهُ  �َ�ُ  واْ�\ي ا�َ��ُ%ْونَ  ذ�ِكَ  َ��ُ  أَْ"ِرِ◌ِ�� �َ�!& َ��(  َ�َ��ل. َ

�نُ ْ
ثُ  وَ �د_َ�َ
 إ�& َ�َ��ُ  وأ8َْ�دُ  أ�8ََِ�ِ�<� ِ�نْ  أرَ.ُ*�ُ  َ�َرَ�ْ�تُ  واْ
8َب_  ا�َ�ْ�نُ  َ��ضَ  َ�ْ�& ا�Mَْ*َ!)ُ  َ�$ََ"َذْ�
� أََ◌ْرَ�ٍ;، ِ�� أَْرَ�;ٌ  وأَْ�ِدَ�
� ُ�َ���ِرَ��نِ  ِ�َ<ْ�سٍ  َ

�ُ  َ�َ<ّدلَ  ا�ِذي َ�ِ�*<� إ�& ِ��ِ  َ�$8َْ�دُ  أَُ�فّ  أَنْ  َ�دَ�ُ�ِ
� وِھ�َ  ِذَراِ%<� نِ َ��طِ ْ%َ �>�ُ�ْ��ِرَھ� إ�& َ��ُوُدِ
� وا�َ�ْ�نُ  َْ

َ�ِ*ضُ  وِھ� َْ�َ �
 َ�$ُدسa  أَُ�ف_  أَنْ  وَ�ْدَ�ُ�ِ

�ِ�رُ  وَ>8ُ�ْ�ِ<� ا�َ
ْ<َد�نِ  ُ�ْ!َ��& إِ�& ِ�َ.َ*َ��_ َ

� ا�َ�ِ�ْ�صَ  ُ"ذِ  َ��ُولُ  وِھ� وا�ُ
ُ�ورُ  ا�*ُُ<ْودُ  َوْ�ِ<�َ  ِ�� َ�َ�ْطُ*رُ  َ�ْ�راهُ  أْ�َ�;ُ  وأََ
� ا�َ�ْ�نِ  ِ�ِ*ْ�لِ  رُ وَ�َ�َ�دّ  َ�ِْ%َ 

� َ�َ�ْرَ�ِ
� �ِ� وَ��ُولُ  Z�َُ"ُذَھ� ُ"ْذِ
� وَ�َ�ولُ  Z�َُ"ُذهُ ِ�ْ0َ�ْ��َ �>�
وَ
كَ  إِن_  و[ َ��ُولُ  وِھ� َ�ْ
َ�ِ�ُد، وَ�ْ�َف◌َ  
��ِ  ا�َ�ْ�نُ  َ�ِ*ْ�ضُ  َ�ْ�فَ  َ
ْ�ِرفُ  0َ�ْ$�َ 6�َُُ�ُ 
  .أََ��َھ� 8ِ�ْ�َدُ  ِ"��ِ(�، ِ�� َ�ْ�ُ#مُ  ا�ِذي َھذا وأََو�ُُ<مْ  َ%�ِ�رٍ  َ�ِ
� َ%ْ�لَ  َ�ِزنُ 
�داد >��م  
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 ا�&ن �د ا�&ن ا��&���: دادا

 

 2007) ���و( أ��ر 8 ��ءا��1

�ر�ت�� 

 

 :ا������ ا�&��� ا��+�ھد �� ��"�وا و � 7ودا ا�ذ�وا

 

 ظ<ر %!& �ر�م �.��!� �
�ن و ،"�
طق" أي ����<� �) أ��ز��M)-%ر��)( ا��Mر��)" ا�
���)" ا��!��ت �ل �ن �.�!) >�8دة �!�� .�%ر  -
 .�$����8 �� .�ء ا�.�%ر

 

 و ���
و، �*���= �وق ��.�) %�ر أو( %�ر .�� ��و
) >!�) �ن �را>ص �8�و�) �8&، ���م %!& ������ ��زف نزا�� �ن" ا�و��ر" %�ز�)  -
(�
M� وا� �8دح ز��ن �ن� ��
 .زا��

 


�) �ن �.�!)" �!�ون" �ر>)  -M� ل �8رخ�و�) >وة، �ن أو��ت �� �� �8*�) ر���0) ��6س �ر�دي) او��ر ��دل ��ر" (�
�ري" ���ز�) �8
�ول �طوف ھ� و" �و��� ��#) �6" ��ن ��زف و (�
Mن ا��8ر") ا���
 ط�ر���ت %�زف ��ران، ��وا�� ا�#
��ن %ن ���دا و. �M!���ن ���

 ).إ���%� ا
�ظ�م أي ا���ع دون( ذ�ك �� �دا �!�� ارض %!& ا"رى �!و ا�ط�ر��) �����ر ��وم

 

 �ن ��دد و>ت �� �ط!ب ذ�ك ��د و ا��Mر��، ا�ط�U أوا
� �ن >ط�) �
<م �ل %!& �وزع و �.�ھد ��<ور أ��م �$�� ا�ر�& ا%��دات را>ص  -
 ).ا�ط�"�)( آ��� �ن 8وت إ8دار �� ا��دء ا��ل

 

�داث ��<� ��"ذ >�8رة >8)  -�دى ط���� 11 �ن ��
�) %��رة �$�ل ��8) ��.<د ��دأ ا����ھ�ت، �ل اT� ء��� ا����0ء، ���دار ا�.���) ا
 .أ�*!<� �ن �دءا

 

 .أ�
�ن �ر.�ة �ن ����رب ط���ن �ط�ء �وق �و0وع ��رغ ��ر >!م  -

 

 ...�.روع �ؤال...�"ر��ق؟ ��رد أھ� ا�*
�)؟ ا�8ور ھذه ��
� ��ذا

 

 ا��د�ث �!*ن ا���ر�"� ا����ق

 



 ا�رأ�����) ا�8
�%�) و ا��ر�واز�) #ورةا� د���<� أط!�ت ا��� ا�����) ا�������) ا���و�ت 
X0 ا��.ر�ن �دا�) و %.ر ا����; ا��رن 
<��) .<دت
���; ا��د�#) ا.��ل ���8= ا���!�د�) ا�����%�) ا��
& �*�ك �� ا����#!)�!� �%�
 إ�& ا�����; �ر�ز ا
���ل و ا�*رد،-ا��واطن %!& ا��ر��زة ا�8

�داث و �!<زات ����ر ا��رو����ر��،-ا�
�.() ا�����%�) �!ط��) ا��ر�; ا��طور �*�ل أ�8�ت، ا��� ا��وا0ر �.�ل ا������) و ا�����%�) ا
 .����رة

���ة ا�د�
����� و ا��د�ث ا�����%� ا��
�خ �<ذا ��ن ���!� (�
 Esthétique ا������) ا��
ظو�) �"!"ل أن و �د�دة ر�ز�) >��� �*رز أن إ� ا��د�
�د�د�) �
�) �د�
���) وا��� ���� �*�= و ا���(�)�. 

 %.ر ا����; ا��رن ط�!) ا�Mر��) أورو�� .<د�� ا�ذي) ا�ط���( ا�����%� �!8راع ا�#وري ا��
�خ ا��د�ث ا������� ط�راQ ھذا إ�& �
�0ف
��ث W!� ا�8راع( ��.�د ا�ذي و 1871 ��ر�س �� ا�ظ��رة ا������) ا�#ورة "6ل ذرو�� �%���� �ر�!�<� �� ا�رأ�����) أز�) ��.�داد) ا�

 ا��!وم و...) ا�
�س %!م ا��و��و�و���،( ا�*�ر �� ا�#ور�) ا���رورة ھذا %!& زد ا�رو��)، ا�#ورة ظ*ر و او�& ����)ا�� ا��رب ��
د�ع او�&
���ء �طور ا�*�ز��ء،( �� ا���رد�) ا�
ز%) ��*ز �وف ذ�ك �ل)... �ود��ر �;( �ذا�� ����ل ��ري �
.�ط ا�*
� ا�
�د ظ<ور إ�& إ��0)...) ا


�ن ُز�ر أي ا�*
�)، ���ط6(; ��رف �وف �� ���درات إط6ق و ا���(م �!*ن ا��د��� ا�ط��; �; ا��ط��) و ا�����د �� �د���� ا�*
�) ا��ر�)�
*� 

ظر�) و أ�!وب أر�0) %!& ا�*
�) ا�
.�ط�ت �"�!ف �ن (�
 ا�ط6(; أو�& ���
ت ���ل، ھو �� 
���)ُ  ��رة %!& �ر��زة و ���
)]) 9[ .�و��)( �
 .ا������!�) و ��)ا����� ھ�


*س "0م �� (���
 ا��ر�ز�) ا����
) و) ا�����د( ا�ر�م �� أز�) إ�داث �� ا�*0ل ا�*و�و�را�� ا��8و�ر �"�راع ���ون ا��د�#)، ا�*
�) ا�د�
 ا����ل �� أ��). Kadinsky 1913 ��د�
���( ا��.��!� ا�*ن �� ا���ر�د #ورة إ�& از�) ھذه ��ؤدي ا�*
�، ا���ل �� ا�ط���) �<� �ظ�ت ا���


�) ا��
ظو�) ���وز %ن ا���ث ��ؤدي ا��و����،� �!����ر أ���� ���ون) ا��ُ�=] (10[ ا�
.�ز ��
� إ�& ا����دة ا����6��) ا�<�ر�و
�) و ا�!
 ا��.�ف �ذا و )ا����6�� ا��و���& ��وا
�ن "�ر>) ��و���& ا���ز ظ<ور أ��0 ذ�ك �� ����%د ،)Satie ���� إ�ر�ك �و���&( ا��و����
 .ا�Qر���) ا��و���&

 �; ا�Qدا%�)، ا�Mزارة أو ا�*
�) ا���م أو ا��ذر�) ��ث �ن � ا�.�ھ�)، >��<� ��!W �وف ا�*ن ��د�ث �� ا����ررة و ا����ردة ا���رورة ھذه أن إ�
��& �)ا�#�
 ا������) ا��رب ��د ��� ا����8ر ا�*ن �ذ�ك و ا��د�ث ا�*ن �ط�; �وف ا��� دادا �ر�) �
 ].11[ ھذا �و�

 

��زه ��ب ���ر �!��، �<د���، %�ل ھ
�ك: "دادا
 "إ

 

�ر�) Qط6ق د>��) ��ر�"�) .روط ����; أن ا�8دف .�ءت (�

&) #ور�( ������ �
 .دادا �ر�) �#ل ��ط�ءة و) ا�*

 ا�روس، ا�0���� %دد 
*س أ���
�، >��ل �!�و
� او�&، ا������) ا��رب 0���� >��6 �!�ون 9 ����ط 1918 
و
�ر 11 و 1914 �.ت 3 ��ن ��
�ط... �ر�ط�
� >��ل أ�ف #��
��() �ر
��، >��ل أ�ف #6#��() و �!�ون
 ��د �
ظ�م ��
& أي ھ
�ك ��د �م %��#)، ھ���) إ�&" ا����0ر" ا����م ا

 .����.ر ��*ك ��ر و" ُ
ُظ��"


ون ا��.<د ھذا ظل ���
ون �!��ون، و أ���ون �
�0!ون ا��ر، ا�*�ر ذوي �ن أ
�س ��!�$ �.و��
�)ا و �����8ب ا��.�ون و ����وت ا���
� 

�د �ن ��رون أ
�س ���ررون،� ��Hداع �"��را و �!�!م %����) %��8) ���8= ا��رب، %ن ا�
�(�) ا��و��ر�) ز�ور�U �د�
) إ�&..ا���; و ا��

�
 ].12[ ا����ن �!#ور��ن >�%دة و ا���دد ا�*

�� ،Uن ��ض �ن ����درة و ز�ور��
�
 ا��<ود ���داة ��!) �ن ��ر رو��
� .�%ر �ن ����س ��*ز و �"�!*)، �!دان �ن ا���د��ن ا8د>�ء ا�*
�دى 1916 �
) �و���ر ����ر�� ��= ���م ،Tristan Tzara �زارا �ر����ن ��6ده،T� (<أز (
 >!�!) أ���ر ��د %!& ���8د�) ��طن ��ن ��ث ا��د�

13[ ��
�ن...�د%& ا�روس ا�#ور��ن أ�د. [ 


�ن ����; ھ� ��8درھ� ا��� ا�*
�) ا�
.رة و �و���ر ����ر�� ��رة ��
ت�
 ا�*
� ا�Qداع �� ا��ر ا���ر�ب ���Mرة "وض و ����!�ن، و أ�رار �
 %!& �دل � إ�م أ���
�،-�ر
�� �وس>� �� ا%���ط� �.�ل ا��<رات إ�دى �� ا�
�.() ا���ر�) �<ذه" دادا" ا�م ا"���ر �م >د و. ا��و�ود �!*ن 
�>د


���ت ��Mت �0ن �!�) أ
� �وى >8د، %ن .�ء��!�ز�) ���6)، أ���
�)، �ر
��)،( ا���ر�) �� ا��.�ر�) ا�
 ...).أ

�) �ن دادا، و�دت ھ�ذا"��
��ون �ن ا�����%�، ا�
ظ�م ا���ه �ذر �ن �6���6ل، � �

� �د�. 
ظر�) أ�) 
�رف � ��ر��<م، �����ون إ����!� ��� 
 ا��ر�واز�ون �دا%�) و ا���دي ا�ر�= أ�ل �ن ا�*ن 
��رس أن ���ل ھل ا�.�!�)، �\���ر �"��رات: ا������!�) و ا�������) ا��د���) �ن ��*�

��زه، ��ب ���ر �!��، �<د���، %�ل ھ
�ك: إ
��ن �ل �!�8رخ]...[  ا�ظر��ء؟
���) ��د ��زغ ا�*رد ط<�رة إن. ا��
ظ�ف ا��
س، ��ب إ 

ون،�
ون ا�� ).1918 دادا ���ن" (ا��رون �د�رون و ��ز>ون طرق >ط�ع أ�دي ��ن ُ�رك ����م ا�.��ل، ا��دوا
�، ا�

�ل ا�
.�ط �ل �ُ��َرس �ل ��"ر، و �ذع �.�ل ا��و�ودة �!�و�<�ت 
�>دة �
�) %رو�0 �و���ر ����ر�� �<رات ���رف ا��دء، �
ذ��ث ذ�ك  

� �� ��ل ا��ر �!��ر�ب %*و�) �"��رات %ن رة%�� ا��<رات أ�8�ت���T� ظم "رق
 ا��*زاز �� ُ���
) ا��و�ودة، ا�.�!�) و ا������) ا�ُ
��ح ����را ���ذات ذ�ك �ن ��%!) �ل �"ط�، و ������0 آ�<) ��ر و ا��.�ھد ا���<ور
 ا���ر�) ر�0ت ا��دء �
ذ و. ا���(دة ا�#���) "رق �� �!
 ا����8) ا�ر�= ��*�ول ا����ھ�ت �ل �� �دو�ره ���ن �� �ل" ا�*
�) ��د�<� ��%!) و ،]14[ �
ظ��� .�ل أو أ�!وب أو )
ظر� أ�) �� ا�
6Mق

���سH� �
Sزارا" (ا�.( 

 �ل��ر� ا��.��!��ن: ا����رد ا���ر�ب روح 
*س ��.رت أ"رى ���رب �����طب �و���ر �����ر�� ا�
�.() ا�*
�) ا���ر�) 8دى ��ذ�; �� �ر%�ن
��ث �$���
��( ھوخ آ
� ھ�و���ن، �ورز، �روج ار
�ت، ���س ،)��ر�س( إ�وار �ول أرا�ون، �ر�طون، أ�و��
�ر،) 
�و�ورك( ������� و د�.و�ب 

 ...�ر.!و
) �ر�ط�
��، رو���، إ�ط����، �ن �ذ�ك و) ا����رط���) ا���8) ����دة ا������) ا�#ورة �� ��ظ�<م .�رك

 ��د...). �و���& ��
��، �8و�ر، أدب، .�ر، �.��ل،( ا�����ت ��ل و ا�*
� ا���ر�ب ��ل ��و��; و ��ددھ� و ر�)ا��� إ�
�ء �� ذ�ك ��ھم

� ����ر ذا�<� �د �� ا���دة �ن ��%!)" ا�ر���)" و ا���� و�0*) �ن ا�*
�) ا���دة ��ر�ر %!& دادا %�!ت� )Ready-made(، ر�ر� ا��!��ت �

 ")...ا�
.�ز" ا��*و�)، ا��و���&( ا�8وت ��ر�ر ،)ا���ر�د�) ا���
��( ا�0وء ��ر�ر ،)ا��ر ا�
#ر او�و������، ا�.�ر( ا�!Mوي" ا��
طق" �ن

 أ%ظم ��د#)... ا���0; ا���#���، ا���
ن، ا�����ل، ا��ُ�وغ، ا�ر���، ���
�ه �!*ن، إ�دا%� �<د�م آ�) أ%ظم ا
ط!�ت >د ��
ت دادا، �ر�) ��
ط6ق
�و �!��!�ق ا�طر�ق �*�= ا�ذي ا������ و ����ا�# ا�
��X �� .رخ
 ا�ر�="ب ا��<�دي ا��ر ��Hداع و ا���رد %ن ا�����ر ا���ث و ا���<ول 

���س ا����8)H� �
Sا." 

�داث دادا وظ*تQ ھذه (�Sر�) أدوات ا��<د���) ا�رر�) >��� و �� :���زة �



��) أدوات: ا���*زاز ،"ا�و>��)" ا��"ر�)،�
 .ا���(د و�ودا�� �"!"!) 


�) ا��.وا(�) و ا��!��(�) ا�8د�)،Sء ا�

��ن �� ط*و�� ھو �� ��ل ا�%���ر إ%�دة و ا�Qدا%�)، ا���!�) أ#Qت ط*و�)( ا��دا(� �!*ن و ا����� ).ا��


طق �6" �
ط��" %��م %ن ���ردة إ�دا%�) إ���): ا��
�>ض ا���ث، ا��6
طق،�. 

 .ا�وا>; �.�%) �ن ُ���ش �� %ن �دق8 �!��(� ����ر: اQز%�ج ا���=،

 .ا�"رق ا���ر�ب، >�د، دون ���ح- ا��ل


�ط �ر�ض دادا� .آ
�) دادا. ا����رض �� ا�*
� ا���ل �

 .�����ل ا�*
� ا�Qداع ر�ط أ.��ل �ن .�ل أي �ر�ض دادا


�ن، 0د دادا�
 ".دادا �� وا�د �ل" �!���; ا�Qداع ،)ا���(دة( ا�������) ا�
"�و�) ا�وظ�*) ���
& ا�*


�ن ��ن ���; �<�، وطن � دادا�
�رب �� ���8رع �!دان �ن � (
� .أ���) دادا: ط�

 .ا��ر�واز�) >�م و ا��ر�واز�) 0د دادا

 .ا�Qدا%�) ا����واة >دم %!& ا�ر�ل و ا��رأة ��0; ا��� ا��ر��ت أو�& �ن دادا

 

�): دادا�� ا��ر ��Hداع دا(�) 

 

��ز�ن �ر�ون ا��.��!� و ا����ب ا�زار �$ل ا����
�ت، �دا�) �� Brion Gysin "ت �ر�د ���ذا
�ن �� >�
� ��� ا����م أ8د>�ؤك و أ
 أر���ن �
ذ 

)؟� "����
�م" ��ز�ن �$ن ��ب، ��� �ذ�ك ��و�وا �م  &
 ا�ُ
ظم ��دا�ت ��8�) �زا�ت دادا أ����ب إن ُ�طرح، �م �H.��ل ا������ ا���

 ا��
ظو�) %!& �!�.و�ش ا���(د، ا�
ظ�م دا"ل �ن �!�ط��) 
ظ�م ا����ر ھو أ�!� �ن 
��ل �� إن. ���Mر �م >�(�) ا�����%�) و ا������) ا�>��8د�)،
(��6%Qا." 

�
 ا��و�ب �ل أ>��ت >8وى، در��ت ا��.ر ���8ر ا���ث �ن �!Mت >د و ا�رأ�����)،: ذا�� ا�>��8دي ا�����%� ا�
ظ�م 
*س ��ت 
��ش �ز�
 أ�8�ت ا�*و0&، ھذه ا�
�و���را��) ا��و��) %��ت و �ّر%ت. ا���(� ا��د��ر و ا���ش .ظف و ا����%�ت و ا��روب �ن ����رة )دوا� ��

 ا�#���) و �!��م ا��!�� ا���6ع و ا��$�ور ا���ل ���
) �� طوال ��%�ت �!ذات ا��راب %ن %��رة ا��.ر �ن ا%ظم �!�واد ا��و��) ا����ة
 .�و�� "وف و >!ق... ا���(دة

 ا�#���) إ
��ج إ%�دة آ���ت و ا����ھ�ري اQ%6م و��(ل �ر�زة ��رورة �ن ا�
�و���را�� ا�
<X و�ق ا������ ا�
ظ�م �.��ل إ%�دة %�!�) �ّر%ت
 ا�#���) إن ا��*وق، و ر�)ا�* و ا���#�ل و ا��ط��) >�م ��و�د و ا�ر�=، و ا��وق �
طق �� ا�#����) و ا�*
�) ا�����ت أ>��ت ا�رأ���ل، ��د ا���(دة

 ...ا��ط��) ا�
��0ط ا��!َ��) ا��
���) ا��ط��ن >�م ا���(د، ا�>��8دي ا�����%� ا�
ظ�م >�م �ن ���0رورة ��Mذى ا���(دة ا������) ا���م و


��د و ��ن أ�
�� �و��� 
�!��ھ� ا��� >و�)، إ��6%) �
ظو�) طرف �ن ا����و�) و ا���(دة ا�ر�ز�) و ا������) ا���م إن �>���
 �� �!��(� �.�ل إ

ظو��� ھ� ا���(م، �!
ظ�م ا�ر�ز�) ا����رات إ�دى ا��ط�ف آ"ر �� ھ� ا���Mب،� (����� و ا���(دة ا������) ا���م "رق ��8= ������� و. ا�
�ر�ر ��8رورة �ز�) ا���(د "�رج ا�Qداع إ�& ا��ؤدي ا�.رخ ��= و �<� ا���رش� ;��� ا�����%� ا�>��8دي ا�
ظ�م ن%* �ن ا��.ري ا��
 .ا�رأ�����): ا���(م ا��*!س ا������


��ن، ا�دا"!�) �!��
و
) ��*ر�W ا��ر، ا�Qداع و ا�*
� ا�
.�ط إنH� ط ھو�.

� ا���
Qرب ا<
ظ�م �ن) ��ظ� �.�ل �و و( ا��"!ص إ�& ا 
 ا�دا(م ا��س و ا��ط!�) ����ر�) ا�
.�ط ھذا "6ل ا���!� .ر�ط) ا��0(�)، ��ذا �6>�ة أ�ل �ن �!*رد ا������) ا�!�ظ�ت أ>وى ھو ا���(م، ا���6ب


��ن ��رر و ���ر �<�)") ا�*ن" �ن( ا�*ن ��ر�ر ��8= �������...ا���(د �"رقQا��را�� �ن ا �%�����) ���ن ���ذات ھ
�. ا��� �دادا، ا�دا(�) ا�
(���� ا�وا�ب ا����ر ا��<د��� ا���ل إ�& ا����) ا�
 .�زهإ

 

�ط�ط و ��رى ���ط��) ا�.ر>�)، ا�#���) �!دان ��>� و ا��Mرب �� ا�Qدا%� ا��.<د أ��
 ] :15[ ���ره �وا8ل ا�#���� ا�

X��

�( ا��را#� ا�Mط) ا�
ّ��� ُ���د >رون، �
ذ ُ���
 .ا�����)"/ا�#����)" �!د%�رة ����رة %ر0) ��ت و از��)، >وا��� 
*س �� ��6دة إ


ظ�)�ر��ت >���) و ����دة �����)ا� ا!� (�%��� .�!��دد و ا�*رد�) و ا�

 .ا���!�دي ا�����; >�م إ�& ا���<�ر و ا�ظ��6 و ا�ر��� ا�*�ر �8ود


& ا��<ول ا��0ف %ن ا��د�ث دون ھذا�!� (��� .��طو�رھ� ا�ھ���م %ن ا���زا�د ا��"!� و ا�*ن، و �!#����) ا��

... 

 ا��
�.�) ا��ز��M)-ا��ر��) ا������) ا��
ظو�) "رق ��ب. .�ء �ل �#و�ر و ا��و�ود "!"!) ��ب! ا����ر 0د ا���0 �وى "��ر �ن ھ
�ك ��س
 ��ل، �ن �ز%X، � �ن 
�ط�، �ن ا���(م، ا�و0; أ�ل �ن �ن ھو ا�
.وة و" ا����ل" أ�ل �ن ا�*ن إن ،]16" [ا�طرب" و" ا����ل"ب ����<� ��

�ول،" ;0�". 

 :ا�Qداع �ر�) ��*��ر ا�.روط �ن اد
& ا��د أ�ل �ن ا�
�0ل �ن �د ھ
�ك ��س ط���، و

(�
 .ا��!��

 .ا�*رد�) و ا����%�) ا�����ر �ر�) ا���دد�)، ا�د���راط�)،


�) %�و��) "د�)�����ء �� %روض >�%�ت( �!#���) � ...).%�و��) 
.ر دور ���ھد، ���رح، ا��رى، و ا

 .ا��ر��� و ا�*
� و ا�#���� ا�
.�ط ���8= ا���ل ���%�ت ا��ذري ا���!�ص

 


��ج >وى �طو�ر أ�ل �ن �!ز�)، ا�#ورة ��
ت إذا"Qا���د�)، ا (��<T� ظ�م

<�، ا��ر�زي، �!�"ط�ط ا.�را�� T� ل �ن و� �!ز�) ا�*�ري، ا�Qداع أ
 إ�راه، ي �!ط)، �) ���ن � ا�*رد�)، �!�ر�) anarchiste ��!طوي 
ظ�م �T>��) ا��دء �
ذ&
" ����ل #وري �ن أ�ل �ن" ("�!���م أ#ر د

 ).1938 �رو���� ��ون و �روطون أ
در��

 

 .2007 ��رس 15 ���ر�ت،

)JPEG( 

 



 

��ل ُ��
& � أي] 1[�� �
 �����ل...) .�ر �و���&، �.��!�، �ن( ا�*
�) ا�����ت �ل �.�ل ا����ن ا�Qدا%� ا��8ور أن ����رة ��ره، دون �
 .دادا ��ر�) ا�*
�) ���Qدا%�ت %�!� �.�ل ا�*
�) ا�����ت �"�!ف ��ن ا�د�X ھذا

 

 .dissonance ل ��ر��) ا�
.�ز �!�) أ"��ر] 2[

 

�ون( ا���ر���) ا����8رة ا��و���& ا��دد، ا�وا>��ون ،Situationniste ا��وا>*�) ا��ر�) ،Fluxus �!و��وس] 3[ X�� John Cage(، 
 ...Punk ا���
ك �و��&

 

�دى ز�ور�U، %ن ���د ��ر] 4[T� رة ا��و��ر�) ا��!دات�M8ع أول ����د ز���ر���د، ا������رب ا��
�ھ�0ن ا����ن �6.�را���ن ا!� �� 
 .أ���) ا.�را��) #��#) أ���) �
�ء أ�ق �� ا�#�
�) ا���) �; ا��ط��) �دا�) �.�ل �وف ا�ذي ا�����ع ،1915 .�
�ر

 

 .اS"ر %ن ا�وا�د ���رف أن دون ا�.طر
X �زارا �ر����ن �%ب ��� %د�دة �رات �و���ر ����ر�� %!& �ردد ��
�ن أن ُ�ؤ�د] 5[

 

��ث ����، ا��ر����) �!�ر�) "��6] 6[ &>�
 .�روطون أ
در�� �ول ���!�) %�8) إ�& ا�ر �<� ا

 

�ط�ط %ن ��>�� �#6 �!��!�)، ي،-أ
ظر] 7[
-http://www.telquel": ا�وا%�" .�!<� �� ا��*��) و ا�

online.com/247/arts1_247.shtml 

 


�(�-ا��و���� ا�����ر �� ا��رأة ��ث ��ران، �����!��" و��ض" أ��وم): اط�%6 �دود %!&( ����ز�ن ا��#
�ء�ن إ�& ھ
� أ.�ر أن أ�ب] 8[Mا� 

و �; �و.��ت- زار
�" أ��وم( �!��& �زاد ا��و����) ا����رب �ذ�ك و ا���(د، "�رج���.(" 

 

��ل ُ��
& � أي] 9[�� �
 �����ل...) .�ر �و���&، �.��!�، �ن( ا�*
�) ا�����ت �ل �.�ل ا����ن ا�Qدا%� ا��8ور أن ����رة ��ره، دون �
 .دادا ��ر�) ا�*
�) ���Qدا%�ت %�!� �.�ل ا�*
�) ا�����ت �"�!ف ��ن ا�د�X ھذا

 

 .dissonance ل ��ر��) ا�
.�ز �!�) أ"��ر] 10[

 

�ون( ا���ر���) ا����8رة ا��و���& ا��دد، ا�وا>��ون ،Situationniste ا��وا>*�) ا��ر�) ،Fluxus �!و��وس] 11[ X�� John Cage(، 
 ...Punk ا���
ك �و��&

 

�دى ز�ور�U، %ن ���د ��ر] 12[T� رة ا��و��ر�) ا��!دات�M8ع أول ����د ز���ر���د، ا������رب ا��
�ھ�0ن ا����ن �6.�را���ن ا!� �� 
 .أ���) ا.�را��) #��#) أ���) �
�ء أ�ق �� ا�#�
�) ا���) �; ا��ط��) �دا�) �.�ل �وف ا�ذي ا�����ع ،1915 �
�ر.

 

 .اS"ر %ن ا�وا�د ���رف أن دون ا�.طر
X �زارا �ر����ن �%ب ��� %د�دة �رات �و���ر ����ر�� %!& �ردد ��
�ن أن ُ�ؤ�د] 13[

 

��ث ��،�� ا��ر����) �!�ر�) "��6] 14[ &>�
 .�روطون أ
در�� �ول ���!�) %�8) إ�& ا�ر �<� ا

 

�ط�ط %ن ��>�� �#6 �!��!�)، ي،-أ
ظر] 15[
-http://www.telquel": ا�وا%�" .�!<� �� ا��*��) و ا�

online.com/247/arts1_247.shtml 

 


�(�-ا��و���� ا�����ر �� ا��رأة ��ث ��ران، �����!��" �ضو�" أ��وم): اط�%6 �دود %!&( ����ز�ن ا��#
�ء�ن إ�& ھ
� أ.�ر أن أ�ب] 16[Mا� 

و �; �و.��ت- زار
�" أ��وم( �!��& �زاد ا��و����) ا����رب �ذ�ك و ا���(د، "�رج���.("  

======================  
 ا��و�َ&�ر -  ا���Bر�� ا��و�����ن +�رع

 

 2007) ���و( أ��ر 30 ا,ر�"�ء

 (1ل

 

 

 ا��� ا���%�ت إ�دى ��ن. ا����ورة ا��دن و ا����0ء .��ب �دى �<�� �د#� ا���Mر�)، ا��و�����ن .�رع ا��و�*�ر، أ�8= ات،�
و ��; ظرف ��
 ا�.��ب �ن ا��ف %.رات اھ���م ��!ب و ر���0) �6%ب دا"ل ا�ط!ق ا�<واء �� �
ظم ا��وم ھ�ھو ا�����
��ت، 
<��) �� ا."�ص ��(�ت ���;

 .�و
�و .<ر �دا�) �� �
) �ل أ��م أر��) ��دة �و���،

 



 ا��و�*�ر ظ�ھرة

 

�د�دة -أ���� �و����)- �
�) �$.��ل ���ھ���م ا��ر��) ا��دن و ا�دارا����0ء �� أ���� ا���ر�ز ا�.��ب ��ض �دأ ا�����
��ت، أوا�ط �� &!% 
(� ���ط� �� ا�*�رة ھذه �� ��وة ا�8و���ت و ا��و����) �تا� أ��0 و ا�*
�)، ا���6ت و" ا���را�ول"  د"ول ��ھم و. ا��Mر��) ا�*
�) ا���
.��ل وا�; �.�ل ا�.��ب (�

�وة، ��و���& ا�8و�رة �<ر��ن ��ھم أ��0 و... ا���ط�ل ا�روك، ھوب، ا�<�ب:  ا��Mرب "�رج �طورت �� �� 

وه ��رض ا�ذي ا�
وع �<ذا ا�%���ر إ%�دة�
 ���& �� ا��Mرب �� �ظ<ر ا�ز�ن، �ن %�ود ��دة ا�.���) ا��و����) ا.��ل �ن ����د�د �!�<��ش �


واع �ن ا��د�د �زج أي ، Fusion" ا�*�ز�ون" ��و���&��و%�ت �� ا�.��ب ھؤ�ء ��
ظم ��دأ...  ا�ر��� ��ز، روك، �
�وة،:  ا��و����) ا� 

��ت �و�ر %دم ���ب �
�ز�<م �� ���ر
ون �و����)،� (���
�ن �ن ا��د�د ر�ض ���ب أ��0 و.. ھوا���<م ر�)��� �ن ا��و�����ن ���ن ��
 �ن ا�*

 �!�و�����ن ا��رة ا�
���) �و>ف( �و�ود ھو �� %ن ا��"!� و ������راد ا�.��ب �<ؤ�ء ا�<��<م و �و����) أ.��� ا.��ل ھذه ا%���ر ا��د�م ا���ل
 ��و�ران ا�ذ�ن ا�*ر
��)، �!�*�رة ا�����) FOL ا�6(��) ا%��ل �درا��) و ا��و���� ا���<د طرف �ن ا����!وا ا��و�����ن ھؤ�ء أ�!ب). ا���Mر�)

 �<��� دور�) ��ر �8*) �و����) �<رات �
ظم ��8$�ت. ا���%�ت ھذه دا"ل �!��رن �8ص �ن ��& ا�.��ب ا��*�د و �!�روض، >�%�ت %!&

ظ�م ا����درة ا�.��ب �ن ���و%) �$"ذ. �$�#ر أ�#ر �روضا� ھذه %!& ���ل ا���<ور �8ر و ا����ر�ف ا�#���� ����ر�ب أ��0 و ا���%�ت�� 
 la ��ول" ���%) 
ظ�ت ،Tremplin des Jeunes Musiciens ا�.��ب ا��و�����ن ��*ز ا�م %!�<� أط!ق ا��و����)، ا.��ل ھذه �� ������ت

Fol "ن ا�.��ب �(�ت %!�<� أ>�ل و� ��� ..ا�*�ز�ون و ا�روك �

 

(���� ا��وك �!�ب" ��ران" ا�& ا��و�*�ر ا
���ل و" ا���ط�
�ك" �

 

 %��دة ��<�) ، ا���ط�ل ���ون �و����ون أ�!�<م .��� 14 ا��!ط�ت ا%��!ت إذ ا�.�ط�ن، %�دة ���0) ��� �� 2003 �
) �ن أ�ر�ل .<ر %رف
��) و>*) أ��ر �ت
ظ ذا��، ا�.<ر �� و ��<م، �!���0ن ا������ت ��ض و ا�.��ب ���رك". ��!م %��دة ز%ز%)" و ا�.�ط�ن���� %ر��<� ا
(
 و >وة %ن ا���ر��ن، ھذان أ��ن. �!���ر�ف ا�#���� ����ر�ب ا�!�ل �� ���0
�) �و����) �<رة و ا�.��ب، ا�ف �0رھ� ا�و��) أ��م ا��د�

 ا���!) ھذه ��ن ا���(
�ف، �� ����راءة و ا��دا(�� �����ن ا�.��ب ھؤ�ء %!& ��م. ا���<ور و ا��و�����ن �0م ا���" ا��ر�)" ھذه 0"��)

<م ��ط ا��
ط�><م و ا�.��ب %.رات ا%���ل �م ��ث ��
<م، ا�ذ%ر "!�ت ا�����) �و
�و �� و. رؤو�<م %!&" .�����ت" أو >�#�رات، ���!ون 
 أي %ن "�ر�� ر���<م� ����ر�) ��0ء ����رو
� ا�ذ�ن ا�.��ب، �ن ا��ف �0ره و ،)ا��وك(ر���0 ��!�ب �رة ول ا��و�*�ر 
ظم ،2003
 . >�; أو ر>��)

 


در�راو
د" �ن ا���<6ك و ا��وق #���) ا�&" 1ا

 

��� ���ب ا��و�*�ر، أ�8= ا�دورة، ھذه �ن ا��داء� �!�(� ا�*�0ء �8ر و..) �و���و� 
و���،( ا����ط�ن ���ددة .ر��ت طرف �ن ��ول 
��وز ��ث 
و���، �; �
وات #6ث ��دة �!��و�ل ة%�د �
ظ�وه و>; ،�2006ن ا��داء و. ا����ر�) ��Q.<�رات�� (�
 ا��!��ر 
8ف ا��دث ��زا

����� درھ��40 و ار��)، �\��م درھ��20 ��!ف ا��و�*�ر ا�& ا�و�وج أ�8= أ��0، ا��
) ھذه �ن ا��داء و. ��#�ر �
��م .(��0Q�� &ا� (
 ا�����
 ���ب ا���م أ��0 و ا�"�ص ا�ن ر��ل طرف �ن %�دي ��ر >��� ا"�رة ا�دورات ت%ر� و. ا��!�ب ا�& ا�و�وج ��
ظ�م "�8)، أ�ن �.ر��ت

�د ���. ا����ل �!.��ب ا���زا�د ا��دد %!& ��طر�<م %دم
 �0م ���و%) و) وراءھ� ���& ا�ذي(ا��ر�ض ا���<ور ��ن ���ز �وا�ز ا��!�ب دا"ل 
 ..ا�.�ب و�د �دى ا�0Mب �و�د ا�ذي ا�.�ء )،ا�".� �ن ا��ر��) ا��
ظ��ن أ8د>�ء و ا�8�*��ن و ا���طو%�ن

 

 ا���; ��!) أ��
ت. �.ردون و %�ط!ون و ط!�) �
<م ا�.��ب، �ن ا��ف %.رات �0م ������ز ا����0ء ا�دار �د�
) �<� �"�ص ا��� ا�د�
���) ھذه
 و 
�ل، �ن ��و><م إ���ق أ�ل �ن �ط��ب واع �.�ل ���ل أ�8�ت إذا�� ا�
ظ�م �"�ف ا�.��ب، �<ؤ�ء >و�) �ر�) %ن 2003 �
) ط���<م ا���


.ط) �� ا#��ن �"*��0ت �ن ا���*�دة و ا�#����)، و ا�*
�) �<�را�<م ��طو�ر ا�����) ا��
��ت �و��ر�د ذ�ك �دل.. ا�*
�) و ا�#����) ا
 ا��زء أن 
 ا����
�ت ��و��ر.. ���<!��ن ا���<ور و �!�) ا�*ن ���ر� ا��� ا����ر�) ا�.ر��ت أ��0ن �� �ر��ون ا����درات ا"ذي و ا��ر�) ھذه �ن ا�واع

 �ط!ق ���" ا��ر�)" � �طو�ر �ن ���ن �ن ا�"��ر ھذا إن.. �و%�) و �#��ف �ن ا��ر�0) ا����ھ�ر و�ط ���� ��ب ا�ذي ا�دور ��
����ن. �<ؤ�ء
���ج و �زا�دت ا��� ا�راد�و إذا%�ت %دد( ا��وق ا�راھ�ت ���م %*وي و �ر �.�ل ا�*ن �; ا�
وع ھذا � و ا�
"�)، �!ك %!�<�� (����
 ..)أ��ر إ

      
)1 (Underground  :) أي�ر� ..�#6 ا����
�ت "6ل ا�روك ��(د، ھو ��� �
�ھ0) و �د�!) �
�) أو #����) 

 41 %دد ة- ا��
�0ل

 %6ل

=====================  
�ز�� ا��3ز���B ا����3 
�@د:  ���ون ا�و��د ا��

 

��� أ���� ا ل �ن""+ ��Bز�� أ��ز��� ������ ا���ط7د ا���5ن 

 2010) �و��و( ��وز 12 ا,���ن

 27: (دد ة- ا�����ل

 إ�ري

 

 ���ون؟ ا�و��د ھو �ن

 




�) >�(د ھو�
�0ل ا�ر�*�)،�
�ن ا� �Mم ��دال أ�ت �� 1959 %�م �� و�د ر�*� أ��ز��!<T� ظور�
 �زا�ن ، �6ح أب ا�ر�ف،�ن �
ط�) �� ا�

�ء ا��و���& إ�& �ودده ��ن ھ
� �ن" إ�د��زن"ب ط*و��� �ر�!) �� �$#ر �������) 1959-1958 #ورة �; ��6دهMوي ��!��� ���;.  وا�
 ا�#�
 أو�& ��
ت وا���0رة،���ث �
<� ا�ظ�ھرة ا�*
�) �واھ�� �8ل �� 
و%� دور ا��ر�!) �<ذه ��ن و ���
�ظور ا�"ط��� ا��ر�م %�د �#�
و�)

 ا���) [ %�د �ن ���د ����)(�*�س اSداب ��!�) ا�*!�*) درس ،��� ا�ر�*�) ا��ز�M!��� (�M) ا�.�ر ����) "8و�8 اد��) ا�����) �� ����و��

��ت %�د �� ا��Mر��) ا������ت �ن ��Mرھ� %ر�ت�

����0 �دا ا�#�� ��� �!�� �دى دا���( ا�و%� و�ر�ض ���
*��ح ا����م ا���د�� ���*�ر ��$#ر 

 %ن ا����Mر إ�& �ط�= ���ن �و%� ،و����.را�� ا��د�� ���*�ر ��!� �.�; %!��،��� وا��*�ظ ا�وا>; ��ر�س ھد�<� ��ن ا��� ا��<��
) ا�ط���ت
�ل �� ھذا و�ظ<ر) 111 ا��دد ��و�زا �ر�دة(  وا��0��) ا�
�0ل طر�ق ��
 �و��� ��ن ��� ا�.���) ا�ط��) ھ�وم �ول ����ور ا��� أ��


�ء) �����(وا�
�ي ��و���&��Mب وإ�&. وا�
��
�) ��رو�� ��ن ��د .�%ر��� �
�) �ظ�ھرات %دة �� �<� .�رك إذ ا��!�ز�) ��� (�!�� (�
 وط

�(� .ر�ط� 8در.  �*�س درا��� �ن او�& ا��
وات أ#
�ء را(�) و.�ر�) �
�(�) أ.رط) %دة و��.  ودو��)Mول ا� ا"�طف ا��� 1981 �
) ا

 ���� و�
; �و>�*� ��م ا�
�س >!وب �� %���� �$#�را أ�دث ا�ذي) ا�ر%د" (إ��ج"  %
وان أ��و�� و���ل ، ا�<��ز �و���) ا���ز��M ا��
�0ل ��<�
��ق ا�.ر�ط و�<ذا ا������ت �� �را �<رات ��دة ��وم ا�و��د و��ن ا���6ت و ا������ت �� �را ���ع ��ن ا��
; ر�م ��ن ا�واق �� ����
 
 وإ���ت ��م ���ول وا�Qداع ا�����ر �ر�) %!& ا����!ط) ا��!ط) ��ل �� ھذا ، وا�ط!�) ا�*6��ن ا����ل �ن ���ون 
و%�� ��<ورا أ���� ھرا��

 و��.  �
وات %.ر ��دة ا�وط
� ا��راب ��Mدرة �ن ا��
; �م ا�����) �ن ا����*� ا�طرد ،�م �رة �ن أ��ر وا���
ط�ق ���%���ل �دءا: 8و��
�(
 �واء .<رة أ��ر ���ون ا�و��د أ�8= و�� >�ود أي دون ��; ا�ذي,)ا���.رد(أو" أ��!وع" ��
وان �� أ��وم #�
� ���ون ا�و��د أ8در 1986 

 أ�رز ،�8Tداره ا�
�س 
*وس �� و�$#�را .<رة ا�#ر ا��!�زم ا�*
�ن أ
� ���ون ا�و��د أ��ت 1997 %�م �دا�) ��. %�م �.�ل ����Mرب أو ���ر�ف

�(�) أ%����Mوان ا�
 ���ون ا�و��د ا"��ر.  ا��ز��M) وا�!Mو�) ا�#����) ا���وق و���ب ا�دا(�) ا�>��8د�) از�) ���ب) ا���0ب" (����وث" ��

وان ��ت �� د�وان أول ا8در 1994 %�م و�&.1991 %�م �� ھو�
دا ھ� ��ط��� أو�& و��
ت ا�ذات ����ق ا�ل �ن ا�"�رج إ�& ا�<�رة% "" 


� ��رو%را ��ورث نء راد��غ زي� وا����ل ا�*6��ن إ�& ا�.�ري د�وا
� ا�و��د أھدى و>د) ا����ء أ%��� إ�& ارض أ%��ق �ن"" ( أو

وان ��ت �� د�وان #�
� ���ون ا�و��د ا8در 1996 �
) و�&. ا�����%�) و.����� ا���د�) ���ط��) ا��زا�� �دى %!& د��ل وھذا ا�ر�*��ن،% 


�ت �ن ا��د�د �� ���ون ا�و��د .�رك ���, ) �"ت أو�ر – �<و�
دة أ�و��وس ����) %ن 8درت >�8رة ر�*�) �����ت"( ��س#�*ر�د"�� ا��<ر
(�Mز����) ا
 ذ�ك و�
ذ. 1998 %�م �� �!���� إ�& ا��
�ري �زر و�ن 1997 %�م �� ا��
�ري ��زر #�
�) ��در و��دھ� وا�
�ظور وا�����) �ط


& وھو ا���نM� �� ا��ظ�ھرات (�
 . أورو�� �دن �� ا�*

 

 ���ون ا�و��د أ%��ل ����0ن

 

�ل ����ر �
 أ��
�� �وا�0; و�ل ���ر�ف ا�"ر و��0<� ����<�ر ��0<� أ�دع إذ وا�.<رة ا����) �
*س وھ� ا�"��دات �ن ���ون ا�و��د أ��

��ن �ول ����ورQ6>��� �� ا% (�%���� ا�و��د ��ول) . 2008 �.ت 99ا��دد ا���ز��M ا��!م(  ا�����%� توا��*�و �����6Mل ا�����) ا�

�(�) أ%���� أھداف %ن �د�#� ���ق �� ���ونMت" ا��!" (�

�) وط
�) أھداف ذات ���8ر ��د�ل �د�دة أ���

��!) وإ (!%�� ��د�<� ا��راث �ن 
 �و��وز 116 ا��دد ا�ر�ف �وا��س �ر�دة %ن". (او��) ���د�<� <و�)ا� ��دان دون اS"ر %!& ��0ر�� و�*��� �*<و�<� ا����8رة و�ن او��)
���0 �
�ل أن إ� وأ�& �8د ��
� وا������0ت، ا�%����ت ر�م ����� �� و�"ر ���ون ا�و��د أ�!� �ن %�ل ا�ذي ھو ا���دأ ھذا) 2001< �!�� 

����� ���ون ا�و��د إ�دا%�ت %!& ھ�و�� .ن ا�ذي .���ر �ن ا��ر�م %�د �رى ��� � وا��0ط<د�ن ا��<�.�ن �ل 8وت ���8= أ��
�� �� و�

��ء و��ل ا�*�راء ��ل ��.�%) و�8ور ا�#وري ا��
ف %!& ��رض أ
�"  ���رر� %�د"( ا��Mرب ��ر�� ا�ذي وا�ط��� ا�����%� وا��
�>ض ا
 ���><� �ن ا��*�ھ�م ��ر�د �در�) اوراق %!�� ا"�!طت >د ا"�ر ھذا إن)  15ص 2008 �.ت 99 ا��دد– ا��ز��M ا����م– .���ر �ن ا��ر�م

 ا���م �<!� ���ن ��� ا������ت �.<دھ� ا��� ا��
ف �$�داث ور�ط<�) ا���ر���) ���
ظر�) ار���ط<� �� ا�#وري ا��
ف ��و�)( وا���!� ا�
ظري
&
�<6 وإ���ط� ا�#وري ا��
ف ��� &!% �

�ء 
��ذج ر�ض �
�ن أ��Mن ا��� ا��!�ز�) ا�*رق �ل" ا����ق ھذا �� ���ون ا�و��د ��ول ذلوا���� ا�<

�ط) وا����ر�) ا���(�) �\�
�) ا����ل ����) ا��وم ا
د#رت ا�ف �;
 زا�و �� ا�ذ�ن ا�*رق ھذه %
�8ر �ن ا��!�ل إ� ، و��0و
� .�6 ا��

� �����0 �!�ز��ن و�د�) ���د ا�.�(ك طر��<م �� ا�*
� ���رھم �وا8!ون��. 
 �و��وز 116 ا��دد ا�ر�ف �وا��س �ر�دة %ن." (ا��ز�ز 
�ووط


�ء أ.��ل أر>& �ر�ض ا"�ر ھذا إن) 2001Mداع ا��Qرر ا��زا�� وا��� �>
 ا�����%�) وا��
�>�0ت ا�����%�) ا�*�راء أ�وال ��.�%) �8ور أ
 .ا��Mرب ��ر�<� ا���

 

 ��ن, او�0ع �!ك �����ت �� ا��.�ل ���ن �� ��در ا�����; أو�0ع %ن ���رة �رآة ��رد �<� ���ون ا�و��د أ��
� �� ���ن � ا��.�ل إن
�در �ن
� ا��
� �ن �و>*� �$"ذ أن ��8�� ����د �$��
�� ، ووط
� .��� �����0 ����زا�� �� �.<د �
�ن %!& ا��<�م %وض وا����ر�) ا���(�) ا

 .وا��6Mل <ر> �ن وا����ل �!*6��ن وا����ش ا��!وس ا�وا>; �ن ��د�<�

 


�وذج أ"د و���ن ، و%8ره ��!� >���0 %ن ا����ر ا�8وت ���ون ا�و��د >�#�رة .�!ت ��د (�
 أو�0ع ��<� �8ور ا���"أ"��س أ�راس" أ�

�) ،وا�ط��) �<) �ن وا����ل ا�*6��ن ��ن ا��8رخ وا�ط��� ا�����%� وا��
�>ض ا�*�راءMن ا�� (>�
�) ھذه �� ��ول و أ"رى، � ا"��ن" : ا

�ظ �ذي ذا ا#�رن�
� ا�
�س ا�>

ت #وذارت ��ر%ن �� ��
 أو" ذ��راس ادوراد ا%��س �د أ��ر ز�"
�س ا.*��ش ا#�
��رد ا#*و.ت ���س اذ 
(�

�(� أ��و�� �� ا�واردة"  
.�ن �
�ن" أ�Mن: "��<� ��ول ا��� ا�#��ث ا��
 "دا�ن ذ 
.�ن و#�
��ر ادج 
*��ن ذ 
.�ن ا���ز�Mن ا���#�� 
.�ن �
�ن ذ 
.�ن��
��) ا���0ون و
*س ’’"ر>ن ذ ود�� ��ورث ن �روا 
.�ن �د��� (�
� [: "  ���ط�<� إ�دى �� ��ول ا���" أ�وار�� أر��ز" 

�) ھذه �� ���ون ا�و��د و���م" ذر�را�ط أو�د�ن #*��ع �
�ر�
��ن ��ن ���ر
) اQا �Mا���ز� ��إن"."��سأ ا#راس" ا�ر�*� وا�*6ح ا��وار 


� .���ر �ن ا��ر�م %�د و�<� ا�ذي ا�
���د��
� �� �ط���
� ا�ذي ا��*�ح" ا��*�ح %!& ��ر��0 
*س ذات ��و
<� ا�و��د ���8 (M�8� ن�

.�ن/ 

*س"(  %���ه ����د � ���� ا�����م ا���ز��M ا�.�ب �ور�ط إ�& ���.رة د%وة ا�ر وا>; �� ھو ;� ا��وا>ف ھذه #ل� أن ا�.د�د �\�ف) ا��ر

��ت ا��� ا���0) ؛ ا��ز��M) ا���0) %ن ا�د��ع �د%� %ن �8در
��ت ��� ���ون ا�و��د أ
 �ن ����� �"ر ��ن و��رھ�� ا�و
�س ا����وب أ

�) إن...)ا�<��ز �و���)(  ا��ز��M) ا���0) %دا�) أ�ل�
�ت %ن ���ر ���ون ا�و��د �دى ا��ز��M) ا��� ()� (

ط�) �� ا�.�ب �ءأ�
 �ن ���� 


�) �!��ت ��
ت و �#�رة أ�8دة %!& �<��ش و إ>�8ء ��رف ��
ت�
��ن ���.� �� ���
�ر 8ر") %ن %��رة �د�� ا��!�ز�) اQا �Mز��� ا



�دث %
د�� "�8)�
 رف�� ��
ت و>ت �� �
� �$�!وب >�و�وه و ا�و0; ر�0وا ا�ذ�ن �و>; ���ون و��د ا�*
�ن �
�ء و���و>; ا�ر�ف، %ن 

ت ، إرادة و ��
& ذات �!��ت 
�X %�ر ا�
�0ل �� أ�!و�� ���ن أ"رى �<) أي ��ر�� �م >�; ا��
ط�)M� ل���
& زا�ت � و أM�� �
 ا�و��د �$��
 .���ون

  إ#ري: ��!م
=========================  

 !ا�*و�رة �� ��ق... ا���G (�ران د�ون

 

 2010) �و���ر( ا����� �+ر�ن 16 ا����1ء

� *"ب أ�� ��ر

 

 

 �� أ�س �وم %�
�� أ��ض ا�ذي ا���Mر�� ادب %��د. 1980 %�م ��ر�س �� ا��8در »ا�#��ت ا���رى« �; ��$"رة، ��ءت ا�Qدا%ّ�) و�د��

ّ�) ���رة �8�ب ا����!)، ا���ر�) �د�
�� �� ا��وم ا�#رى و�وارى ا�ر��ط، ���.*��ت أ�د� (!��� أ�<�ت ا��� توا����ر�� وا��وا>ف ��%��ل 
 وا��ّ��ب ا��#�*�ن �ن أ���ل و%� �!ورة ��

 

 "�8) ���رة �� ا"�رة ا���ّط) أّ
<� ��رف ا����; ��ن ا�طو%�، �
*�ه �� أ��0ھ� %�ود #6#) ��د أر�0، إ�& ا�����
��ت أوا"ر %�د ��ن
 أرض �� %����ً  ا��0ر�) ��ذوره ا���ّ�ك �$��د) 2010 ـــــ 1917( ا��!�= %�ران إد�ون أ%�د ھ�ذا. ا��د�ث ا��Mرب ��ر�U �"�8ر ���د


د�س ا
<��ر �!& ا�ذي ا����ر 
زو�<م �
ذ أ�داده، و8*�� ا�ذي ا����ب ا��وم، �د�ن أو8&، ��� ��د�داً  ا�8و�رة �� ارض، �!ك و��. ا

د�
د
ت«Qس«�ـ »ا���0
� �$��ن ��د ،»ا��Mر�� �و�س �� .ا�ر��ط �� ا��<ودّ�) ا����رة �

 


�!��نا�� �

�ق، ا������ر�) ا���ّ��ن ا�ر�وز وأ�د ا���Mر��، ادب %��د ا!� (�ّ
 أ�س ��8ح ا�ر�و�ّ�)، ����� %ن �"!ّ& �6ده، �� ا�وط
����� إد�ون �دأ. ا�ر��ط ���.*��ت أ�د �� ا�#
�ن،  ً60�
 &إ� ��� و8ل ا�ذي ا��Mر�� ا�.�و%� ا��زب �� وا
"رط ا�*ر
��، ا������ر 0د �

*8ل أن >�ل >��دّ�)، �
�8ب� �
 �� ��$ّ"راً، إ� ���� �طرق �!م ادب، أ��. ا���!ّ�) ا��ر�) �� ا�
Mراس %ن ���%�� ���ب ا�"���
��ت أوا"ر %
 �; »*ورت�را
� �در�)«�ـ ا��.Mول ا�*!�*) أ���ذ. ا����0ء ا�دار �� ا�دا��) ��رس/ آذار ا
�*�0) ��د 1965 %�م �
ذ إ��<� ��$ ا��� ��ر�س
). 1980 ،»�����رو«( »ا�#��ت ا���رى« اد�ّ�) ���ور�� ��ب ��ن وا����ن ا�#��#) �� ��ن ،)1998 %�م ر�!ت( ����ل ـــــ ��ري در�� ر���)

���ً، ��ب �� �ل .$ن و��0، او�و��و�را��، ا���ل ھذا� �� (M� ا��� �و���ر �>� ا��Mر�ّ�) ا����ّ�) ����و��ت ا��رد، ��
��ت "6ل �ن ��
ً . و"8و8ّ���<� ��� .ا"رى ������� ��ظم .$ن ذ�ك �� .$
<� ا��0د، إ�& ا�ذا�ّ�) ا���رة %�دت �

 

ً  ��ر�س، �� إ8دارا�� ����ت #م 
ب إ�& ا�����) ا�����ّ�) �وا>*� �$ن %!���� ��ل أو إ�6ن«: ا�*ر
�� ا�
.ر �!�وت �ن �ر��� ا�*!�ط�
ّ�) ا��0ّ�) 
��� آ�
ر« 
�0ف أن و���ن). 1990( »ا����� أ�و %ودة« ،)1986 ،»�و��ج ��
��� �«( »وا�د ��وم %�م أ�ف« ،)1983 ،»�����رو«( »ا�


�& أن دون �ن). 1998( »ازرق ا���<&«و ،)1998( »���.و ��دي ����)«و ،)1995( »ا�
ور أ�و
�ت 
.رھ� و
�دّ�) 
ظرّ�) �����ت � 
��ن« %
وان ،��
�� ا��ؤ�*�ت، ھذه �ل. وآ"ر�ن ا�.ر>�وي أ��د %ن ا��.��!� ا�
�د �� وإ�<����� ،)1990( »أ"رى و�تو��� ا���.ق، ا��ر 
 .����>�) أ���ل %!& �$#�ره �رك و��!��ً  ا���Mر��، ادب رواد أ�د �8��<� �ن ��!ت

 

8���� ��دره �وم ذات �
ً  ا�*ور %!& ا��!�= ���ط�� ،»...�Mر�� �<ودي ���ب أ
ت«: ����ؤال �ر�ط� ���ً  ��س«: �8ّ ����� !�
 �Mر�� ���ب أ
 ا��رّ�)، %ن وا�د��ع ا������ر، �
�ھ0) %!& �
�ه ا�ذي ا�وط
� ا�و%� ھذا. ا�ر�ل �"��8ر �����ً  ا����ط ا��*�8ل ھذا ��ن ورّ���. »�<ودي

 ا��.�; 
�8ّ ��. ��دا"!) �#�رة ورو��) ��رّ�) ���م .ر%��ً  ور�#�ً  ��ّ�وه، �!ّ��� ��� ،»إد�ون ا���ج« �ن ��ل ا�د
��، ا�ط���ت و�
�8رة
 او�& ا��.�رة ط�وس و8ّور وآ�*�، ا�8و�رة �� ا��<ودّ�) ا��ذور 
�ل وا�#�ل، ا����ز �M) %!& ا���(م و�6و�
<�، ا��Mر��) ا�����) ����T%�ت
 >0ّ�) %ن ���د��ع ا��!
ّ�)، �وا>*� �#ل أد��، ;وا
ط� ا����6ل، أ�ل �ن وا�
�0ل ا�وط
ّ�) ا�8�وة ������� %��ت �ذ�ك. و��ر�"<� و%�دا�<�
 .ا�*!�ط�
� ا�.�ب ��ق ا��
8رّ�) ا�Qرا(�!ّ�) ا����ر��ت وإدا
) �!�ط�ن،

 

��*ظ إد�ون ا���ج �ن

�، ا��ر�� وادب ا��Mر�ّ�) ا�روح ر��(ز �ن ����& ا��� ������� إ�& إ��0). ا���ر�) ا����) ��!ك طو�6ً  ���
Qوا 
���زه ا�
��ش، �Mّذي ا��� ا�
�د�) و
ظر�� ا�<�دئ 8و�� �
�ذ�ر
 وا�
6Mق ا�*�
) و���ر ا��ر�ز>) ز�ن ��. ا����رض ا��و>; إ�& ا�دا(م وا

 %!& �.را�) ا�ظ!م و�وا�<) ا��دا�)، %ن ا�د��ع �� وراد����ّ��� ������ و�
��!<م. »ا��واط
)«�ـ ا��!��
� �*<و�� �ن 
��!ّم �
��& وا���8ّب،
�قّ  .<د ا�ذي ا���!ّم إّ
�. ا�."8ّ�) ���زا��ا� ���ب!� &�ّ������ �ن ا"�رة ا�!�ظ) . 


�ن – ا"��ر �ر�دة�� 


و���ر 16 2010 

 41 %دد ة- ا��
�0ل

 �8ب أ�� ���ر

==================== 

 [*] �وري ���ن ��دن،  �ك

 

 2012) ���و( أ��ر 23 ا,ر�"�ء

 



 

 �ا��د�د� ا�"�ب روا��

�رو���� ��ون 

 

 [**] ��دن  وان إ�C ر����

 

 ا��ز�زة ا�ر���)

 

�

� �ك ���%�راف ا�ر���ك ��ض ���ر�
 ا���ب روا�) �رة ول >رأت %���، #6#�ن دام �$"ر ��د أي ا"�رة، ا��م ھذه "6ل ��ط �$

دن ���ك ا��د�د�)،� .[***] 

 

�) �وى ھ
� ا�روا�) .�ل ��وم � إذ و��ب، ا�*
�) ��زا�� ���ب ��س. -����M) �6 ذ�ك أ>ول – >و�� �$#�را ا����ب ھذا ��_  "!ف و>د��T� إط�ر 

س ��8ر �ل ا�*ردي، أ�ط��� ��8ر ��س �<�� ��. ا�*
�) ا�و��(ل ا�����ل �� �#�را ا����ب أ>�8د %�د و%ن. ا�����%��ن وا��و>; �!��!�ل� ا�
 أدھ.
� ��د. ھ
� ���ن � ا��وھر. .����و �و�و
) �ن �دءا ا"�رة، �8و�<� ����� �!روا�) 
�)ا�* ا����) �"س ����� >8دي و��س. ا��.ري
��ل �� �و>���� وا���6ل ��رأة ا����ب� Uا���ر�. 

 

68��) �واء ��ت ا�����، ا��رن و�ط!; ا����0، ا��رن أوا"ر ا������) ا��ر�) �طورت ��دQو %!& وط�دا و�دا. ا�
 �)�>
 �!�� دم�� �
ظور 
68��ت ا�د���راط�) �زدھ�ر ودا(مQوا (�%����
�ح ا�رو��) ا�#ورة �*زت ط���،. ا�� �دت و �$���
�� ا�د���راط�) ا�.�را��) �� ا�راد����� ا�

 .1905 ا���م و�م �دل �6 ا��د�د�) ا���ب روا�) ���ل و. �*ر
�� ا�*و0و�) ا�
���) >و�) �د�
���) ا�و>ت ���ض

 

 ا�رو��) ا��رو����ر�� ھز��) ��
= �م ا������)، ا����) و%!&. ا�را(; ا����ب ھذا 
.ر %
د�� ��$�د �رو��� ا���0دة ا�#ورة �8را
� ��ن و>د
(��68H� (�
 إ�& ُ���د أن ��*�. ا��
ظ�) ا������) �!�ر�) ��م إ"�0ع ��ل أ��0 �<� أ���ت �ل و��ب، ا�و>ت ���ض ��د�<� �وا>; ا����دة إ���

 ��*� �� ا��ط�ف آ"ر �� ا������) ا�د���راط�) ا�.�را��) �!Mت) 1914 إ�& 1907 %�م �ن(ا���د�د �و�� ا�����) ا���; ا��
وات "6ل أ
� اذھ�ن
 .ا������) ا��رب "6ل �<� ��ن ا�ذي وا��"زي ا�د
�ء ���دور �06ط6ع ا�
X0 �ن

 

 ��8ر �$�ل إ%�دة ا��ط�ع ��� او�&، ا�رو��) ا�#ورة "!��<� ا��� ا�د�; >وة %ن ا�����ر �ن ا������، ا���دع ���ـaن �
دن، ��ك ���ـَن و>د
;���
<�(�، �.�ل ����وزة ا��وم ا�ر���) ا�.�را��) ����رھ� ا��� ا��.��ل %!& أ"ص �و�� ا
�ب و. ا�#ورة ھذه 0وء �� �ر��� ا�رأ����� ا�� 

 �!�وارث ر��) �6 و�8ود ا�����%�، ا���د �را�م. اS"ر ����طب وا����
�ة ا��ؤس �>مو�* ا�����;، >ط�� �$�د وا��وة ا�#روة �
��� �.��ل أي

دن ��ك ا��.�رھ� ���(ل �!<� ا�دا��)،� (����� �
 >�ل ���*�ل ذ�ك ��ن ھل ا��طور؟ ھذه ُ���ت إذن ��&: ��
دھ�ش 
���ءل أن �����رار �ر��
 ا��رب؟

 

 ��*0ل. ا����ل ا��.ر�) �طور "6ل ا��������ن وا�ر���راط�) ا���رو>راط�) إ�& �
دن ��ك ه%زا ا�ذي ا�دور إ�& أ"ص �و�� اQ.�رة �!زم

��ء ��و�)( ا��!و�و>راط�) ��*!= د%�<���0) ��ق ��) ا�*�
 �ن. ا���د�) ا�#6ث ا��رون ا��داد %!& ا��د�د�) د�����ور��<� �وا8!) و ا����ل ا

�>ش
 ا�ذ�ن ز%ز%) إ�& ا�.Mوف ��!� �ل �
دن، ��ك �.�ؤم ھ
� ا��<م ��س. �!��M) طو�!) �
� ��دو أن إ� ���ن � ز�
�) �دة ا�.�%ر �; 

�دودھ� ��& دا��� ا�����M)، أ�!وب ��<�رة ا�*
�ن �����ل. و��و��� ا�وا>; و�<م أ%�
<م، ��= %!& وإ���رھم ا�رو��ن، ���ون ����!�ون 
 ا����M!�ن �دى ا����داد إرادة ����س ا��
�ن �(�ت ��
�ول و. ا�Mدر و وا�.را�) ا���وة و ���دا��� إ�& �!رأ�����) ا�دا"!�) ا���ول ا��8وى
 �ن �د أ��د إ�& د>) أ�#ر ا��ط�ف، آ"ر �� ھ�، ا����!<� ا��� رو��
��) ا�#ر ا�����M) أ����ب إن. ا������) �!��رو>راط�) ا�"�(ن وا�دور

 .ا��ز%و�)" ا�وا>��)" �!�����ت ا������) ا���!��ت

 


�ء 
*�� أ�د �!ف �Tن. ا�رھ��) �
دن ��ك �و>��ت آ
ذاك ا�ر��� ا�.�را�� ا�*�ر �<� ا����ل ا��� وا����"*) ا�������) ا�ر��) �8ور ���ذر �% 

���ن ا�8��*��ن �� ا��د�د�) ا���ب �روا�) ا
���دات �ن 
.ر �� ��ص��� ا�
���و���ن �نا�8��*� و�� – Vorwaerts" و -"  Neue Zeit"  ا

 "Kampf  "و "Arbeiter Zeitung "، ون �ن�ع ���8 ��
 >�دة �ل �ن ���س � ��� أ��د �رى ��ن %��� #6#�ن >�ل" ا�رو��
��" �$ن ا�>�
�زاب68���ن �
دن ��ك ُ���رن � ، ا����ل ھذا ��. ا�*�رة �!ك �� ��� ا�د���راط�) ا�.�را��) اQ�� ب، وا�و�ط��ن�� ���ن ��ل �ن�� �ل و

 ا�����ل ا����ل �ن ا��در �ذ�ك ��#ـ_ل◌َ  �و����ورغ، وروزا ��
�ن ��& ا��#
�ء دون #وري، ��ر��� 1907 ا���م �� #�) ��ن �م إ
� ا��ول
 .�!روا�) ا�"�8) ا����) ���د�ر ��ف و�ده وھذا. ا������) ا�ر���راط�) و ا����� ا�رأ���ل ��ن ��6��د ا��.ؤوم

 

 أ>8& �دا ا�روا�)، 
.ر ��ظ) �دا، ا�رؤ�وي ا�*8ل ھذا أن .ك � و. ا�روا(� ا���ل �ر�ز" ا�<�و�) و�ش ز(�ر" �8ل ��#ل �دال، �6 و
�!وب (Mوزه ذ�ك و�;. ا��������دث �� �ل %�!�� � ��� .ا"�رة �!��� ��دُ  ��ل �م ا�ط���ت 8راع ��ن. �

 

>8& أُ"0; و>د ا�.�ب ھو" ا�<�و�) و�ش" (��ط�ط واQذ�ل �ود�)،ا�� در
 �،! ا�*
�ن �.�ؤم %ن ����د�ث ا����ز�) ذ�ك �; �
��M �. وا�

ت �!ك–" ا�8واب ��دة إ�& 
�دھ�◌ُ  �م إذا ا��ر�واز�) ��<� ��!��
� ا��� ا�<�و�) ھ� ھ�ذي. "و#�>�) ��دة �
ظرة ��*�(ل ��
� ��*�(ل، �
دن ��ك�� 


دن ��ك %�ل �� إ#�رة أ�#ر .�ء �ن �� أ"�را، و. %��� #6#�ن >�ل ��ن ��� ���س � ��� دةو� راھ
�) أ�#ر 8دى ھذا �و�
� و�<� ��ر��،� 
�*�ظ ا��د�د�) ا���ب أ����ب �8دد ��� ا��
�(� �و>�� �ن ا�روا(�!� &!% �>�
 �ن ��رره �رو%) �
دن أ#�ت >د و. ا����و>�ن ا��.ر %!& ھ��
68��) اوھ�مQا��!��) و ا .�*� ��� ��!و ا���رو��ن ���ھ�ر �*وق. ا��!�� وا���دم ا�د���راط�) �ن .�ء أي %!& ��ق◌ُ  �م �����ل،ا� %ن �و
 �8دق �. ا�����) ا����Mر.�) ���و ا��
�ء �<ذا ��و��� و ا��0ور، �!� �و��س و�<�ز إ��راطوري، و��ش %����) ار���راط�) �ن ا��M!�) ا�*(�ت




�� ا���رئ�% :�>
�) و�6�ظ) 300و ،299 8*��ت[ ا������) ���و�و���<� و ا���و��) و��
��<� �دھ�وا>�8 ا�*�.�) %ن �و�) إ*301 8 (��� 

ظر!� ���) ھو ��� و8*� و ا�*�.�، ا�
ظ�م �
دن ��ك �و>; 1907 ا���م �
ذ: 
��.� ���ل � أ�ر #�) و]. "�ص �و��
 (���� ا�#ورة �<ز��) 


� أن إ� ���
� � -أ"ط�ء ��6 وھ
�ك – وا�)ا�ر �*��8ل" أ"ط�ء" ��
ت �<�� و. ا��رو����ر�)�

 .ا�#وري �!*
�ن ا��وي ا��دس أ��م 

 

 ا��� ا"رى ا���ب >راءة ��د ���� �$��ول. �
دن ���ك ������ �������ل ا�ظروف �� ���= � أن �#�را وأ".&. %�ل %!& ا��طور ھذه أ"ط
�و %!& ر��(!� ا�����ل ���
ك و. ��<� رأ�� %!& إط6%ك و إ��، أر�!��
��ح �ك أ��
&. 0رور�� �ر�
� ا�ذي ا�
 �����) �� ا0ط!�ت ���� ا�

 .وا�دك ��
� ا�ذي ا��ظ�م ا�ر�ل ��رة

 

;� ����� ا�ود�) �

 

 �رو���� ��ون

 

 1937 أ��و�ر/اول �.ر�ن 16 �������ك، �و�وا��ن

 

 ة- ا��
�0ل �ر�دة:  ��ر�ب

 

 : إ���ت

 

 . ا�ر���) ا�
ص �<ذا �رو���� ��ون ��<د و��0 ا�ذي ا��
وان ھو #وري �
�ن �
دن، ��ك[*] 

 

 .�� ا��
وه ا���<د 
.رھ� ا��� �رو���� ��ون أ%��ل �ن 15 ����زء ا�ر���) 
.رت

 


دن �وان[**]: � –Joan London – (

ت �
دن، ��ك ا��� (� .�را
����و ��ن �� �رو���وي �
�0ل زو

 


ظ�م ��
�(� 1908 ا���م �� ا��د�د�) ا���ب روا�) 
.ر ،) 1876-1916( �
دن ��ك ا����& – John Griffith – �ر�*�ث �ون[***] : � 
  . ا�*�.� ا�
وع �ن �و������ري

=========================  
 "ا���وا��ت �زر(�" إ�C  د�دة ز��رة

 

 2012) �و���ر( ا����� �+ر�ن 1 ا�=��س

 

 أورو�ل  ورج - ا���وا��ت �زر(�

 �و���و  ون

 

 


*�<� و�د�رھ� %!�<� و���و�& �8��<� ا��زارع إ�دى ��وا
�ت �طرد� .=�
 أن �ن ��د أ
� �& ا����#ل ا����د ��ر ا�وا>; ر�م �����، ا���ر�) �
. ا���وا
�ت ���) �ن أ%!& ذ��ء ����وى ����; ا��& ا�"
�ز�ر، إ�& ��ر��� آ��� ا����دة و�
��ل. ا��"!وع ا��زر%) �8�ب ��ل �� ."ص ��ل

 #�ر� ���Mر ا"�ر ا�*8ل و�$�&. �!�8) ا�ر(��& ا��طور �
�; ا�وا>; ھذا و�ن ذ��(<�، ���وى إ�& ا���وا
�ت "!ق ���وى �ر>& � ا��ظ و��وء
 .ا��دا�) �
ذ ����� ��ن أ
� و>و%�، ���رد ��0=،

 

�و�ن �ط���ت ا�دا"!& ا�6Mف %!& 
.ره ��رر �� ھذا
�!�ز�) �
Qت �زر%)" ا�.<�رة �!راو�) ا�
 kورچ ا�.<�ر ا��ر�ط�
& �!���ب" ا���وا
 �ر���ت #6ث �<� أن ذ�ك ا�ر�ز�)، ا��8) ��!ك ����)ا ���*�رة ا���رئ ��ذ��ر أ
�!� � وأ
�. 1950-1903) �!�ز إر�ك ا�����& وا���( أورو�ل

 :�8ر �& ا��ر��) إ�& ا>ل %!&

 

 .1951 ��8ر، ا����رف دار ���ظ، %��س �ر��) ا�#�(رة، ا���وا
�ت أ�طورة •

 

 .1978 ا��وم، أ"��ر �ؤ��) ا����ب، ا����د %�د و��د�م %رض ا���وا
�ت، �زر%) •

 

 .1979 ا����رف، دار أ��ظ)، .��ل. د �ر��) ا���وا
�ت، ���
� %��م •

 

 �� أن ��$��د أ
�!� وإ
��. ��رھ�� �& ور���) �!روا�) ا����ب ا����د %�د �ذ��ل ا
ظر( وا��راق ��روت �& أ"رى %ر��) �ر���ت ھ
�ك أن ��دو ���
����� ��ن ا�#ورة �.ل أن ��رة و%!& �!���دة أھ6 ��!<� ا�ذى ھو ا�"
�ز�ر ذ��ء أن ��رة %!& ��وم ا��8) أن �ن ھ
� ا���ر�م ا����ل إ��� �ذھب 
�!�ز�) �!ط��) ا"�ر ا�"�ر�& ا�6Mف �& أ��0 ��رر �� وھذا( ا��و����l) رو��� �ول �دور ا��8) أن و�ن
Qورة ا�د�د �) ا��ذ� ��� &
��� 

 وا��& ا�روا�) �ن �*<م ا��& ا���ر ھ& �ل )�!روا� ا�����& ا���0ون %!& ھ�و�� ���ز�ز ا����ل ���ب �ز%�<� �زا%م ���ت ا�ور ھذه أن



 ھذه ��� أ�<�ت ا�ذى ا���(د ���*<م ���!ق ���� أو �!روا�)" ا�ط���&" ���*<م ���!ق ���� �وءا ا���م اQدراك و�ن ا����) ا�#���) �ن �زًءا �8رت
 ���ر ا����ر، ھذا وراء ا�����& وا��ر و���ره و������ ����قا ا��و���l& ا����د �ط���)) 1984 �
) روا�) .����<� إ�& ����0Q)( ذا�<� ا�روا�)
 .ا�رأ�����) وا����دة أ��و�ر #ورة �دھور

 

�زب �8درھ� ا��& �و.���زم ا
�ر
�.و
�ل ��!) �& ا����ل ھذا John Molyneux �و��
و kون ا��ر�ط�
& ا���ر��& ا��ؤ�ف 
.ر و%
د�� 
 ا�.ر>�)، أورو�� �& 1989 و.��ء "ر�ف �& ھّ�تْ  �� �ر%�ن وا��& ا�و.��)، ا���8*) ��
ت ،1989 "ر�ف �& �ر�ط�
��، �& ا�.�را�& ا����ل

 ).ا���ر���رو��� ورو��� ا����0ن �و�
دا �ن ا
ط6>�( ���ن �ل �& ا��#�ر�ن و�و>��ت �و>���� %ن ���دة ��ر

 

 ا��.ر�
�ت أوا"ر �
ذ ذا�� �و��
و kون رأى �& ���ت ا��& �و�رأ� #ورة �#) أ"*ت ط���� ا��& ا��را>) ا�وا�<�ت �!ك ا���8*) أ��طت و>د واSن
�) أ"رى أ���ن �& ���) و�دت أو ��ر%) �دورھ� �دھورت أ"رى #ورات و�#ث رو��� �&��
 �>�
 �ن ���ون ا��و���l&، ا�
�وذج �
*س ���


.�رك وأن ا���ردة، ا������) ا��رب �& ���ر ��6ح �ؤ�*<�، إرادة 0د ا��"دا�<�، �رى ر�ز�) >8) �ول ��د 
��ش %!& 
ط!; أن ا��*�د &� 
 أن �& و�.ك. ��8ره ا��.راف ا��!= ا�وا�ب �ن أ0�& %��م �ول اول ا���ل و�& �ذ�ك �ل �����) روا�) أو روا�) �ول ��ط ��س �وار


وان ��ب" ا���وا
�ت ��<ور�)" ��وط ��ن إذا �� ���$�) �ر��ط ا���8ر ھذا% (����<ور��ت %ن ���دا( ا����ل �=��* ا�*ر
��) ا��ر 
��<ور��ت ��ون �$ن ا�*�راء" ��<ور��ت" %!& ���و�� ��ن إذا �� ���$�) أ"رى و����رة ا��.ر؛" ��<ور�)" >��م أ��م) ا��زارع أ8��ب 

<� ا�ذ��) ا�"
�ز�ر ��8�M<� ا��& �!���دة �ؤھ!) ��ر ��ھ!) ���) ��وا
�ت
�ز�ر�)" أ"6ق ذات ��نْ  ذ��) " "6� &>�

*س دا"ل ��نْ  ا�دوران � 

 ا���ر�م. 
<��) � �� إ�& وا�ردة ا�#ورة �ن ا�.ر�رة ا�دا(رة

 

 �و��
و �ون -  ا���وا
�ت �زر%)" إ�& �د�دة ز��رة

 


& و�. أورو�ل �kورچ ا���وا
�ت �زر%) �روا�) ا������) �!����0ن �
�>.) ا����ل ھذا
 �و8*<� ا�طر��) �<ذه %��) �8*) أ
8= أن ���

�ول أن �
�M& �6 ا�*ن ��وا
�ن و��� أّو� ا�*
& ا���ل ����م �
�M& �رو���&، �ذ�ر
� ����. أد�& %�ل ��
�ول ا���ر���) ا�طر��)�
 و�$
<� روا�) 

�ث درا��) ���8) ��رد�� &����. 

 

 -  8ر��) �����) "را��) ����) أ
<� ا��ول ��ن� %�د�)، روا�) ��ون أن %ن و���دا. ا����) ا���%دة ھذه %!& ا��#
�ء ا���وا
�ت �زر%) أن ��ر
 ��رل/��kور أو�د( ا���ر�"��ن �\�راد �واء .*��) ر�وزا ا�."��8ت ��<� �َ�دّ  - ا������
�) و�8ود ا�رو��) ا�#ورة %ن وا0�) ر�ز�) >8)

 "طوط<� �& وا����)،". ���!)" أو" ��)���" ."��8ت ���ت �<&) ا��ر�) ا�.رط)/ا��6ب ا��ز�&، ا�دا%�)/��و�!ر ا����س،/�
و�ول ��ر�س،
 .ا�رو�& �!��ر�U ا�*�!& ا���رى 
��ج ھ& �ل ا�Qدا%&، ا�"��ل 
��ج ���ت ا>ل، %!& ا�ر(���) ا��ر�0)

 

 وا���M) )ا������ ا���M) أ8<ر أن أ��ل، �
تُ  ��� ���ل �و%& ���، ��و�تُ " %�ل أّول ��
ت أ
<� >�(6 ا���وا
�ت �زر%) %ن 
*�� أور�ل ��ب و>د
(�
 .����& ھو �� �"دم �
& ھو �� أن 
�ول أن د>) أ�#ر ��ن ر��� أ
� %!& ،)1"(وا�د �لi  �& ا�*

 

 أ�!وب أن ذ�ك. M8رى را(�) %د�دة 
واح �ن �<& �����، ا���س %!&. ا�*
�) اھ!�) إ�& �*��ر ا���وا
�ت �زر%) أن إ�& �!��= أىّ  �<ذا 
�8د �
�و %!& وطّ�; ا����ل إ�& أ>رب �دّ  إ�& �و�ق را(�) �8ورة ا���8ول ��نْ  "�د%) �8ورة ا����ط أورو�ل 
#ر
 W��� (%ا�رو (� ا��8و�) �����

(�
�رى أو و��.ر، ���وا
�ت �!�8د�ق >��!) ."����8 َ�ْ�ل �8و�) وھ& ا���وا
�ت، �زر%) �.روع %!�<� �
طوى ا��& ا�ر(���) ا�*�� 
�داث أو ا����ر�) د�ز
& �ر�وم ا�*�) ا���ط*�) �& ���و>وع إ�� �<و�) ��ل �*.ل أن .$
� �ن .رو%�� ھذا و��ن. �.ر�) ����ت ���وا
�تT� 

�ن. ذاك أو ھذا �& ��; � أ
<� وا�����). ھراء ��رد ��ون أن ���د �$#�ر
0�ك � ا���وا
�ت �زر%) �& �

*�ل، أن أورو�ل �
� �ر�د %
د�� إ�  

� ا���وا
�ت و���) ا��
.�) ا�"
�ز�ر &%! ا��6ب 
��!�ون ��ّرض و%
د��
T� � ،ر"�
 �

�س إ
�لّ  و���#ل. �و��و ������ت ر%ب ��ل  

�& أ� ���0ن ا����زة ا��د
�) 8*��<� و%ن ."����8 %ن ا��*��) ��� ��� �"�ر
� أن �& �!�.�!) أورو�ل
�دّ  إ�& ��س ��نْ  ��وا
�ت، أ
<� أ�دا  

 أ�دا أورو�ل ���ط و� �.دود ��ل %!& ا�و8*& ا���ر �ن 
وع إ
�. ���و��ن ��ر ��دوان �!�زر%) إدار�<�و ��6<� ���ل �و0وح 
�"�!<� أن
 .ا��!ك %ن

 

 ا�*�ر�)، ا��ر��) ،101 ا�Mر�) ا����ر، اخ( ا�.�و��) ��ر�) %ن %ّ�رتْ  ا�8ور �ن �!�!) 1984 �
) روا�) �& أورو�ل و�د ��� ����� أ��0،
Uت) إ�!��
: و
�8 ا���; �!و���8 ا�
<�(& ا���د�ل �#ل ھ�(!) >وة ذات ��ظ�ت ا���وا
�ت �زر%) روا�) �& ھ
�ك ا����)، ا�#���) �&إ ������& وا

 �ن 
ظرھ� ا�"�رج �& ا��"!و>�ت 
�!ت: "%
د�� ا�"���& وا��.<د ،"��رھ� �ن أ�#ر ����و�) ا���وا
�ت ��ض ��ن ����و�) ا���وا
�ت ���)"

��ن، إ�& ا�"
ز�رQن نو� ا��
Qز�ر، إ�& ا

��ن إ�& ا�"
ز�ر و�ن ا�"Qر أ"رى، �رة ا�� �
 �ن ھذا ��ر�) %
د(ذ ا������ل �ن ��ن أ

 ��ط ��س ا���"ر وا�زدواج ا�#ور�) ا��Sل "��
) را(; ��<�م �M!*�ن إذ ��وھ�� ���ن � ���ث ا�ذا�رة %!& ا�!�ظ��ن ھ���ن و�
ط�;). 2"(ذاك
،(�

��ط ���) �ن ��M!�نوا�� �!���م �ل �!����� ).3(ا

 

 ��ر�U ���ق و�&. ا�*
�) أھ���<� �; إط6>� ��
��ب � �� و���
& -  ��#�ر �*وق ا���وا
�ت ��زر%) ا������) اھ��) أن ����) ���& ذ�ك �;
��د 
#رى أ�!وب �8�ب إ
�: ا�#�
�) ا�در�) �ن ��دودة �."�8) ا�وا>; �& أورو�ل ��ف ا�روا�) �
 >در�� و�& ا�
*���& ا����ل �& ��دود ��

��ح أ���ب أ�د و���#ل. أ���د #6#) ذات ��) ."��8ت إ�داع %!&
 �ن أ
� %!&. ا�8*�ت ھذه إ�& ����ج � أ
<� �& ا���وا
�ت ��زر%) ا�*
& ا�
(���
�< �م ا��& و
*وذا .���) ا�#ر اد��) ا�د%��) >ط�) ا���وا
�ت �زر%) ��
ت ر��� ا������)، ا���
�!�ز�)، ا�!M) �& �إ
Qأ�) �& ور��� ا ،(M� 

�م و��رد. ا��رن ھذا �&���ح 
 ا��رات، �ن �ذھ6 %ددا ا�روا�) ھذه ط��ت اSن، %!�<� أ%��د ا��& 1987 ط��) و��ب. �ذھل ا����ب ھذا 

�ن،وا� ا��دّر��ن �دى ا��*0!) ا�روا�) ا����;، ��!م ��� وھ&، وا�دة، �
) �& �رات #6ث �
<� �رة، 57� �ل �& ا�وا>; �& �ظ<ر ��ث ���

 �� %!�وا ا�
�س أن ����� ا��ر�= �ن و��دو 1984 �
) روا�) ا�8دد ھذا �& ا���وا
�ت ��زر%) ا�و��د وا��
��س. GCSE, CSE, O ��ررات



 أو�(ك إ�& ا���وا
�ت �زر%) ا>رأو ا�ذ�ن ا�
�س 
��) أن �& �دال و�. آ"ر �8در أىّ  �ن ��� ��#�ر أ�#ر ھ
� �ن ا�رو��) ا�#ورة %ن ��ر�ون

��) ��ون أن ��د آ"ر ��د ����م أىّ  أو أو�!�ف، أو��ر، دو��.ر، أو �رو���&، >رأوا ا�ذ�ن (��!�. 

 

��) �ن�
�م ��ن إذا أ"رى، ���ح 
 ا��*��ر ��رى أ
� وا>; �& ا���ل، �ط���) ���#ل، وھو. �!Mزا ��س ذ�ك وراء ا���ب �Tن �دھ.� ا����ب 
���M!� X) و�ؤ#ر درا�& ���ط %رض أ
<� %!& ا���وا
�ت �زر%) �& %��) �8*)� أن ا���(!) �!ك أىْ  وا�#ورة، ا�.�را��) 0د ا�ر(���) �!

�= أن ���ن � ا�.�را��)
 ا����م �& ا��
�>.) ���!ق أن و��رر ا���وا
�ت �زر%) �
�>.) ��رر إذن ھذا. ا����داد إ�& �
�<& ا�#ورات ���) وأن �
 ا��
�ظرة �& ���را، دورا دورا، �!�ب وھ&. و%�
� و�ن #����
� �ن �زًءا �8رت ا���وا
�ت ��زر%) ا������) ا���ر أن ذ�ك. ������)� اول

 .وا��وا�<) ا���!�ل ���0& ا���ر ھذه أن �& ا���ب ھو وھذا. ا�.�را���ن ���) ��<� �
<�ك ا��& ا�دا(رة

 

 ا����ر�) أورو�ل و�ؤھ6ت". ���رى" ���ب ��!م" ���
&" ���ب ا���وا
�ت �زر%) أن �& ا��.�!) و���#ل. ��.�!) ا���!�ل ��دأ أن �ن �
�ص و�
 ا�*�راء ����ة ����طف وا����8ءٍ  ،)Burmese Days �ور�� أ��م( ا���ر����) %!& >وى ھ�وم �ؤ�ف إ
<�: ���رة) ا���ر���) و��س ا����ر�)،(


دنو ��ر�س �& ا����و>ون( ��را وا�#ر� Down and Out in Paris and London(، و�0ع وا�<�م ا����!) وا�ط��) ا���ل %ن ا���ط!�ن 
��) اول، ا����م و�&) �m The Road to Wigan Pierر و���ن إ�& ا�طر�ق( ا����ر ا����د أ#
�ء� ��
 ،)Homage to Catalonia ������و


�) ���#ورة ا�را(; ا������6
& ا���*�ء��� ا���ر��& �!�و��د ا�����& ا��زب ��!�.� �; و>��ل أ���
�� إ�& ���*�ل �و�� ا�ذى ا�."ص أ
� ��� .ا
POUM .ف��ل" و8ل إذن � ا��د ھذا إ�& �*�دا ��ن ����� �ؤ�ف أن �دّ  إ�& وا�0ط<�د �6M��6ل ��6ء ا��"!8) ��راھ��� ھذا" ا����ر ر
 �!���ن؟

 

�!ول #6#) ھ
�ك (
 ��ن أ
� ���ر��؛ ��د �م ��ن 1944-1943 �& ا���وا
�ت �زر%) ��<� ��ب ا��& ا�*�رة �& أورو�ل أن أّو�،: )ا��.�! �<ذه ���
�و �!�وظ) �8ورة أورو�ل 
ظر و�<�ت ��و�ت 1943و 1937
 و����� و%& %ن ���ر�� و�8ر 
*�� ��ع >د ��ن أ
� و��"��8ر، - ا����ن 
 .ا���ردة ا��رب �& �\وان

 

،��
 .ا���!��& وا�
ظ�م ا�����) ا�ط��) و.وھ�� ا��"د��� �!�����
�) ���رى 
�د أ
<� وا�وا>; ���
��؛ ����� ���ت ا���وا
�ت �زر%) نأ ُ�ز%م #�

 

 ا��ؤ�ف آراء �& ��
�>�0ت وا�
ص ا�
�) ��ن ا�
*�8ل ھذا �*��ر ���ن وأ
� أورو�ل 
وا�� ر�م ���
& ���ب ا���وا
�ت �زر%) أن ���ل #��#�،
 .ا�
ص �& و�!�وظ) ��#!) أ��0 ھ& )ا������

 

�) اول وا��ل���)" ��ن أ
� و8��=. ��و�را��) أ�س %!& ر�0<� و���ن ��و�را��) � ��
 ذو ��ول ھ
�ك ��ن ا���وا
�ت و�زر%)" ������و
 1939 ��را�ر �#ل ��$"ر و>ت ��& ���زم و��ن - #ور�� و��& - و�!�ز�� ������ ا.�را��� أ���
�� �ن %�د >د أورو�ل ��ن. ا����ن 8وب .$ن

.ط)" �!���م �ر�) �
ظ�) �.��ل �& ��ر إ
� �ل. أ���) أ�س %!& ا���د�) ا��رب ���رض أن ا>�ران أن ��ر). 4"(ا��رب 0د ا��ر�) ��


& ھذا و��ن ،)5(ا����
) وط
��� �.ف أ�#ر، �د>) أو، وط
& إ�& �ّو�� ا��رب ��
د�ع �����ن-ھ�!ر ���ھدة�� ���� (!�
. ا68Qح إ�& ا�#ورة �ن 
��) و�ن. ا�ر���) ����ر إ�& أورو�ل َ�ْ�ل �دّ  إ�& ���دا �ذھب �م ا����ن إ�& ا�
�!) ھذه أن %!&�
 و
�8ًرا ا.�را���، أورو�ل ظل ا�ذا��)، ا�


وات أر�; ا���رّ  ��ر���ون أ��و%& %�ود ����) �& .رع ا���وا
�ت، �زر%) ����) ��<� �دأ ا��& ا��
) ،1943 و�&. و���ر�� ا����ل، ��زب�. 

 

��� &M�
 أن ذ�ك. ا
�<�ز�) ���ب ���ت >د ا���وا
�ت �زر%) ��ون أن ا����ل �����د 1944-1943 ��رة �& ا������) ا�ظروف أن 
�ذ�ر أن �
��

ظ�م 0وحا�و �ن ا��در �ذ�ك ا
���د�� ����� �Tن و�<ذا. .����<� ذروة �& رو��� و��
ت �!�*��ن ��
�� ورو��� �ر�ط�!� &���lا��و ��
 ���= ��ن إ

 ا���8ود أن ھو �!�� ��دو �� �Tن و�<ذا. 
�.ر %!& ا��8ول �& أورو�ل وا�<<� ا��& ا��8و�) �ؤ�دھ� ����) وھذه - �د أ��د إ�& ا����ر 0د
 ).6)(ا����ن �ن ا������
�) &%! ھ�وم .نّ  %ن �"�!ف وھذا( ا����ر 
ط�ق �0ن �و>; �ن ا������
�) %!& ھ�وم .نّ  ��ن ا���وا
�ت ��زر%)

 


*�� أورو�ل وأ�د &� 1946 �� &!�: 

 

 ��� ا�د���راط& ا�ط��; ذات ا�.�را��) ���ل و�& ا�.�و��) 0د ���.رة، ��ر أو ���.رة �8ورة ��ب، 1936 �
ذ ����� ��د %�ل �& �طر �لّ 
 ).7(أ�<�<�

 

 �ن أ
� ��دو) �
*�� ھ��ر�!& روى ��ّد%�<� ا�����) وھذه" (ا�د���راط& ا�ط��; ذات �)ا�.�را�" ��*<وم ا�د>��) ا������) �!ظ6ل �در��ن د�
� و��
 �0ب ��#�ر ��
ت ا���وا
�ت �زر%) �<� ا��"د�ت ا��& ا�طر��) أن ا�ظن وأ�!ب. ا�
�) %ن أ��ن ����ن ھذا �& �!.ك ��رر أىّ  ھ
�ك ��ون

 أو ا�.�را��) %!& ھ�و�� ��
ت 1984 �
) روا�) أن ��� �
�ر أ�ر��� �& ���ن إ8دار إ�& �0طر �$
� 1949 �& أ�س ��� ����� أورو�ل،
 ).8(ا��ر�ط�
& ا����ل �زب

 

�) �; ادب، �& و� ا�����) �& � ���0رورة، ��ط��ق � ا�
�) أن %!&��
��ز أو ا�
Qن و������&. اT� ل ر�ض� �$ن ا��ول �& ا����#ل اول، ا�
������ ا���(د ا�
ظ�م .ّوه ���رى ���ب ا���وا
�ت �زر%) �$ن ا��ول �& ا����#ل ا�#�
&، ا��ل >�ول �
&� � و%&، %ن ر���� ��ن أورو�ل .

��ج ھذا ا
���ء و�$��د ا����ن �ن ��ل أورو�ل وإ
��ج ا���وا
�ت �زر%) إ
��ذ ���ن أ
� ��رة أن وا�وا>;Qا &
 ��رة ا�.�را�& �!�راث �� ���
��) ���ب ��ن ا�ذ�ن ا�.�را���ن أو�(ك �دى "�8) ��ذ��) ا�*�رة �<ذه أن دوأ%��. ا����ر 8*وف �& .�(�)� ��
 أ�<�ت >راءة �<م ���
��) ������و

 و8ف أ
<� %!& ا���وا
�ت �زر%) إ�& 
�ظر�ن ا����ب، ذ�ك 0وء �& أورو�ل إ
��ج ���) >راءة إ�& ������& ���!ون وا�ذ�ن ��رھم �.��ل �&

�)ا ��8ود وا�; ���
& �رو���&������. 

 



 � أ
<� أىْ  ا����ب، �<ذا" ا�ط����)" ا��راءة ��دّرس، ��ر��& وا>; �ن ���ت، ا��راءة ھذه ن أّو� �دوره ا��*��ر ھذا ر�ض �
�M& ا��ظ ��وء
 �<م ا����ت ا�ذ�ن ا�ط!�) ءا��را �ن ا�وا��) ا�!��) ����ر �����، ا���س %!&. او�& ا��راءة %
د ا�و�ط& ا���رئ إ��� ��و8ل ا�ذى ا��*��ر ��#ل

 ���ن ��*��ر ھذا ��س ا�#��ث، ا��ل %ن د��%& ��رى �& أ�ّ�ن أن �$��ول ��� #�
��،. وا�#ورة �6.�را��) 
�دا ا�روا�) ھذه ا���وا
�ت ��زر%)

ص ا��*�8!& ا���!�ل أ��س %!& إ#����!�. 

 

 ھذا �ذر و���#ل. ورو�ل ا������) اSراء �& �
�>ض �ن و�
�; ،ا�
ص 
ط�ق �0ن وا�
ص ا�
�) ��ن �
�>ض و�ود ا�#��ث ا��ل و�*�رض
 ا�����) ا��وة �و8*<� ا����!) ا�ط��) إزاء %��ق و�.�ؤم �!��ر���) ور�ض �!رأ�����) أ"6>�) إدا
) ��ن ��زج أورو�ل أن وا>; �& ا��
�>ض

ورو�ل ا�."8& ا�����& ا���ل ���$�) ا�ر ��!ق و��#��. �6.�را��) T8ر ن�
��) �ن �� ���*ظ ا��ز�X ھذا �& ا"6>& ا���
 ا�ذا��) ا�

�� �Mدو ا��و0و%& ا��$#�ر �Tن) ر�ز�) 8ورة �& وإنْ ( ��ر�"& ��!�ل أ
� %!& ا��ز�X ھذا ��د�م ��رى %
د�� أ
� ��ر ا����ر، دا(رة �0ن��� 
��!) ا�.�را��) �$ن ا���(!) ا�
ظر و�<) ا��ط�ف 
<��) �& ��زز �<و -  ��������. 

 

�
 ھذه %!& 
��رف أن ����ن اھ��) و�ن. ا���وا
�ت �زر%) �& ���ر�) %
�8ر �دال �6 ھ
�ك ن" ا��ط�ف 
<��) �&"و" �����" أ>ول وأ
�ددھ�، ا��
�8ر
ن �ز(�� و &
���ن �ن �#�ر �& ا��
�8ر ھذه إھ��ل إ�& أدى �!���ب ا����ن �� ط��<� ��رى و���ذا ��ف 
*<م ��& و�ز(�� ا

 .ا��!&ّ  ا��$#�ر �&

 

��وا
�ت ا�و�.ّ�ْ�ن وا�0ط<�د �6M��6ل ا������& ا�*8ل �& ��kور و�د ����� �*�ض ا�ذى ا�.�ب ھو أھ��) ا�#ر ا����رى وا��
8ر!� 

��ن ��م ظل �&Qون أن �<ذا وا���8ود. ا�د ���#6 ��
 �& ا����) ا�
�ط) و���#ل. )ا����! �!ط��) ا��رkواز�) و���6Mل �!رأ�����) ��ر�س �
 ).9(��� ا��ط��ق إ�& ا���رئ و�د%و ا�
�د ھذا %!& و0وح ��ل �وا�ق أورو�ل أن

 


��ج �ل ن ا���(س؟ ا�و0; ھذا �& 
���ر إذن ���ذا... ا�"��8) ا�����) ھ& �!ك: و%�ود�) �ؤس ا���وان ���ة" �
 ،"ا��.ر �
� ��ر>� ��ر��� %�!
 ��ر�) �& #ور�<� %ن وا�د��ع ا������)، ا�#ورة أىْ  ا���وا
�ت، %��8ن �8و�ر و��رى. �و0وح أورو�ل و�وا�ق ور،��k أو�د ��و�� �� ھذا


ظ�م أورو�ل ا�<�م و���#ل. و�ر�و�) 
��!) أ
<� %!& وا����واة وا"ّوة وا��6م ا�زدھ�ر إ�& و�ط!���<� ����� ��ّرران أ
<�� %!& ا���ر، �ظ�رة!� 
��ث �ن ����زه ���ن � أ
� �& وا�"
�ز�ر ن
��!�و أ��� ا�ذى �
��Mم %ن وا0ط<�د��� ط��
��ن Qا �� و�&. "�ص �و�� kو
ز و���ر %�م �و
 .����Mلّ  إ�) �رkوازى أىْ ( إ
��ن أىّ  �ظ<ر � ا����ب �& �و0; �ل

 

" و
��م ���وس" وھو ا��دّ�ن، ا�Mراب �و�&، ."�8) �& ا�د�ن دور �ول ا���ر%) ا��"ر�) �ن >!�ل %!& أ��0 ا���وا
�ت �زر%) و�.��ل
 �& �و�& وُ�طرد. ��وت %
د�� إ��� ��ذھب ا���وا
�ت ���) أن ُ����د ا�ذى" ا�
��ت ��ر ��ل" %ن ا���وا
�ت ��ّدث ��رع ���دث أ��0 ��نْ 


ب �ن ����ودة �� ُ���= أ
� ��ر ا����8ن ���ق�� و�ر�دّ  أ�!<�، �ن kو
ز ���ر ����"د� ��ن ا��& ا�راض �
*س ���"د�� ا��& ا�"
�ز�ر 

ت. "ا�
��ت ��ر ��ل %ن ���88 إ���
<� إ�& �#�رة ��وا
�ت�� ،�>���� أ�0ل %��م �و�د أن و%د� 8وا�� أ��س و�دح؛ �وع ���ة ��رت، ���� 

 .�!د�ن ا���ر��& ا���!�ل �ن ���ط) ط��) �ن ھ
� ���*�د أورو�ل أن ا��!& و�ن). 10"(آ"ر؟ �� ���ن �&

 

 ���دأ "رق أول و�$�&. �����زا�<� ا�"
�ز�ر ��ر�ر �<� ��
�ول ا��& ا�طر��) �& ا���وا
�ت �زر%) ��6= �ن وھّدام، 
�دى آ"ر، �!�= ���#ل
 :وا��*�ح ���!�ن ���.رة، ا����8ن ��د �
*�<�، ا�"
�ز�ر �ط��ب %
د�� ا���وا
�ت ���واة

 

�0��ت ���دم ��و�!ر أر�ل�Qا�0رور�) ا (���� 
 �تا���وا

 


� آ�ل، ���� ��8ورون، � أ
�م" �8ح، ،"ا�ر��ق أ�<�"
�ن أ

�) �دا�; ھذا 
*�ل ا�"
�ز�ر �
 �& وا��*�ح ا�!�ن ��رھون �
� ��#�رون وا�����ز؟ ا

� %!& ا�����ظ) ھو ا�.�(�ن ھذ�ن أ"ذ �ن ا�و��د ھد�
� إن. أ�رھ<�� 
*�& وأ
� ا�وا>;،��) ا�ر��ق أ�<� !م،ا�� أ#��� وھذا( وا��*�ح ا�!�ن. 8

�ن. ا�"
ز�ر �����) ����� 0رور�) �واد %!& ���و��ن
�ن. ا��زر%) ھذه و�
ظ�م إدارة ���ل %!�
� و��و>ف. ذھ
�ون %��!ون ا�"
�ز�ر �
� &
��
 
 ).11(ا��*�ح ذ�ك و
$�ل ا�!�ن ذ�ك 
.رب أ
�م أ�!�م �ن وإ
��. �ر��ھ���م و
<�را ��6

 

�
�) أورو�ل ��دم ھ�
*�ق ��رد� ��و�!ر   ّ&�%�0ء "�8) ��6ت �*�= ا������
& ا���ر�ر ��ط ��س ��.ف ھذا �*�ل إذ ��
� ��رع، �8! 
�X إ�دى أ��0 �ذ�ك �ل ذ�ك، إ�& و�� ا��زب��ن �رkواز��
� ���"د�<� ا��& ا�ر(���) ا�
 ا����!�ن" أن 8��= ��ر ��ن وإذا. ا����زا�<� ���ر�ر 

 �ن أ�#ر ا��د�رون أو ا�ز����ن �ن أ�#ر ا�����ون ���ب أن ��ر�ر إذن ���ن ���ف ا��دو��ن �!���!�ن ��قّ  ��� أ�#ر أ"6>�� �<م ��قّ " ا�ذھ
��ن
�م؟ %��ل�
 ا��

 


ظ��<م �8ور أ
<� ا���وا
�ت ��زر%) ا��رkواز��ن �!�����ن 
و0= أن ا����ول ��ن و�<ذا &!% �
 ط�Mة أ
<م %!& وط���<م �ر�م، � ا��6Mل أ

� ��ر. ا����ل أ
<� %!& وأ�د�و�و��k<م "داع، أ
� %!& ود�
<م أ�*�ء، و��ر >��ون

"دع أ� �
�*
�ن إذا أ
 ا�
�د ھذا �$#�رات أن أ��0 
درك �م 

&%�����وال �<ذه ا��ذرى ا���و�ل ���<دف ���و�) أ�) �& ا�وا>; و�& ا�.�را��) �& �.�ك ا����ب أن وا>; و��ط!<� �*و><� ��� ا���د ا� ا
��واھ� ���ق ��.ف ا�ذى ھو ھذا ا���وا
�ت �زر%) �*�ل ا���د�د و�� %!& ��ف ��!�ل أن وا�وا>;. ��)ا���� &�� .ا�ر

 

��) ��ن. ���و�ْ�ن %!& ���ل ا�ر�ز�) ا��8) أن وا>; اول ا����م �& ھ
�ك�
�داث ا�."��8ت �ن %دد ��#ل  ��!��ن أ."��8 ا��8) �& وا

�ظرة) ا�<واء ط��و
)( و�
د��ل �
�ظرة و��#ل �رو���&، �
و�ول ��#ل ا��#�ل ���ل و%!& �&،ا�رو ا���ر�U �ن ��!�) وأ�دا#�� ;�
 �& ا��8

��) و�ن. وھ�ذا �����ن-ھ�!ر ���ھدة ھ& �ر�در�ك �; 
��!�ون و8*�) ا��.ر�
�ت،�
�داث ا�."��8ت ��ض �Tن أ"رى 
& ر�ز�) ��دّ  وا��� 
 ا����ل" �و��ر ا���8ن و��#ل ذا��؛ �د �& ا���8ر �ن أ�#ر %�م، �و�� ا�����) ا�ط��) ر��� أو )،ا��رkواز� kو
ز ���ر ��#ل وھ�ذا. أو�;

�) �و�!& وا�*رس �!وlر ا�*رس و��#ل ا�رو��)؛ ا����!) ا�ط��) "�ص �و�� ��#ل ��� أ�#ر %�م �و��" ا���ل ا����ول ا���دى�
 أ
��ط� وا�



(�%�����و ھذا و%!&. ا�"8وص و�� %!& رو��) ���ل و���ت) ��ددة ا����%�) �أ
��ط أورو�ل ��8وره �� أو(  ��ددة ا
 �زر%) ��دّ  ا�
��ء وھذا �و�&، وھ&. %�م �و�� و�!#ورة ا�رو��) �!#ورة ر�ز�) >8) ��� آن �& ا���وا
�ت�Q��8م �& ��8وب ا (�
 ��8ر �$ن ا����ب، �

 ���ن ��د�د طر�ق %ن أ��د �دى إ�& ��ز�زھ� ��رى ا�*�رة وھذه. ا������لو ا���0& �& ا�#ورات ����) ا����& ا���8ر ھو ا�رو��) ا�#ورة
�!�را، ����� ��ددة �8ورة ا��8)
T� ر��!�را �& #ورة أ�) أن �ؤداھ� ر���) ���.رة ���ل ا�ذى ا
 .ا�طر��) �
*س �
�<& �$ن %!�<� ���وم إ

 

 ��دو و>د. ا�*�!& ا���ر�U %ن �!�وظ) �8ورة ا���وا
�ت �زر%) >8) %
دھ� ����د ا��& ا�
��ط �!ك ا�*�رة 
*س �و�8ل �& ا�د��) ���M) ��دّ  ���
�) 120 �ن ��وا
�ت �����ت أن ��ث �ن �!�دال ���ول ��ر "ط� ھذا*8 � �>
 ����د �لّ  ا�د>) �ن ���ر >در �$ى �
�U أن و0وح ��ل ���

��زا�<� وأ�د ا���وا
�ت �زر%) ��6= أ�رز أ�د أن ��ر. و�دھورھ� ا�رو��) ا�#ورة
 ا��& ا�د>) �دى �& ا���د�د و�� %!& ���#ل �
�ر � ا��& إ
�داث أ#ر ا>�*�ء �& �<� �و�ق�.د �� �#ر �دى و�& ا������) ا� �>
 أ��0 �ل وا��ط<�رات، %!��، وا���راء �رو���& و
*& ا�#ورة، ��ط ��س: �

��)ا�*6 وا����و�) ،)12(وا�د �!د �& ا�.�را��) �ول ا��
�ظرة ;��� ا����م ���Mر( ا����دة ا���<) وا��را���k) ،)ا�د��ج %��8ن( ا�زرا%& �!�
 أن ��ر ا�����ط �ن ا��#�ر ا���ل �ط���) وھ
�ك. 
���� ا�#�
و�) ا"رى ا��*��8ل �ن و�#�ر") �*ر�در�ك ا��وت" إ�&" �!�.ر�) ا��وت" �ن �!.��ر
 اھ��) �ن �!��لّ  ا��ول، ��ز إن �ز��*�ن أو �وھر��ن، ��د�6ن �Mدو ا����ق ھذا �& وإ
��. ��ا��.و و��س ا�����ط - ����� ذ�ك ����وز � ا�ر
 .����ن

 

 و�
و�ول ��ر�س ��kور أو�د ��#ل ��� ����� �����ن، ��#ل 
��!�ون أن ا��!& و�ن. 
��!�ون �."�8) �
<�� 8را�) ا�#ر ا��ز��ف و���!ق
�د ا��رء �Tن و�
و�ول، 
��!�ون "
ز�رْ�ن، ����دة أ
� %!& ا����8ن �8ور أورو�ل نأ و��ث ��
�ن؟ ��#ل إذن ��ن. �رو���&� ��*
 %!& �ر��� 

 �Mزاه �� أ�ر وھذا. وا�دة ."�8) �& ا���وا
�ت �زر%) �& �
د���ن و�����ن ��
�ن ."T�  ْ&8ن و�<ذا. أ��0 ��
�ن ��#ل 
��!�ون أن ا��
��ج
&kد�و�و�
<�� �ل دا(��، �!��ن ��
�� وا�.رق ا�Mرب �& ا���(د�ْ�ن وذ����ْ�نار# أن وا�وا>;. ا�<�(ل ا� �>���� ��ن ا����رار�) %!& ا�"�8)، 

(�
�
. ا��ظ�م ا�#ورى ذ�ك ��راث �
*�<� ��د%& وا"�رة ����6داد، ا�����) ا���د�) �و8*<� وا�#ورة ا���ر��) ��.و�� او�&: وا������
�) ا�!�
 .ا���(دة ا�Mر��) ا�
ظرة %!& �*�د�<� ���ن � �8ورة �وا�ق و�����ن، ��
�ن د�X طر�ق %ن إورو�ل، �Tن >8د دون أو >8د %ن و�واء

 


�) ا��*���ر �ن %دد ھ
�ك�
 ا�."�8) ا��!ط) %!& ا��زم %�>دة .�و��) ."�8) ا��دا�) و�
ذ أ�دھ� �& ��
�ن ��ن. ا������
�) أطرو�) إ�& ��ود �!�

& ا��*<وم �Mدو آ"ر و�& ا��ط!�)؛�
 ا8!�) ا�"ط�() ذا�� ا�#ورة �.روع �Mدو #��ث و�& ا�.�و�&؛ �!.رّ  ا8!& ا��8در ا��زب %ن ا�!�

��ت ا�د��ت أن ��ر. �!#ورة ا����وم ا��
طق �را�ل �ن �"�!*��ن �ر�!��ن ��رد و�����ن ��
�ن و�Mدو��
 ���) �& ���ق ر���) وا���
�وال .ا

 

 أ
� %!&) ا�*�!�) ا����ة �& ��ل ��� ���ل أ�#ر ��س( ا���$�) ��لّ  أن �<ذا ��ن �� �!�
�ن ����!) ."�8) %!& ا.��!ت �تا���وا
 �زر%) أن و�و

�) ھذه دون ��ول 
��!�ون �& و�����ن ��
�ن ا
د��ج أن وا�وا>;. ا�
ص 
ط�ق دا"ل ا����رار�) ���ث ا>ل %!& ���= أن ���ن ��ن���Qا 

�و �*�د�� ���ن و� �!س ��دھور ا�"�ص ا�
ط��ع د��� �د إ�& وُ��ّوى
 .ا�د�����ور�) 

 

 �&. 1921 إ�& 1918 �ن ا�*�رة �& اھ!�) ����رب "�ص و�و�� �!#ورة ���.رة ا�����) ����
وات ا�#�
& ا�"ط�ر ا���ر�"& ا��.و�� و���!ق
� ا
<��ر ا�>��8د %�
& ��د. �&ا�رو ا�.�ب ���ة �& وا��*ز%) ا�<�(!) ا����
�ة �ن ��رة ھذه ��
ت ا�وا>; 
��ج ھ�ط ��ر���، �!ً�ّQا &%�
 إ�& ا�8
�ت ا�
�ل، 
ظ�م و�*�U �!#ورة، ا����ق ���واه �ن �دا 0(�ل �زء��� ��رو�راد ���ن أ%داد �.دة وھ�طت ا��دن، وا�راض ا����%) وا

 �& .�ء �ل �"0; أن ا�
ظ�م %!& ��ن ھز���<م أ�ل و�ن *��)ا� ا������) ا�دو�) ��ق �ن .�رة >�د %!& ا���ض و��ن. ا�#ورة >!ب و�و��و،
��ت ا�وا>;����
ب ا��0��) ذ�ك �& ��� ا���ش، ��� ا��د�
) ��ن ا��6>�ت و�و�رت. ا����!) ا�ط��) �ن ������ و%�� ا�#ر ا���م �ن ���ر �

�) ���ب ذ�ك �ن أ��د وإ�& ا�
<��ر 
�ط) إ�& وا�ر�ف�� أو ���ة ���$�) �ر���، أ�رر �ر���، ا��!.*& ا�
ظ�م و��ن. ا�6Mل ��8درة إ�& ا�
 ).13(وا���داد�) >���) �دا��ر إ�& ا�!�وء %!& �وت،

 

 ا�����& ا�����ر( ا����داد�) ا��وا�ق إر��ء ��ط ��ر و�م. ا������
�) �!��رو>راط�) ا���د�) ا�س ��<� أر��تْ  ا��& ھ& ا�*�رة ھذه ��
ت و�<ذا
 -  �!#ورة ا���ر�) وا��وة ا�*���) ا�ذات إن �ل ا�"�8)، �را�0 ذ�ك ��د �����ن ����"د�� �� وھو ،)ذ�ك إ�& و�� ���6ت،ا� �ظر ا��!.*&،

 �*تْ  ا�>��8دى، وا�
<��ر ����رب ا���ن، ذ�ك �& ��
�ن %�ر ��� ،"ا�"�ص ا�ط��& و�0<� �ن ���!�)"و. ��ط�ت - ا�8
�%�) ا��رو����ر��
���%) ا�و�ود %ن ا����!) ا�ط��)� �>
ل ا��<لّ  �� ھذا و��ن. ����<� ���وا ا�ذ�ن أو�(ك �وّ�� أو ���م أن ��� aو� إ�& وا��زب ا�دو�) ��(و�& �

���ق %!& ���ل ا����زات ذات ��رو>راط�)� �>� .ا�"���8� (8

 

��
 ���س ا
���م و�ل ز%�م �ل ��ن ��ث �ت،ا��.ر�
 �& و�رو���& �����ن ��ن ا�8راع �طور ا��و>ف �<ذا وا�����) ا�"!*�) ھذه %!& وإ

*�<� و�وط�د ا����!) ا�ط��) %!& ا%���د أىّ  �ن 
*�<� ��"!�ص ا���رو>راط�) �
د��ع �ر�) رأس �����ن ��ن. �����
) ا����%�) >وى و��#ل 
����) �ط��) �>���� �"!�8 ظل وا�ذى ا��!.*& وا��زب ا����!) ا�ط��) �ن ا���م �ذ�ك ا�������) ا����و�) ��ود �رو���& و��ن. ا�"�ص �

 �!ك �& ��
ت �ؤ�دھ� ��ن ا��& ا�����%�) ا��وة ن �ل ا�."8& �*و>� ���ب ��س �����ن 
�8ب �ن ا�
��8ر و��ن. �!#ورة ا8!�) �\ھداف
 .ا����!) ا�ط��) �ن �6��� وأ�#ر أ>وى ا�ز�ن �ن ا�*�رة

 

 �"�*& و�.�><� ا����رة �!�
وات ا���ر#�) �����8%ب. ����� �"�!ف 0وء �& ا���وا
�ت %)�زر �& �8و�رھ� ��رى ا��ر�) ا�*�رة ھذه أن ��ر
 .أ#ر �6

 

�� ��ن ا���8د أن ذ�ك �و�(ت، �<ودھ� أن ��ر! ا��!ف >شّ  ��8د و%ر>تْ  ا���وا
�ت �د�تْ  �م��
 %!& %6وة... �$�ل ��
ت ��� ��& أ��ر 
 ���دة ا���وا
�ت و��
ت. �����%) �
�ظ�� ا��زر%) %�ل ��ن ا��8ف ذ�ك وطوال... Qط6قا %!& ا��زر%) .<د�� ��8د أ0"م ذ�ك ��ن ذ�ك،



 و��ن. ��$�ل ��وان ��ل ا��ز�د ھ
�ك ��ن ا���ل، %ن ا���ط!�ن ا�ط*�!��ن ا��.ر �ن ا��"!ص ��;... ���دة ��ون أن ���
<� أ
� >ط ��8ور �م ���
 ).14(ا�*راغ و>ت �ن ا��ز�د أ��0 ھ
�ك

 

 �وى ���Mرق و� �!��وا
�ت �دا �<6 ا
��8را اھ!�)، ا��رب �; ��ط��ق ا��& ا���ر، �ظ�رة ��ر�) و��دّ . اھ!�) ا��رب د��ر .&��6 �ذ�ك

��ن �6 �<� ُ�
& ا��& ا�و��دة وا���8Qت. د>�(ق "�س���) ا��U �& ��ر���ج أ�8ب إ�ط�ل �8& %ن �ز�د � ا��
 ���طل و�. >��ل وا�دة و
 .اQط6ق %!& %)ا��زر %�ل

 

 �����ن/
��!�ون ��ن ���8راع �<�ط �<و. ��دى ��ب أو �ذر أىّ  �ن ا������
�)/ا�"
�ز�ر ��م �8ود ��ر�د ھو ا��.و�� ھذا و�Mزى
 �!د �& ���#ورة ا����!�) ا�ر(���) ا���$�) و��&. ���0ر��ن �زا��ن �<�� �رد�ن ��ن ."8& �
��س ��ض ���وى إ�& �رو���&/و�
و�ول

�تْ  وا��& ،وا�د

�و�<� �م ا��8
�;،/و�
د��ل �
�ظرة �ن أ>ل أھ��) ُ�� &!% �>
�) أىْ  ��ر، � �!�
طق >!ب أ� �
 أى �6 ا�ر�ن ��ن �رق � أ
 .ا�#ورة/ا��زر%) ��8ر %!& .$ن ذى �$#�ر

 


*�<� و�در�ب 
�ر�) أ�!�) %!& ا��8ول وھ ا���وا
�ت �*�!� أن �
�M& �� ��ن �
��!�ون، �و���. "6ف %!& و
��!�ون �
و�ول ��ن �����دة، &!% 
 ا��زارع �& ا���وا
�ت 8*وف �& ا����8ن %!& �!��ر�ض ا����م �ن وا��ز�د ا��ز�د إر��ل ا���وا
�ت %!& ��ن ��
و�ول، وو���. ا������<�
 �#�ت أن ���ول اS"ر و��ن ���<ز��)، <�%!� ���و�� ����ون 
*�<� %ن ا�د��ع %ن ا���وا
�ت %�زت إذا أ
� إ#��ت ���ول أ�دھ�� ��ن. ا"رى

�
�) ا���وا
�ت ��ون �!ن ���ن �ل �& ��8%
�ت و>�ت إذا أ��
*�<� %ن ا�د��ع إ�& �)15.( 

 

 �& ا����8ن �*.ل ��د�� ا�ذى ا���ط; ا��*��ر أىْ  ا���وا
�ت، ��زر%) ر���) ا.دّ  ا���) ُ�َ�دّ  �� إ�& ا�#ورة ��دھور ا���د�) ا�.روط إ�*�ل و��ود
 وا�د���راط�)، وا��ر�) ا����واة �& ا����#!)" ا�طو��و�)" ا�#ور�) ا����Mت ��ن ا����رض إط�ر �& ���!) �W�8 (*8 ا��*��ر وھذا. أھدا�� ����ق
 .ا���وا
�ت �"�!ف �دى ا�#���) ا�*طر�) ا�"�8(ص و��ن

 

 و�!=ّ . ا��#
�ء �6 ا�"
�ز�ر ���) %!& و�
ط���ن �kو
ز ��<� ُ�ط�ح ا��& ا�!�ظ) ذات �ن ��دآن ا��!ط) %!& و�!<a*<م ا�"
�ز�ر �.; �Tن وھ�ذا
�� أورو�ل��16"(�
و�ول ��&... ����� ��*�) ا�"
�ز�ر ���) ��
ت" وا��*�ح، ا�!�ن %!& ������6ء ���!ق ���� أ
� إ�& اQ.�رة %!& "��8 إ� (��� 


ب �ن أّو� 
��!�ون، ��8ود ا��و�<) ا����و�) �!ك أن��
ب �ن #م ل�
و�و �� إ��Mء %!& ���X ا��& ا��M8رة، ار��) ا�����ن "
�ز�ر 
�د، �وم ا����%�ت ا�*��د �<ذا أ���ب أ�) ��د�م ��رى و�. ذا�� �دّ  �& ا�"
�ز�ر ا����ز أو ا�"
�ز�ر ��م إ�& اQط6ق %!& �و�<) ���ت ا
&%���Qز�ر ا�
 .ا�"
ز�ر�) ا�ط���) %ن ا����& ا�����ر أ
� %!& - ���ط) �ل� أو�و�����& أ
� %!& ا�*��د ھذا ��د�م و��رى. �!"

 

�.�<�، .$ن .$
� ھذا، ��د�م و��رى). 17(ا���*وق ذ��ؤھ� ا���ل، �ط���) ھو، ا�"
�ز�ر ���دة وأ��س &!% �
 ا���ل و>;. "و�طرى �وھوب أ
). 18"(ا���وا
�ت أذ�& أ
<� %!& %�م �و�� �<� ���ر�� ��ن ا��& ا�"
�ز�ر %��ق %!& ا���ل، �ط���) ا"رى، ا���وا
�ت و�
ظ�م ���!�م ا���8ل

... و
��!�ون �
و�ول ا��<�� ��ّ��ن ذ�ران �ر��ن "
ز�ران ا�"
�ز�ر ��ن و�*ّوق. "�
.(� �&" ط���&" و�
و�ول �
��!�ون ا����دى ا�دور أن ���

�، ا�"
�ز�ر؟ إ
�ث ن% و��ذا). 19"(����ن "
�ز�ر ا��زر%) �& ا"رى ا�ذ�ور ا�"
�ز�ر ���) و��
ت�� �>
 !ا�ذ�ر ����ق �" ا���ل �ط���)" إ

 

 أ8وات أر��) �وى ھ
�ك ��ن �م" ر��>� ا�*(ران ��
ت إذا �� �ول ا>�راع أول و�&. ا�ر���) ھذه 
*س ���ز�ز �
���) أىّ  أورو�ل �*ّوت و�

�م و��8رف). 20"(وا��ط) ا�#6#) ا��6ب ���ر0)،�" ا�����ء ا����!) ا����0ء ا�*رس" وُ�و�!& إ�، ��س" �$�
�م" ��)ا�
< إ�& ا��دا�) �ن ا


��ن %!& �"رج %
د��" �ط����<�" �"!8) إ� ��ون � ،)21"(ا�(!) أ��&" �و�� ا��&Qر ���ل �& ا�رط) ا��. � أ
� وا�����)). 22(وا
 .ا��وروث ا�ط��; و>َدر ��ن ن� ا6�Qت %!& >�درا ��ون أو �طور ىّ  ���رض ا���وا
�ت �زر%) �& ��وان

 

 ا��!ط)، ا���8ب �ن 
��!�ون ���ن ا�ذى �� �ؤال، 
طرح %
د�� �د أ>8& إ�& ا�8دارة إ�& ا����
�) د���<� و��رز ���ق ����ظ) 
ظرة وھذه
 ا��.د�د و��رى. ا"رى 
�تا���وا ���ء �& ���#ل ذ�ك أن أ����) �8*) ھ& أورو�ل، إ���) ا���وا
�ت، �زر%) وإ���) ا����ب؟ �ن �*!ت و��ف

ب �ن ا��رارات ���) ا�"�ذ ��رى �!���8ن" ا��طو��)" او�& ا��م و�&. ا����ب �& �و0; �ل �& ا���Mء ھذا %!&��" ا�����ع" أو ا���!س 
 ھ& ا�"
�ز�ر ��
ت. "ا�ذ��ء إ�& ا���وا
�ت ا����ر ���ب >��!) �8ورة ���"�6ل ���8) ا�د���راط�) أن ��ر) �!�و����lت ��ر��� ا��وازى( ا���م

*س وإ
��). 23"(ذا�<� �!��ء �ن >رارات أ�) �& �*�ر أن >ط ���ط; �م ��
<� ���رع، ��ف ا"رى ا���وا
�ت و�<�ت. دا(�� ا��رارات ��دم ا��&� 

 ا�"�8) وا�����) ا��راءة �8ول قإ"*� �#�ت ��� ا���وا
�ت ���ن �& ا�د
�� ا��"!و>�ت و�ر��) Qد"�ل �
و�ول ���و�) إ"*�ق �#�ت ا���ب
���م وا>; وھذا ،)24(�<� (��

ب �ن ا����رر�ن وا�"داع �!�6%ب ����� .ا���; ���و���8 ���!ق ���� ا���وا
�ت 

 

&!% �
 �و�ط&ا ا���دى ا����ل إ�& �ر�ز ا�ذى ا��ّر، ��8ن �و��ر ���ء �Tن ���)) ا�"
�ز�ر %دا ��( ا�وا>; �& ا���وا
�ت ���) ��
ت إذا أ
 ا��درة ��!ك ا����!)، ا�ط��) �#ل �و��ر، ن أ���& و�و��ر. أھ��) ا�#ر وھو �د أ>8& إ�& %!�� ا��.د�د ��رى ا�ذى ھو ا���ل، ا����ول

. �!��M) درا������� �8و�را ا"�رة ھذه �8ور �<و ا����!)، ا�ط��) >وة أدرك أورو�ل أن .ك أد
& �6 و��دو. و���6 
��!�ون �; ا�����ل %!&
 ا�دم ا��6ب وذا>ت. >�ل �ن ا
.�تْ  ا��& ار��) ا�"
�ز�ر �ط�ردة %!& ا��6ب 
��!�ون ��ّرض �و��و ������ت �وازى ا�ذى ا��.<د و�&

�و �
<� #6#) و�
د�;
 .�و��ر 

 

 ا�ر��) ط���� ا��!ب و8رخ. ارض &%! و#ّ��� ا�<واء، �& ��!�� ��زال وھو �!�� وا8ط�د >وة، ��ل ا�0"م ���ره وا��"دم >�د�) �و��ر رآھ�
 ).25(�ذھب ��د%� أم ا��!ب ����ق ��ن إذا �� ���رف 
��!�ون إ�& �و��ر و
ظر. ر�!ْ�� ��ن �
<�� �ل وذ�ل اS"ران ا��!��ن وھرب

 




� "دا%� و��رى. و��و�!ر 
��!�ون �"د%� �ر�!) �ل و�&. أ�دا ���"د�<� � ��
� ا��وة ��!ك و�و��ر�د�د 
�وذج ��ل ا������� لو���#. ��&  
". ا��د �ن ��ز�د �$%�ل"و" دا(�� �ق %!& 
��!�ون" �.��را��، وا��ذ%ن ا���زن ا��ردد �& �د�دة، �ذ�) ��ل �د�د، ا0ط<�د ��ل ا�*��د، �ن

�) ��ط ���� ��س و�و��ر��
� ���ء ��& إ
� �!ظروف،   �& ذ�رھ�� ��رى و���ءه >و�� �Tن �رة ول �و��ر �ظ<ر و%
د��. ��� ر��) و� "!�ً�ّ
 :ا���ل

 

�8
�ن >وة >و�� و��ن... 0"�) دا�) �و��ر ��ن� ا�در�) �ن ذ��ء %!& ��ن �م أ
� وا�وا>; ��، �دّ  إ�& ��& �0ور... �����ْ�ن %�د��ن 
 ).26(او�&

 

�رف ن� أ��د ا�*��ء ���!م أن %ن %��ز �<و ا�0"�) ا��<ود ور�م. ا���!�م ���و�ت ���) ���ؤه و���وم "D." 

 

ھ) �ر%�) 8ورة �ن و���<� hل و�ط���). ا����!) �!ط��) و�.و�� ا�*�ر،وا��ر��) - ا�����%�) ا�.روط �0ّر�� ا����!) �!ط��) ا�*�رى ا��طور �Tن ا�
�درة
 أ���ر ذاك، أو �دا� ھذا إ�& ا���د�)، او>�ت �& %!�<م ���طر ا����ل أ�!ب �Tن ا���ل و�ط���). ا���Mرب وا���ل ا���0ض، إ�& ا��

" ا���د�ون" ا����ل ُ��دى ا�ط��& ا�
�0ل �& ا�ذروة ��ظ�ت و�&. ا����Mر %!& %�8) ھ& و� �طر�) ھ& � ا����ت ھذه أن %!&. ا�����) ا�ط��)

<م و0وح، ��ل ��ط�ت >د ������و�) ا�#�) ��ون %
د�� ا�ر���)، أ%��ق �& و��& �!��دة "�ر>��ن وإ�دا%�) ���درةT� � ون�
 أ����ء أ�دا �و

 .ھ
� أورو�ل �و�& �#�� ا�<�) و���رى ا��U و�Mو�&

 

�ن
��ز 
!"ص أن �
� ���= �و>ف �& اSن و�T� (ق ا��& ا������) ا�ر���#�
 .ا�#ورة ��دھور ورو�ل ا����زى ا��*��ر �ن �

 


� ��Q"*�ق %!�<� ���وم وا��ر�) ا����واة �ن �د�د 
ظ�م "!ق ���و�) �Tن .ك دون و>�س ا���6M& ا��د�م ا�
ظ�م أن ��ن �&: ������& وھ& 
�6= �
�>ض�� �>
���& أ�ر و���Mَ!�ن ���M!�ن و���و��ن، ���م إ�& ا�����; وا
���م. ا��.ر�) ا�ط���) ��6= �ن ���دل � ��� �
 �ر��ز 


� �"*ق و��ظلّ  �)ا����وا� ا�#ورات و�"*ق. ا�ذ��ء �*�و��ت .�ء �ل و>�ل ،"ا�ط����)" ا��*�و��ت %!& ا�
"�)،( أو�(ك دا(�� ھ
�ك ���ون) أ( 
�ون) ب(و ا�"�8)؛ �را0<م ا�#ورة ا��6Mل إ�& ����ون ا�ذ�ن) ا���*و>ون ا�ز%��ء، ا��#�*ون،�
 ا���د��ن، ا�
�س ��<ور ن ھذا �& ��


��ج �
ظ�م %ن ��ر�� %��زون ا�8
�%�)، ا����!) ا�ط��) ا�"8وص و�� و%!&Qرةوإدا ا ;��� ا����!) ا�ط��) �و�; ��س - د���راط�) �8ورة ا��
�رر أن� �>�*
. 

 

�وھر�) ا�#ر ا��و0و%�ت �ن �و0و%��ن ��رّ  أ
<� ذ�ك >وة، ��ل ا���وا
�ت �زر%) .$ن إ%6ء إ�& ا����ن ���د أن �& إذن %�ب � &� 
�>��kرادھ� ا�."8& �!�*وق ��و>�<� �د�ن ا�����زات ذات ا�ط���ت أن �و0و%): أ�د�و�و� ا����ھ�ر ن ���ن أ�0ل 
ظ�م � أ
� و�و0و%) 

(�
 ا�
وا�& ��ض �ن �8!��<� و�ن - وظ���) و>���) .�>) ���<� ظل �& ا����ة �$ن �!��!�م ����� ����دة ا��رkواز�) أن وا�����). ��د
 .ھ
�ك �د�ل � �$
� �ذ�ك ا���!�م .ر�ط) ��ط - �� وا���!�م �<ذا ا�%�راف

 

�0 ��ده وأ
� ا���
��ج، ھذا �����W � أورو�ل أن ا>;وو�M� ،��<6"أ �
�����8 ��ر �م وأ
� ا�د
��، ا�ط���ت �$�ر �T"6ص �<�م وأ (� �ل �8را
;�
 .��#�ر وز
� أ�#ر ��!� إ�& إ� �ؤدى � ا��8) �ن �
<� �*ر � و�طر��)" �!��(��" �

 

 .ا��$#�ر ����د�ن %��!ْ�ن 
��ج رأ�& �& إ
� ا����م؟ إ�& أورو�ل رة
ظ �& ا����ق ا��
�>ض ھذا إذن �*�ر ا�ذى ���

 

 ا��در�) �& و��!م ا���راطور�) ��ر�ط�
�� اQدار�) ا�و�ط& ا�ط��) �& ُو�د �!�ر، إر�ك أو أورو�ل، أن ذ�ك. ا�ط���) "!*��� ھو اول ا����ل
��ون اQ%داد�)،
 ا��.ر دون ��دون ��ن ���(!�& ا��& ا���(6ت أط*�ل �ل 
ظر و�& ا����رة ��&ط*و �& 
ظرى �&: "أورو�ل و��ذ�ر. وإ�#ون و��

 >�م �ن ا��#�ر ور�ض ا�<
د�)، ا�.رط) �; %�!� و�رك ا���ل، �ط���) ا�����%�) ا�"!*�) ھذه �; >ط��) إ�& أورو�ل ا
�<& و>د). 27"(��ر���

��ن" ���0) 
�8را و�8ر ط����،Qر". ا���دى ا�� �>
 ا�ط��) �ر�) �
�0!& �ن �
�60 ��8= �م أورو�ل أن ذ�ك. ���!) >ط��) ��ن �م أ
 ر�م ا�ذى، و%& %ن �
��& ا�6 دور ذ�ك �ن �د� ��
& و>د). 28(ا���ر���) أىْ  ا����م، إ�& ا������) ا��ر�) 
ظرة ���نّ  �م أ
� ��� و��<�، ا����!)

ده ا�*ردى �������6 ���*ظ ،)��<م و���ط*�( وا�*�راء ا����ل و�0ع ا����8(� aر� ا������) ا��درات إزاء �.��� ا�ز�ن �رّ  %!& >ط �*�د و�م. و�
 :�mر و���ن إ�& ا�طر�ق ����� �& ا����و�و�k)، �وا>*� �ن ا��#�ر .$ن .$
� ا�و0وح، �$>8& ا��و>ف ھذا %ن ا�����ر �رى و>د. ا����!) �!ط��)

 

 وا����ل،... ا�و�ط& ا�ط���ت دا"ل ����� ��8ورة 
ظر�) ا���طور .�!<� �& ا�.�را��) أن ھو ا�"�رج �ن �را>ب أىّ  �8دم أن ��د .�ء أول
 �درك ����& %��ل � "�ر�&، �دود و�&... �
ط��� ا������ك ا����ل، �����
& ا.�را��� أ�دا ��ون � أو ��ون >!�� ������، %��6 ��& ط����


ب��� ���!ق و����... �6.�را��) او�; ا�د��ت���م، ����ل ��د أ��ق و�م... �� اھ���م أىّ  �د�� ����ل >ط أ��ق �م... �!��ر���) ا�*!�*& �
� 
 ).29(أ�د�و�و��k %��ق ذ�ك، إ�& �� أو �وا%!&، ����ل �*ن، �وض ����ل >طن، 
��X ����ل 8!ب، ����ل

 

 ا���طور .�!<� �& ���.�را��). �!& وا0= ا��0
& �Mزاه أن ر�� ا�و�ط&، ا�ط��) �#�*& �ن ا�.�را���ن %!& �<�وم ُ���ق ا�6ذع ا�
�د وھذا

��ر وھذا. ا����) ا������) ا���ر إدراك %!& ��درون � ا����ل ن ا�و�ط& ا�ط��) إ�& �
��& ظ�ھرةQا �
�رى �ذھ! �م أورو�ل أن ��ث ��

 .ا��
ظ��ن ����نا��� ا����ل ���%دة �*0ل إ� �mر و���ن إ�& ا�طر�ق ����) %!& >�درا ��ن

 

���م �رى أن ���
� ا�ذى ا�
�ل �#ل" أ
<م %!& 1984 �
) روا�) �& ا��رو����ر�� أ�راد �8و�ر ا��و0و%) 
*س و��"!ل ��س ��ن ا��M8رة ا
��) ا��ظ�م، ا���#
�ء �& و��&". �*�روا أن >ط ���!�وا �م أ."�ص" أ
<م و%!&" ا�0"�)� ،��
 ا��8ت ا�ذا(; و8فا� >وة �ن ا��#�ر �Tن ������و
ورو�ل "(
 ).30(ا�.�ء ھذا �#ل ����وا أن أ��
<م ا����!) ا�ط��) أ�
�ء ن ذھو�� �ن �$�&" ��<� ا��!ط) ��و�& ا����!) ا�ط��) ��
ت ��د�



 

 ھ�!ر �8ود - چ��ر �l��ور %
د" ا��رن �& ا�!�ل �
�8ف: "أورو�ل ��� %�ش ا�ذى ا�ردئ ا�ز�ن ھو ��6ء �و0و%�� واھم ا�#�
& ا����ل

�) ���#ورة ا�Mدر �و��و، ������ت و�����ن،��� ھذه وط$ة ��ت أورو�ل، �Mرق أن ����� و�*<وم. ا�#�
�) ا������) ا��رب �را
�و، وا
��8ر ا

�داث �!ك و�ؤ�د �
�ش أن �& �را�) � أ
� ���. ا����زة وا��!��) وا��$س ا��.�ؤم �& ا��*ز%)، واھوال ا�<زا(م و������6 �"�و�� �ن �را��# ا
 �زر%) ���ت ��� ا���) ا�.�را��) وا
�8رت وا�*�.�) ا������
�) ُھز�ت �و أ
� ا��د�<& ��ن �����س، وا���س. ا����!) ا�ط��) �.$ن ا�����)

��& أو إ>رارھ� ��
& � �ر���) ا�����%& ا�.رط �<م أن ��ر. 1984 �
) و� ا���وا
�ت �>!���دال و� أ�#ر ������)  &� �
 وا>; �Mّ�ر � أ
�>
��ر�وھ� أن ا�.�را���ن %!& �
�M& ر���) أ�. 

 

�

�� ا��!�& ا�����م ھذا ُ����ل أن أ�و>; وأ�� أورو�ل ���داة .��%) .$ن �ن ��!ل �$
� او��ط ��ض ��%�راض ا���وا
�ت ��زر%) ا��ر �
(�

دى و���ت. �!�����% &
 أن 
�ذ�ر أن و�
�M& ."ص، و��س ���ب، ����م %!& �
8بّ  اھ����& أن ��ر ا�.��%) �!ك إ
��ر �& ر��) أد
(%��
� ���. ����� ر���) >���0 و�
<� ا�����0، أ
واع .�& �"دم أن ���ن ا�.

�& أن ���ن � أ
 �
 �َ�دّ  ا�#ور�) ا�.�را��) 
ظر و�<) �ن أ

�وھر�) ا������
�) ���داة �>
�وال �ن ���ل ����) ���ت �� .ا

 

(����
*�<� ا����!) ا�ط��) ���ر�ر وا��زام ا�رو��) ا�#ورة ��دھور ��دى ��!�ل %!& ��س ��وم ا��& ا������
�) ���داة أن وا�� ،�>�*
�رد %!& �ل �� 
�ص أىّ  و��.ف .�!.�و%�) ا����
) وا����داة �����ن، و�و��� ا�!��را��)، إ�& ��ود أن ���ن ا�.�و��)، وا����ر��ت �\����ب ا"6>& ا�ر�ض� 
��& ا�.�و%�)، إ�& ا�
ظر إ�& ��ل ذ�ك �& ��� ا����ت ھذه �ن %
�8ر %ن ا���وا
�ت �زر%) ��د أورو�ل ����ر �
 أ
<� %!& ا�Mرب، �& ھ
 .ا���وا
�ت �زر%) �& ��6ء ���*�ل �!�وظ) �ذوره أن ��ر ،1984 �
) روا�) �& ذرو�� ��!W ا���ه وھذا. ا�ر(��& ا��دو
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25 :Animal Farm, p72. 

 

26 :Ibid, p6. 

 

27 :G Orwell, The Road to Wigan Pier, (Harmonsworth, 1987), p110. 

 

 ��ن أ���
�� إ�& ا�ذھ�ب �ن ا8!& >8ده أن ��ر ھذا، �
�>ض ا���ر��& �!�و��د ا�����& ا��زب 8*وف �& أورو�ل ا
"راط أن ��دو >د: 28
";��8�*�)، �����ت �واد  Uا�) ".CEJL, Vol 1, p316 (ت
 ��ن و�م ��ر���، %ر�0) ا���ر��& �!�و��د ا�����& ا��زب �& %0و��� و��

 ).See R Williams, op cit, pp54-55. (ا�����& ا���زام %!& >�(�)

 

29 :The Road to Wigan Pier, pp152-5. 

 

  .ا��6�ظ) �<ذه ھور ��.�ر�& أد�ن: 30
================================  

 ا��������� =د�� �� ذ��� ر�+�: آرا�ون �و��ة ا���1ون ا���و�� �ذ�رىا

 

 2012) د����ر( ا3ول ���ون 29 ا���ت

 ���داي  �ن

 

 

�*�� أ.��ر �ؤ�ف و ا������ ا����ب ،)Louis Aragon (1897-1982 آرا�ون �و�س �و��ة ا�#6#�ن ���ذ�رى ����� ا�*ر
�� ا�.�و%� ا��زب �
&
� �0�� �>
��<� ا��� ا������) ا��ذ�ب ط�س ��ري أن �#�را �دھش◌ُ  �. Jean Ferrat ��را ��ن أو Léo Ferré ��ري ��و ��
 ر�.) أ

 .ا����0 ا��رن 30 �
وات �
ذ ا�*ر
�� ا�.�و%� ا��زب ����) 60ل ���; ���
� آرا�ون �ذ�) إ.<�ر ن ا����ب،

 


�ن �; ا��ور����) ا��ر�) �� ����. �� 
*�� ارا�ون و�د�
 ا�ر�ف �رب و او�& ا������) ا��رب ذ�رى و��
ت. �رو�ون ا
در�� �
<م آ"ر�ن، �
 ��ول، أرا�ون ��ن ھ�ذا ،"���"راء ا�*ر
�� ا���ش أ�طU. "ا������ر �ن و ا�وط
�) ا�
ز%) �ن �!��� ا.�(زازا �د�<م و�دت >د 1925 ا���م ��

�
 .�ھدا" ا��!<�ء �و��و" %ن ����د�ث أ>�ر�� ��& 8دم 1924 ا���م �� و. رو��� �� 
<ض ��ن �د�د %��م �$�ل ا�ھ���م �د آ
ذاك �ذھب �م ��
 ."ا���*�ن ھز �ن ��
�و
� �ن ا�رو��)، ا�#ورة[...]. �!<� ا�.�و%�) و��<� ا��!.*�)، ا���و�)" إزاء �.�%ره 
وع %ن �ذ�ك

 



 ا��زب �� ارا�ون ا
"رط. �����ن �رأ�<� ��رو>راط�) ��#!� ���8= ا�#ور��ن ا�����د ��د ����، إ� ���ا��و�� ������د آرا�ون .Mف ���ل �م

*�� �8ف ��دُ  ��ن �م ا�ذي(  ا�.�و%� ��
 دو�� �ؤ��ر ��0ور ا��و����� ا����د ا�& �
وات #6ث ��د ���ر و ،1927 ا���م ��) ���*ر

�و ھذا %!& "�(
� ا��ور����)، ��طرو��ت و ��رو���� ذا�� اSن �� �
دد ر���) ��و>;، ��ر �.�ل و>;، ��ث �!���ب
 ذ�ك و��ن أ8د>�ءه، ا�
 .��<م >ط��)

 

 �و��و �������ت ������ ارا�ون

 

���م ار����� %ن %�ر و. .ؤ�� و �ظ�ظ) ا������
�) ا���راءات ا.د ارا�ون ��
& 1936 ا���م �� ز�)ا��< ا�������ت %ن ا��8درة اQ%دام 
�!) �� ارا�ون و
دد. ا�%���ل و����رات ا���ون �� �"�*ون ُ�#ر آ"رون ��ن ���� ا�#ور��ن، أ.<ر 0د �و��و �� ا��
ظ�)� (
 ا��و�و

Commune � ت ��د�ري����� �رو���� �����، أ���ذھم >��) ��!وھ� ا��� ا������) �!ك ���"زي، .
�; ا%�راف أي:" >�(6 �0����ھ� �ل ا��
�!�ف Mأ8درت ��د) ... ھ��!ر .رط)( �����وا� (��� ."آ"ر ���� ��*<م ا��!د ��ن �م و. %.ر ا���) �!��<��ن ا��وت: ���<� ا��!�� ا��

 

 >�دة ا��.*<� ا��وھ�) �!ك ا����Mو، ، ا�و��0) ا%��ل �
*ذ ��
ت ا��� ا������) ا�.رط) ���د >�8دة أ��0 ��ب Sرا�ون،ا��� ا�ذ��!) ا��وھ�)
 آرا�ون ��ردد �م ا����ء ذ�ك و. ا��و��) ا��زب 8�ف إ�دى إدارة ا�& 1937 ا���م �� ر>�ه ا�ذي �ور�ز، �ور�س ���� � �و%�،ا�. ا��زب

 ا��و����� ا����د ا�& �*ر �8دد ��د ا
در�� ���� 
ز�� 
ص 8دور �د�ن ���ل ����) ر�ض Louis Guilloux ��و �و�س ، ���ب طرد ��

*�� ھو ��� .�رك. 

 

 وط
�" .�و%�" نارا�و

 


ت ا��� ا�وط
�)، ا�و�دة %ن �دا��� ا��د�د، ا�.�و%� ا��زب ا
�ط�ف ارا�ون ا��; ،1941 ا���م �� ا��رب ا��و����� ا����د د"ول ��د�� 

رال �; ��<) �.��ل �� ��ر�م�". ��ز���ر� 
.�د 0د ا��� ا�
.�د"  ���� ارا�ون ��ن ز�ن ا
�<&. دو�ول .�رل ا�ر��� و ا�وط
� ا�
�ز�� ا�8= ا�*ر
�� ا�.�و%� ا��زب ��ن ���� ،1944 ا���م �� ��ب ھ�ذا" �ر
�� أ�وان �ز�� إ�& أ%�د." ��ز��� وط
�� �ل � و وط
��، ا�8= 

��و���. 

 

 د����تا� ���ت %
د�� 1956 ا���م �� �8ت و ،"از��ن �ل �� ��!�وف ا��ر"  ھو ��� آرا�ون ���ه ،1953 ا���م �� �����ن ��ت ��� و
 .ھ
�Mر�� %��ل #ورة ا�رو��)

 

 ، �و���ت �#�*�ن �$�رة ."��8 �ر��ط� ��ن ا
� ���� � ودرا�)، %!م %ن ارا�ون ا>�ر�<� ا�"��
�ت، ھذه و ا���!��ت، وھذه ا��ذ�ب، ھذه �ل
�ر �و����،���� �!.�%ر ���%�، ، 8د��) ��
ت ا��� – �ر�و�!�� ا�زا ، ر����� أ"ت - Lili Brik �ر�ك ��!� ا�رة�

رال و 1930 %�م ا����رى  

 .1937 %�م �����ن >�ل �ن إ%دا��

 

 �!د ا�& ا������
� ا��و����� ا����د ���و�ل ا�*ر
�� ا�.�و%� ا��زب �����) ��*��) أ��د ا
� ا�وأ ��ن ���ره، ��ذ��� آرا�ون 8
; ��د
 .�و��
��� ر
��،ا�* ا�.�و%� ا��زب �ر�دة >و�� ط��� ���ط�; � �� ھذا و. .�و%�

 


داي ��ن�� 

 

 Lutte Ouvrière n°2317 du 28 décembre 2012: ا��8در

 

  ة-ا��
�0ل ��ر�ب
=========================  

م ا����وث Kا������ �ـــ� ا���ـــر ��� ا��Bر

 

2013) ��را�ر( +��ط 2 ا���ت 

��"ز�ز ���د 

 

 0وء �و�ر �*0ل أ��6<م ��وت ور�د�� ��زو��
� ��و�و �#ل ���ر �"ر�ون 8ّور ھ
� .أ�ر���� ھو��ود وارزازات، �د�
) �� ا��.<د ��ري
. ا�رو��ن %ن ��ر�"� ��!م �8و�ر �� �.�ر�ون ا���Mر�) ا��و���رس �(�ت ا��.<د �� 
رى. ا�
<�ر "6ل �#�رة ��%�ت ا��8و�ر ُ��<ل ط����

�ر�) ا����#�ل �<م ���ط ����
 »ا�ورا« �� ا�.�ب أ��م ووز�ره ا��!ك ��ن ا��وار و��ري� .ا�

 

م ����م ��$ة �وار ����;. ا��8و�ر ��ر��ت %!& و��!8ص ا���6وه ـ ا��!ط) و���وث ا�دا"!�) وزارة �� �وظف أM8ر ـ ا���د_� ���.� ��� 

�ت 
�ص و�ن ،»ا��وع %�م« �ن ا��!ك���Q���6 �دى ا���د�) ا�م، �0Mب...  �6) �8�ب« ��
�ول ا��وار أن ��وھم ا���د_� ا����م »ا��!ك ا�
����� ���ذا؟... ا��!ك ��و�� أن �����ل ا�ذي ا��وار ����Mر و�ط��ب ا���دم ��د"ل... ا��دا�& ا��!وك %ن ��!م �8و�ر ��ري ��
�� ا��Mرب، �� 


�: �ط!�) �#�) ا���دم ���ب .��دي 
�ص �ن ا��!ك ���
� أن �����ل 

 



م أن وا0= �) ا����� ا��!ك 8ورة ��ون أن ھو ��
�� و�� وا�"��ل، >;ا�وا ��ن ���ز � ا���د_ hر.�. 

 

. ا��Mرب �� ���*ن ا��!ط) %6>) ،»��زو��
� ا
�ظ�ر ��« ��!م �� ا���د أو�د داوود ا��"رج �8ور وا�"��ل، ا�وا>; ��ن وا��Qب ا�ذھ�ب �<ذا
�ول ا�دا(ر ا�
��ش �; ا��وم .د�دة د��) ھذا و����� (�
�ق %!& ا���دم. �در�د �� 
ظ�ر�<� أ��0ف %.رة وھ� ا�ر��ط، �� ��!��ا ا��8ر ��زا 
 أن ،»ا�����) �� >رن 
8ف« ����� �� �وط��ب ا�<�دي %�د ا��ر�وم ا��!ك، ���.�ر ��& ��د وا>��، 
ظ�ر ا��!وك و�<ذا. ��ول �� و��رف

0�& %�د ��!) %رض ا��!*ز�ون �� ا�وز�ر ��رف �م. �ورا ا���ر��) �ث و>ف اQ%6م روز� �ن ا��!ك ط!ب. ا�"ر��ن #ورة %ن ��ر��) ا
 و� "را�� �#ور �.�ب ��!�����<� ا��!ك أ>!�ت ا��� ا���ر��) �ث ا��!*ز�ون ����; �م ا����ر %�د و%
د��. ا����8) %ن ا��<ر��(� ا����ر ��ط; �*�ل
 .ر���� �#ور

 

 ا��و���رس �ط��ب �ذا. ا�دور ����) M8ر ���ب 
�درا إ� �ظ<ر � وز�ر دور اء�$د ��!�*� �ن ا��و���رس أ�د �.��� ا�*�!م، �ن أ"رى ��ط) ��
 �ؤ>�� و���!ون ��*رة >رى ���
ون ."ص، 5000 �وا�� ا�*�!م �� "دم و>د. ا���#�ل �� »�وم �ل ��"دم« ا�.�ب أ�راد أ�د دور �ؤدي أن

 .��و���رس

 

�ورا ا��د�
) �8رت ا��وادي، د��و�را��) �را�; �;. ا��دن �� 8ور �!<� رى،ا�� �� 8ورت ا��� ا��Mر��) ا���
��(�) ا�6م ھ� >!�!)� 
 ا��� ا�6م أ.<ر و�ن. ا���رى ا��8) ا����0ء �!دار ��
ت و>د). ���ر ���س >�ل ���( ا��ر�) ھواء �و�ر ا���رى ����دن. �\�6م ود��ورا
�ل %!& >ذرة، "طرة �د�
)ا� ا�*�!م وُ�ظ<ر �"��ري، ا�د�ن �
ور »
�Mرا ��زا« �<� 8ورت �>
 از��ل ر�� ��
وع«: ا��
��� ھذا ���رر �درا
 �ط��) ���ش وا�#�
� ����� %�طل أ�دھ�� .���ن ����; ا�*�0ء ھذا ��. ر��<� �ن ��ذر ا��� ا��!��ت �ن >ر��) از��ل ��ون �� و%�دة. »و.�را
(�
 .وا�د%�رة وا�*�ر ا��
ف ��ث ا��<�.�ن، م%�� %!& 
��رف »ا����0ء« .وارع �� �و��<�� "6ل �ن. ��

 

 أ�رة �ن ط*ل %ن ،»ا�ط*و�) ��« ��رة ا����6ذ �درس ا���!���)، ا���ررات ��. ا�.وارع أط*�ل %!& 
��رف %�وش �
��ل »زاوا %!�« ��!م ��

ون %!& ��ر
<م ر�م ���ر0ون، ،�.رد�ن أط*�ل ا�& �
��رف ا�*�!م �� أ��. أھ!� �
�زل ��ن ��
�ل ��ن ��� و��د�� �8ط�ب �ور�واز�)�< 

����) أ�) دون ا��
ف أ
واع ��ل ا��Mب. 

 

���� �رى �
�م و��ن. �.��!� �� �*�ر �<�و�� ا�*�!م �طل 
رى وھ�ذا. �!."��8ت �6ذا ا��!م ��ون ا��Mر��) ا�6م �ن �#�ر �������ت، � 
 .ا�وا>; %را>�ل %!& �!�*ز ا����ز و��!) ا��!م ��8ر وھ�ذا

 

��ل وھذا. ا������) ام %!م دون ذ�ك ��ري ا�"��ن، ��%) و��ل ط*ل �و�د �"�!ط، زواج %ن ��!و �ط�ف ���� »ا����رة ا�دار« ��!م ��� 
 .��8) وا����8�) ا�
د��ج

 

��ب« ��!م ��� ���، �ر�ت يا�ذ ا�و�ط %ن �"�!ف ر�ل ���ه %واط*<� ��ر�ت و>د ط���)، �8رت ���<دة ط���) 
���; ا������ ��ز�ز »ا��ب 
 ا�.���ت ��� �0; و�طْ  ا���ل، إ�& �!ذھ�ب ا��
ق ور�ط) وا��ذ�) �!���د طر��<م �� ا��"طط ا��ض ا��!��ب ر���� �ر�دي ����ظ و�ط

��ب� .ا�
��ء ��رر و�"!"!� ا��وق ا>��8د ��ب ا�ذي ا���!�د�)، ا��Mر��) ا��ر�واز�) و�ط إ
�. ا�68ة أ#
�ء ا�

 

��ب« ��ر ��د. أ��0 ا��Mر�� ا���*رج 8ورة ا�& 
��رف ا��دل ھذا و��. را��� �د� ا�*�!م أ#�ر���) %ن ا�
�ط�) ا�8ورة »ا��ب �. ا��
=�����ت �.�ھدون ا�
�س أن 8� �"�!ق ا�*�!م أن ��س ا��ز%X. 8د�) ��ن ��د ��!م، �� ذ�ك ��ون أن ��ن %.�><ن، �; ا��ور
�ش %!& ا��

�د�ث. 
.رھ� �ل ا�*��.) و�ود ��س ا��"�ل. ا�*��.) �.�; �ذ�ك وھو. �8ورھ� أ
� ا��ز%X �ل ��;،ا��� �� �<� و�ود � �!و���ت و�8ور��� 
 ا�وا�د ا��رن �دا�) ����; أن ـ ا���ل � ـ ا�"ط�ب ��8د %!& ا��دھش. ا��د�ث �<ذا �!�ز�ون � ا�6م أ�ط�ل. �����روا ا��!��م إذا ��ول ا�
�وي

���) %�ون« ا����(ق، ���ض ��0Mون ا���Mر�) ��!ت ا��� ا�6م �ن. ا����0 ا��رن ����
��ت ����ت�� �ن ����ظ) أ�#ر وا��.ر�ن« 
��ر �
ر�س
��ب ������ت �و���ت ��� ظ<رت و>د ا���و�ط، اط!س ���ل �
ط�) �� ا�د%�رة �
�و�ت ا��� ا� (� �� ا�*�!م 8ور. ا��"ر
 أ��0 وھ
�ك. ���رة إM�� (��6%ط�) �ظ� ا�ذي ا��دث وھو ����
ف، ا�
��ء ��ر��ل ا�د%�رة �ن �
ظ�*<� ���� ا��!*�ون ��ول ا��� 
*�<� ا��
ط�)


��) %6>) �ظ<ر ا�ذي ا��را�.� �!�!& »��روك« ��!م� ـ »ا��6_ح« أن �����دة. ا��Mر�� ا�����; ���وھ�ت �ن وھذا... و�<ودي ��!�) .��) ��ن 
�� .ا
*���8 ���.ون ��!��ن �ن أ�دا ُ�<0م �م ا���س. ا���!��ن �!ر��ل �<ود��ت د%�رة ��� ـ �ر�<مھ >�ل ا��Mرب �دن �� ا��<ود ���ن "�ص 

 


��) ا��6>�ت و�<��م %.��) �� ."ص ا�
*�8م؟ ���!& أ�ن� ا��#���) ا���م ا�ذوق �����ر �ن �
ط!ق. و��ظ و���ر �د"ن. ا�زواج "�رج ا�
 .ا��و��) ��ر��� ����ھ6

 

 ھذا ا���*رج �.�ھد ��ن. ���*8�& ��"�ط�ون ���دون ودود�ن، ط���ن اي �!�6(�)، ا>رب ا���Mر�) ا��!*ز�و
�) وا�6م تا���!�6 �8ور %�دة

<� ������) و��ظ& ا��!ل ���دى �<� ا��Mر��)، ا���
��(�) ا�6م �� �"�!ف ا�ر. ا�وا>; %ن ���د أ
� �.�ر �0�ر، ��*وق( �!����; �رآة 

�زھ� أ�6م. ������ أ�راد �!و���ت %!& �����*رج ����س وھ�). ا�ر���) ا�6م أ%�& %!& ا�وط
� »أو��س ا��و�س« �� �ا��Mر� ا�*�!م
� 
�!ب. �وا>�<م ا���!��ن ا��"ر��ن 
ظرة ��!ل ا��� ا�زا(دة ا��.�) ��6) �ن ���رروا ا�Mرب، �� ����<م �ن ��رة %�.وا .��ن �"ر�ون 
 %!�<� ا�����را ��!�ط %!& ا��ز%�)، ا�ظواھر ر8د %!& %�!وا ��رھم، %
� �0�M& �� ا��ر�() �����را�<م �.*وا �)،��0 >��) ا��<�ر �"ر�و
 �ذا ا��!��)، � ا�روا�) �
ت ا���
��. ا���در �� ا������ و�0وا ا�*رد�)، ا���ر %!& ر�زوا. %داھ� �� %!& �Mط� ���ث ���ر ��در �� و%ز�<�

�>� ����). ا����� ا�و%� �وا�<) �� ���0 و�طو���، ا�*رد ��رة %!& ��ر��زھ�. ���%�ت ��رة � �رادأ ��رة أ���� ���

��� أن ھ� وا�� 
 .ا����) ا����ة �� ا�����%�) ا�ر�وز ووزن دور �
�>ص إ�& �ؤدي ا�*رد�) ا�
ز%)

 



 ا�ذا��) ا���ر ��
�� ��، ا�>�داء �
��M ��� ��دوة ��دم ا�ر�ول �رة�. .د�دة ���و�) ا�ذا��) ا���ر ��د ا�����، ا�و%� %!�<� �<��ن ا��� ا�#����ت ��
(�����ر�) �ر����� ���� ا�*رد ��8رف. ا����و�) ��ر اھواء %!& �ر�ز ا�6م �ط�ل ا�� (��� .X%ت ا�*ن ��ز�ز �ز���و!�!� (�
 ا�و%� ا�*ردا

،����
و�) ���!ق �� �� "�8) ا�� .ا�.�.) %!& ��� ������ون � ا�.�رع �� ا�
�س ��� �����= ���. ���

 


�ت و�
ظ�م ا�6م �د%م ا�ر���) ا��<) وھو ـ »ا��Mر�� ا���
��(� ا��ر�ز« ���ن �ورو، ���6ن ��) >وا�<� �M8رة ��زا
�) و�*0ل�� ا��<ر
(�)��
���� 0ده، أو ��� ا���6ت ��
ت �واء. ا��Mر�� ا��.<د �� دا(م وا����%� إ��6% �0ور ����ق �ن ـ ا����� �
. �����رار ��0ر أ
. ��!م �� ا�رأة 
<د ظ<ور ��د"!) ا
��دت �*�وح، �وار �� �رة،. ا�*ردا
�) ا�وا>��) %ن ا��دا�; "ط� �� وا0= ا���8ل ا�د�ن 
ور و�د�ره،
�>���
 ر(��) و��
ت ��ق و>د( ا�"��ط ��#) ا�����) ���ء�ت �
�>.) و�� 
<د؟ ا��Mر��) �!�رأة أ��س: �$� ا���
��(� ا�
��ج د%م 8
دوق )�

،�

) وھ� ا�وط�
س، وا�د�ن ا�����) "�رج«): ��8و�ره ا����ق ا����� ���د%م ���ظ& ا��� ا�6م �
��� ا��� ا�!� ا�
��ش؟ ����ق ا�ذي �� وا�
 .»ا��د��)؟ �� �ز>زق ا��� ا�����8ر

 

 أ�راده، �ول ا�����; �� �Mرد �� �رد�د �ط��ون � ـ ا�����8ر � ��"ر�ونا ـ و�!<م �ز>زق، ا�����8ر ��8و�ر �Mر�� �"رج أي �*�ر �م. ��6
�و�ت �.رح أن �ل ا�ز�ف، �ط�س أن ��س. �ن �ل وظ�*) وھذه. ط��� و���و�ون ا�راد أو�(ك �*�!� �� �8و�ر ��
�<م �ل� ;��� ��� ��#ر �

 .�<م ��!و �� �*�!وا أن �ر�دون ا�ذ�ن

 

 ا��Mرب �ن و��
��(� ���ب* 
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  ا��*�ر �ر�دة %ن 
==========================  

�رغ: ا�&�م ����و�ن�� ا�3طورة �ن »����و�ن« �ّرر �

 

2013) ��را�ر( +��ط 4 ا,���ن 


�ر �ر�د 

 

 

 و
���0 »ا�رؤ��ء ر(�س أ�طورة« �ن ا"�رة ا.<ر �ر8د �8ّدى ا�ذي ا��ر�� ا��"رج >��� �� ھذا. وا���
�ر�و اداء ���8= اّ��& ��د
 ا��رّ��) و."���8 ا�دا"!� ا�ر(�س %��م %�س ا�ذي �و�س داي �دا
��ل �ذھل وأداء أو���ر ��(زة 12 �ـ ُرّ.= .ر�ط. ا���ود�) إ��Mء أ�ل �ن

 

 >�ر �ر�د

 

 

�= �م �و ��ذا
�راء ا�6زم ا��$��د ��ب ��) 1865 ــ 1809( ��
�و�ن ا�راھ�م �Q داً  و0; د��وري ��د�ل أھم� ا����دة ا�و���ت �� �!��ود�) 
�= �م �و ��ذا ا���ر��)؟

و���ن ا����رد�ن وإ���ر اھ!�) ا��رب %!& ا���0ء �� �� �Mّ�ر >د ��ن ر��� ا�
*���8)؟ 
ز%�<م %ن ا��"!� %!& ا�

Uج � >د. �$�ره ا���ر����� �)��
 وا��.�ھد�ن، ا�
��د �� ��<ر %�6ً  ��دم �� >�0) ��!م ا"���ر ا�& اQط6ق %!& #راءً  ا�#ر ا��ر�� ا���

�)، ا���8ت إ�& أ"�راً  
زل ا�ذي »��
�و�ن« ��!��. ذ�ك ��#��ت �*�!) ر�!�� "6ل) 1946( ���!�رغ ���*ن ��زھ� ا��� ����وا(ز�
 د"ل ا�!�
 �م ھو��وود أنّ  "8و�8ً  �$��!�، ا��6د ��ر�U �ّ�رت ةا����د ا�و���ت ��ر�U �� �<ّ�) �ر�!) %!& ا�0وء إ���(� %�ر ا��ر��) ا���
��(�) ا�����)

X�
 .1940 %�م Abe Lincoln in Illinois �رو�و�ل �ون ا��"رج .ر�ط �
ذ و��د�داً  %���ً، ����ن �
ذ »ا�رؤ��ء ر(�س أ�طورة« %ن ��!��ً  �

 

�
 وا%ط�ء ا���ود�) %!& ا���0ء أ�ل �ن) �و�س داي ا
��لد ا���#ل دوره �!�ب( ا�ر(�س و
�0ل %.ر ا����; ا��رن 
<��) ا�& ���!�رغ ��!م ���د
 ھذا ��د�م ا��"رج ا��ط�ع ا��ر��)، ا���رة ��ر�U �� �0طر�) و��رة ������ز �را����� 
�0ل. ا���
ون أ��م ا����واة �ق ا��ود ا��ر���ن


ز�<�ً  ��ن �م ــ ا�*�!م �� ظ<ر� ��� ــ ��
�و�ن. �<�) ��ر�"�) ���(ق ط�س ا�& ���& أن دون �ن ������ %!& ا�8راع  ً����� �� ���0
 ��د. 
 ا��ذب ا�& ا�.�ب ��!س أ%�0ء ر.وة �ن �����، ا�& �!و8ول �.رو%) و��ر �.رو%) و��(ل ���"د��ً  ا�������!�)، ا������) ا�!��) �� ا
"رط


�ً  وا��
�ورة،��� �ن %�(ق أي ��د �م. وو�د�<� ا��6د ��*ظ ا���6م ا�& ا�و8ول �<دف ا��6م %!& وا�����ل "8و�� د��ء إزھ�ق ا�& �#�رة وأ
�8ل �� وھذا. ا�ط�ل 8ورة %!& ا���ر�U �� ا��� �"!�د �� ا��8ر�) إراد�� �� ا����#ل ا�ر(�س ھدف ��!%. 

 

ً  ا�!��)، �� واد"��<م ا��.�ھد�ن ����ش %!& >در�� ا�*�!م �� ا��6ت ��
��� ��رف �ّ
� �ل �دث %!& ا��#
�(��ً  �.و���ً  �8ِ��

�ء ا�& %�د. � 
 �; ا��رھ�) ا�8را%�ت و�� ا��ر وو�ده زو��� �; ا��0طر�) ا�."8ّ�) %6>�� �� ود"ل ا�*�ر�)، "!*��� و�
& �!ر(�س، ��ذ�) ."�8)
 �� ا�ذي و�س� داي دا
��ل ھو ا��#
�(� ���#ل ���!�رغ ا����ن. وا��8ص ا��واد�ت ��6وة و�ّ�� ا���<وري، ا��زب و�8ور ا�
*وذ أ8��ب

���ق. ��#ل أ�0ل ��
<� �ن أو���ر ��(زة 12 �ـ ا�.ر�ط �رّ.= ھ�ذا،. ��<� >د�<� ا��� ���8ورة ا���ل ��د�م ����ط�; �واه أ�د ��ن�� ����� 
���0 ��
�و�ن ���ة �ن ا"�رة ار��) ا.<ر �ن ���ل %��م �
�ء ا�& »��رك �ورا��ك« �8�ب %�د أ��0ً،

ون أ�ل �ن و�< M!�� (ا���ود� 

ً  ا�ر(�س �����ً  ا���*!)، ا�Mرف دا"ل ا��8و�ر �� ���W ��ون و>د. ا�����ً  ��*� �!�& أن >�ل 
�ً، ا��ض ا���ت �� ����� �� >������ "ط����� و��ن 

�ً  ا��و
Mرس �� %
� ا���*ر%) وا��وا
�ن ���د��ور ا����!�)�� "�ر�� %��م ��د�م �� رغ���!� ��<د و�م 
در، �� �� إ� ا�.وارع 
ر �م. آ"ر 

�<ده ��ن. ا���ر�"�) ا����) �!ك ����� ا���ر�) أرض �ن ا��را�0 ���ر��) �.Mو�ً  د��وراً  رأ�
�. آ"ر ���ن �� �رّ�ز ا���وا0; ا�"�ر� 
،(���  ً�8

<� ا��0ّ�) ھذه �� �"�ذل �ن �ل ����م ��ن �$ّ
� �و.
ر، �و
� ���� را(��ً  و��� �ل أ���
� و0;. ��� ��رورة �� أ#رت ا��� �تا��



��زاً، ��ن ��
�. ا�روا(� ا��رد ا�& �
� ا��و#�ق ا�& أ>رب %�6ً  ���دم ا�
�0ل،
 ا�& أ>رب ����� �و>ف ا�& »��و
�U« ��!م �� ��ل ��� �
���>�
ت و�و �و�� ���>� .ا��رة ھذه ��ّ�) �و

 


* ���!�رغ ا��"د�<� ا��� ھ� »��
�و�ن« .ر�ط �"�8ر �!�) أ�#ر ��لّ �� :»(����� و%���� ا�ر�ل ھذا ���ط �8و�ر أراد ا��رة، ھذه. »ا�
 ا��ط�ف �� ا�����را وزوا�� ا��8و�ر ھ��س ��ء ���� ا���ل، �� ا��ر ���دور وا��وارات ا���#!�ن أداء ��0ط!; ا��ر�ّ�)، و."���8 ا�دا"!�
 ا��و�) وا�
��ط ا���#ل أداء %!& ا��ر��ز %!& �.رو%� ار��ز ا�ذي ��ت�و ���د
� ا�*�!م ھذا �� 
*�� ���!�رغ .ّ�� ������6، إ�دى ��. ا"�ر

 ��ن«: >�ل 
*�� ���!�رغ. ا��
�8ر ھذه ���8= وا��& ا���
�ر�و، ����) %��م �� ���رة أ���ء �; ���ر�� طوال ����ون ا���
�ر�و، ��
 ا���وّ>; و�ن. ا��وم ���8
� ��ر0<� ا��� ا�6م أ��ل أ�د »�ن��
�و«. »ا�ظلّ  �� و�وار�ت ��"رج ��� ا���ت ا�ذي ا�و��د ا����ن »��
�و�ن«

راه ،War Horse ا�را(; ��!�� �� ����� �م �� ����!�رغ ��ّ�ق أن ���  ً�� ا�.<ر �ن وا��.ر�ن ا�را�; ��ل �� أو���ر ��(زة �ن �$�#ر ��ّو

���� .ا�

 

 ا���ود�) %ن ��!��ن

 

�ز ،»��
�و�ن« >�ل

�ل ا�ذي) The Color Purple (1985 ھو اول: وا��
8رّ�) ا���ودّ�) �و0وع ��<�� �
�ول �ن.ر�ط ���!�رغ ���*ن أ 
 أ��س ا���رو�) ا�����) روا�) %ن ����س وا���ل ا��.ر�ن ا��رن �دا�) �� ا�ر����ت ا��ر���ت ا�
��ء �ن ��ل وا�<ت ا��� ا��
8رّ�) ا����
�ة
 .%.ر ا����; ا��رن �
�8ف �� إ�ر���� �� ا�رقّ  ���رة >���0 أ�رز �ول �����) >8) إ�& )1997( »أ�����د« ��!�� ا��
د ���. وو�ر
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�ن – ا�"��ر �ر�دة %ن ��  
=========================== 

 �و�����  ورج

 

 2013) ���و( أ��ر 24 ا� �"�

���ر �� *"ب أ

 

 �� ا���ط��ر وا�َ.�ر ا����0ء، ا�!��) ذو ا��ر��� ا�را%�) ٢٠١٣ ـــ ١٩٣٤( ��و���� �ورج. ا�#��
�ن أ�واب %!& أ�س >�#�ر�� ا
��رت ��د
�6م وا����Mرات وا���8(د ���*�ر ا����ل د�وا
� أ>*ل ،»ا�Mر�ب« ا�.<�رة أ�
��� �� ��� ار�;، ا��<�ت ر��ح ��6>�ة ار�= %!& ذھب. وا


�Mم وا��بّ  وھ�موا وا�"�ر ا�"�ز ��<م و����م أ�ّ�<م ا�ذ�ن ھؤ�ء �ل .وا��!��ت وا

 


��ت �<م و��ب���( ودا��دا ،)��!ور( ���ف إد�ث: ا ��
� و��رج ،)ا�طو�!) ا���راء ا��ّ�دة( و�ر��را ،)��وروزو ����رّ���( ر�( …

وات "�س >�ل. »ارض �.�� ا��� ا�*�0!) ا��د��)« �!ك إ�& أ"�راً  اھ�دى� ��

�ء ��%�زل �ر.!و
)، �� ر(��ه "�Mرة أّ���� أ�0&. ا��" �� ا
�ورج �8ر( �و���.� �و�ف. ا���
درّ�) �� %!�<� %�
�� ��= ا��� ا���وّ�ط .�س �ن ����رب ا���ر��ّ�)، �وي ��ن �ز�رة %ن ���داً  
�س، 
(�ّ�
ّ�) ا���(!) ا�ن) �را��
ز ���!ّ�� ��
�<� ا�ذھ�� %8رھ� و��ل �8ر �� �ر%رع ا��<��رة، ا��و��*
��ل ��� ا�طو�ل، �ر���� �� وا (M� ا��0د 
�� ��!< �
 .وو�دا

 

�0
<� �� ار��& ��ر�س، �� ا�#�
�) و�د�� ��
ت %.رة ا�����) ���
�) %!& �����8 ���رك ا��وھ��ّ�)، أ� آ"ر أ�د �ر��!� �*�د ا��� ا�*ر
�ّ�) ا

�ق، ا�ر>�ق ا�ر�ل إّ
�. ا�ذھ�� %8رھ� ر�وز
ون ��� »ا���0ب ا�ن«. ا�
��ء و��وي ا�#����ت، و%��ر �را���� ا���
دري، وا����ر وا% 
 ا�#ورة«و »ا���ل �� ا��قّ «و وا��رّ�) وا�Mر�) ا��بّ  �ّ
& �وط
�ً،، ا�*ر
�ّ�) ا�!M) ا�"ذ ا�ذي ا���(� ا��و��و�و���� ذ�ك. ا�ذا�ّ�) ��ر�� ���ب

��ّ  �رو���ّ��ً  ���. »و��
ز��� ���و« ا�*و0و��ن وا��
�0!�ن »ا�دا(�)& ،(��>
. ا�راد����� ا����ر �رّ.= ا"�رة ا�ر(��ّ�) ا�
�"���ت �� وأّ�د ا�
�
�8ّ
�، إّ��ن 

وب، أھل �  .وا��
و�ر وا���ّرد وا�.�ر ا��.ق �M) ا�*ر
�ّ�)، ا�!M) �ن ا�

 =====================  
 آ��(� أ�د �*�د ا��Mر�� ا�*نّ : .��) ���د 

 2013) �و��و( ��وز 29 ا�#
�ن

    ا�"�0ري ���د


ب إ�&�� ا�دار �� ر�ل أ��م، >�ل. ا�*طري ���*نّ  ا��Mر�� ا��.��ل 
��ت ا��� ا������ر�) ا�
ظرة ��ّوض �د�ث �.<د "!ق �� أ�<م >!ّ)، ر��ق 
 ا����) ا�����ت >!ب �� ا�!و�) و0; ��<� ��ول طو�!) ���رة ��د ا����0ء


�ھز %�ر %ن ار���ء ���ء ا
ط*$ ا����8ر ا��Mر�� ا�*ن رّواد أ�د|  ا����0ء ا�دار (
��د %�د ��ن. ا����0ء ا�دار �� وا�����ن ا�#��� (��. 
ً  ��ن رو��، �� ا����!) ا�*
ون أ��د���) �ن �د�!وم ��6�ًّ  ،1965 %�م ا��Mرب إ�&) 2013 ـ 1935(  %�د ��
�. ا��.��!�) ا��دا#) ����Zت ��.���


ظرة و��� ر،ا������ �را#ن �ن ��د �"رج �م �!د، إ�& (�

�X ا��Mرب أنّ  >وا�<� 
ظرة. ا���Mر�) ���ه ا�*ر
�� ا����ر را��<� دو�  ً �
 �دا(��ً، �
 .ا�*طري ا�*ن ����) %!�� أط!�وا


<� ا��ؤ�ن .��)،��
ب إ�& ��ن ا����Mر، �0رورة ��
�ن �
 �Mر�� �.��!� �.<د "!ق: ��ظ�<� 
*�� �رض ا�ذي ا����ر ا�����ن أ��م >!ّ) �
��8رت ا��� ا������ر�) ا�
ظر��ت �لّ  ��وض �ث�د �>
��
ب إ�& ا
�رى ھ�ذا،. ا��Mر�� ا��.��ل �� وأ��د �!���، و���د �!��ھ�)، �ر�د 

 .ا����ل �� أ��د���) ��ر�) �ن را��� �� �ل و�ط��ق ا����Mر، ا�*
� ا��.<د ھذا "!ق �� �ر��وي وا�����6 ا�.ر>�وي،

(��. Xا���<د "ر� �

ون�!* ا�وط (!���
وات �
�ل ،1964 ��& 1955 �ن رو�� �� ا����!) ا�*
ون أ��د���) �� درس ا�ذي) 1955( ا��� �� 
ً  أورو�� �#�
�ن ��
دت �و�<�ت إ�& ��ر�ن ��ن و�م ��د��، %ن ���
 .ا�Mر�� ا��*وق ��رة ��ر��U ا������ر د%�<م �



 ا�رو�� ا�*
�ن �� أ�بّ : ا���ر�د إ�& �
��ل أن >�ل و�����و، ���
د�
��� #ر�$ �دا����، ��. ا����8رة ا�*
�) ا����ھ�ت �ل .��) ا"��ر

� ا�*
�ن و�� »ا���ر�دي ا�*نّ  ���ر�<� ا��� ا�����ر ا�����ت«���Qد�م« ا�� (����� أ"6>�) ����زا��ت 8!) ذات �د�دة و����0ن �د�دة 

(�%���� .ا��و
� إ�& ��8ل ا���!� �ن �
ط!ق نأ وأراد وا�.�ل، وا����وى ا�"ط %ن ا���ث �� ���ق. »وا


ت. »أ
*�س«�ـ .��) ا���ق�� (!�
<� ا�.��) ا����8
�ف ا�!�Mت ��ن %�ور ��ر و"!ق ا������ر، �ن ا�"روج %!& أ��0ً  �راھن  ا�Qدا%�) وا
�!) �8ر�) ھو�) "!ق �� ا��ق ن% ا��.��!��ن �ن ور��><م و�!��� و�!��ھ�) �.��) ا�!��� ا�!ط�ف %�د �
�زل ھ�ذا. ا����6ل �Mرب ���!� .

 ��<� >�رب ا��� ا�����ت �ن ا��د�د .��) ��ب ھ�ذا،. ا��Mر�� ا��.��!� �!*ن �د�د أ�ق �ول وأ���رھم �8ورا�<م >ّد�وا �ل ��ط، ھذا ��س
 .ا����8ر ا��Mر�� ا�*ن إ�& �8ّوره

�وار �� ا�*
�) »أ
*�س« ��ر�) إ�& .��) %�د ��ن ;� (#� إنّ  >�ل ،»1973 ــ 1966: أ
*�س« ����<� �� 
.ر ا�8*ر�وي �
زة )ا��Mر�� ا���
�زات ھذه
 ا��در�س �� ا
ط!ق ،1965 %�م ا��Mرب إ�& رو�� �ن %ود�� %
د. �وا>ف �ن .��) ���ة �"ل �م. »�وا>ف إ�دا%�ت« ��
ت ا��


ون �ا�وط
 �!��<د �د�راً  �8ر #م ا����0ء، ا�دار �� ا����!) ا�*
ون ��<د �� ا��د���*!� (!��� ا�وط
�) ا��در�) �� و�در��ً  �طوان، �� ا�
 .ا��رض إ� ا��در�س %ن �و>*� و�م ا�ر��ط، �� ا�����ر�) �!<
د�)

 ��ر�) �$ر�0) ا����و%) "ر�ت. ا��Mر�� ا�*ن �� وا��دا(� ا�*طري ا��و�� ��8ر%) �و�ّت ا��� »ا����0ء ا�دار ���و%)« ����!�� �; أّ�س
،(�
<� وا0��  ّ� �Mر��)، �دن �� �"�!*) ���رض 
ظ�ت ھ�ذا. ا�*ن إ�& 
ظر�� و���Mر ا�.�ب �ن ا�>�راب ھ� ا�*�رة ��
ت. ا���وم إ�& <ت�و

���; ا���ر�"�) ا����) �� ���ر ��رض أ�رزھ�� �
 وھ� ور��>�، .��) %
<� دا�; ط���� �*�رة >و��ً  ���
�ً  ا���رض ��ن. 1969 %�م �را�ش �� ا�*
 .ا�*
�) ا��دا#) �
� ��رب ���.�ب، ط�ر�� ��!� �ن "!ق

�زت ا��� ا�را(دة أ���(<� �ن وا�داً  ��دت« ا��Mر��) ا�*
�) ا����) إنّ  ا��رض، ���ده ا�ذي �!��ھ�) �ر�د ز��!� >�ل .��)، ر��ل �دا%��ت %ن� 
�>
 أنّ  ��� ��ء ���ن �� �ر�� ���ز�� >دم ،1968 %�م �
ذ ��� %0واً  .��) ����ر ا�ذي »ا��Mرب ���ب ا���د«. »ا�وط
�) ا�*
�) ا�ذا�رة �� ���

� وا�����;، وا�#���) �!*ن ا��د�دة �رؤ���« ���ز ا�را�ل ���ر���Tر�8 ا��وي و��
��ن، ���ة �� ا�*ن 0رورة %!& وQا��ر��) �� ووظ�*�� ا 

��ت �� ���رض �
ظ�م %�ر �!
�س ط����"� �� أو �ط��6، %6>�� �� �واء ا��Mر��، ا�*ن %ن ا������ت �د��%� %رف ���. وا����Mر�� 
(��%« .��
 ا�*�0ء �� ا�*ن ��0ر أن �0رورة �ؤ�ن ��ن ،»ا��8ري ا�و%�« ���ب أ8در ا�ذي« .��) أنّ  ا�دا�� %ز�ز ا�*
� ا�
�>د أ�د ��

 .»ا���و��

�د ��ن �م. و"�ر�� ا��Mرب دا"ل و�!��ت و���ھد �����ت �� و�در��ً  ���0راً، ر�ق، آ"ر إ�& .��) طر��� �� ��ر ا���Qن ھذا�  ً���ر �� 

"��� و�ظل ا����8رة، �!*
ون ا��داء �ن ا��#�ر ���ل �!د �� ا�*ن، ��ر�) �� او�& "طوا�<م ��!ّ��ون �ط6ب ا�*ن أ��د��ت �در�س (�
 �� ا�*

�ر�) �$��س إ�& ;د� �� ا���(ط، ھذا �� ا�*�وات �ن ا��#�ر ور��>� .��) ��=. ا��!د وا>; %ن ���دة �
<� ���ر �زء (�
 اSن ��و>ف � �Mر��)، �
��ب %ن
 .�!*نّ  »ا����0ء ا�دار ���و%)«و .��)، ���د رؤ�) ���ق �د�دة أ���ء إ

 و�
ون ادب

 ٢٠١٣ ��وز ٢٧ ا���ت ٢٠٦٥ ا��دد - ا�"��ر

======================  

  �را ����ور (ن و��م  ر���،: 1973 أ�ول 11 أ�دا ���C �ن

�ر( أ�ول 11 ا,ر�"�ء���� (2013 

�راش دا���ل�� 


رال ا
�!ب ا��.�!�، �8�%) ��
����و �� 1973 أ�!ول 11 ��� %!& ا��ر��)، ا��ر�ز�) ا���"��رات و���) �ن �د%م ��
و.��، أو�و��و ا�
 %م. 
*�� %!& ا�
�ر أط!ق #م و�ن ��6ما�� ر�ض ا�!�
دي. ا�ر(��� ا��8ر >8ُِفَ . ا�!�
دي �!*�دور ��رأ�<� ��ن ا��� ا�.�را��) ا���و�)
��ء �ل ��. %��� 17 طوال ا�ر%ب
�م ��و�ت. ا��.�!� ���ء �� ا�طوا��ت و���ت ا��دن .وارع �� ود������ ا���ش ا
�.ر ا��6د، أ�
 ا��

��)، �طر��) ا���ذ�ب ُ
*hذَ . ا%���ل �را�ز إ�& وا��6%ب وا�*�6ت>
 .ا����ر�0ن �ن ا�Sف و>ُِ�لَ  �


�أ � �

�ء، ���رد أ�Mن أو ا����ل، 8و��  �
��را، ����ور ��طت، ا��� ا�0���� �0ن �ن. و%�ل .�ور �!���Mر ن أ� �
Mا�.��� ا�� 
 ا�8راع %!& �����ر�ض 
8و�8 ���زت ا�!�
دي، �!ر(�س ا�#���� ا��*�ر. ا��.�!� �� ا���رزة وا�."�8) ا����)، �!ك �� .<رة ا�#ر ا��!�زم

 ا��� ا�*ر>)) Quilapayun( �!*ر>) ا�*
� ا��د�ر �ر�ز .Mل و>د. ا��ر��) ا���رة �� ا���و��ت ��ر��<� ا��� ا�����) ا������ت ور�ض �ا�ط��
��ل ا��
�ف ���!�. ا�
�س �ل رددھ� وا���) أ�داً  �<زم � ا��و�د ا�.�ب( أ�
�) أدت �

�0ل ور�زا .<�دا، �!� �� ;�����ء 
 .)ا���6
� أ��ر�� أ

 �"�$ة �##<م �زال �. �*�ود�ن زا�وا �� ."ص 1200 �0
<م �ن ا�د�����وري ا�
ظ�م ��د ��طت 0��) 3000 �ن أ�#ر ا��وم ھ
�ك ا��.�!�، ��

� ذ�ك ا��*�ود�ن �0ن �ن ��دّ  � ��را ����ور ��ن وإذا. ا���ر �� ا�ط�(رات �ن ر��<� ��م �م إذا ھذا أ������ 8�راء �ن �� ���ن �� �� ند� 

 ا��راس ا
���ه ���ل ا��ر�ز�)، ا��.ر�) ودا"ل ،1973 أ�!ول 18و 16 ��ن ا�ذي ھ�ر�را، ھ���ور �*0ل وذ�ك ��
����و، �� ا�ر(���) ا����رة
 �� ��.�!�ا .<د�<� ا��� ا��م إ�& ا�ز�ن، �� ���د
� ا�ذي ھو ا�*�!م، �� ا�ر(���) ا�."�8) ھو ھ�ر�را ھ���ور. ����ور �#)" إ
��ذ" %�!�) ور�ب
 �!��ل ا���ش أر�!� ا����8ت، درا�) �� �"�88 إ�& و
ظرا %�د��، �وظ*� �
)، 23 ھ���ور %�ر ��!W ��ن ا��
)، �!ك ��. 1973 أ�!ول .<ر
�� (���م، ذ�ك �ل و�ط و�� %
دھ�. ا��.ر��= �و��ن، ��د. ��را ����ور �#��ن أ��م �ذھو�ً  
*�� و�د ا���د�)، ا��#ث �(�ت و��ن ا�
 "(�� 


� �د�ن �����<م "�طروا ��ث ا��وظ*�ن، �ن �!<م أ."�ص،Mا��… ��� �!#�� .�
 وھو. ا��8ت ا��زام %!& أ>��وا ا�"��) ا��وظ*ون. ھو و
�د �*.وه و�م. ا��وم ��& ���و�� ��� ا�*�ق .أ�داً  

��ر�) وا������) �*�و��، �زال � ��را ����ور ا����ل �� ا�����ق &�� %�م �
ذ >د�ت ا��.�!� �� .�وى 700 �ن ���) ھو ��را ����ور. ا��وم 

�) 0د �را(م ��%���رھ� 2000��
Qء ،2009 %�م. ا�
ً  36 و��د ��را، %�(!) ط!ب %!& و�  �!�رة ا�����) �� ھ���ور َ.ِ<دَ  ا��8ت، �ن %���
 �� د�
<� أ%�د #م و�ن ��.ر��<� ����ور �#) أ"ر�ت 2010 %�م. �د�د �ن ا�����ق �ط!ق أن .$
<� و�ن ا��!ف إ�& ا�.<�دة ھذه �$�0*ت. او�&

�زة� ا�6�^ ھ���ور، ا�*�!م، ھذا ��. ���!� ��ورط<م �.��� ���0ط وإدا
) ا#��ت، و��!) أ�8= ��را، ����ور ��د 
*��، ا���م �ن ر���) 


�م �� �ط��� �د�ر وا�ذي ا����ق ا������ - ��

��ذ !�)��� ا�ر(���) ا���ن إ�& ا��وم ��ود �رQول �!ك ا�� ا�ذ�ن ا��وظ*�ن %!& ا��#ور و�
 ����) ا�*�!م ھذا ���د وا�
���ن، ا�
�0ل ��ن وا���ز>) ���
و.��، وا��ؤ�د�ن ا����ر�0ن ��ن ا��وم ��& ا��
���) ا��.�!� ��. �و�ذاك ��%دوه
Uھد�ن و��رز ا���ر��.�!� (��� .ا�.ر%�) %!& �6
�6ب ار���ن ىا�ذ�ر ا��.�!� ����� ،2013 أ�!ول ��. �!ك ا����8ن 

� &�

  …ا�#�) �ن ا���دار ھذا �
� و.�!وا ا����ق �� ا��ط�%وا ا�ذ�ن أو�(ك أ�داً  




ون �� �ر
�� إ�& و8ل �
�ء، و%��ل 
����، ز%�م. ا��.�!� �ن ھ�ر�� ������ ��(� وا�دي ��ن —�� �
 %�م �ر
�� �� �و�ْدتُ  أ
� أ��. 1974 ا�#�

� و�ط����. �ر
��) وا�د��. 1975�
� ،(����� �
 .ط*و��� "6ل �.ر��<� ا��� ��را، ����ور أ��
� �ل ووا�دي، أ

��!<� ا�*ور %!& وأردت >��8، �!�
� �وا�دي، 8د�ق ھ���ور،�� .�� (�
) ��!م 8ورة، 8وت،( ����ل: ��
��ن �<�) grabar( ا����
�>!����رة %!& و��� ا�ذي ا��رح ،1973 %�م ا��.�!� %�.�<� ا��� ا�ظروف �ن دا(�� �$�� ا�����ل رورة0 �� و���
��) ا".�ب، %!& أو ا�


� أ��ت�. 

�زت �
وات، ��0) �
ذ
��ز �ن ا
�<�ت ا���م، ذ�ك ��. ا��
*& �� ا�#6#�ن �
وات %ن ا��.�!� �� وا�دي �ول >�8ر ��د�و أ
�ول ��!م إ (!� ر
�ول أ%���� �ن ا�#��ث ا��زء ا�*�!م ھذا ������� ��.�ل. او�& �!�رة �6ده إ�& %�د وا�ذي رھ�ب،��Q ا���<م ا��.�!�، إ�& �ر
�� �ن ا�طو�!) %�� 

 .ا�
�6ب و
��(X 1973 -ا��.�!�

 �� 8داه وأ�د �ؤر>
� �ؤال وھو …وا��<د�د ا�"وف ��م %
د�� ا���رد أو ا�ر0وخ. ا��واط
�) ا���ؤو��) �ول ا�(!) ����ق إ�& ھ
� أ��&
�داث )ا�*�!م �"ر�) -د��ز إ�*�را. (ا���ر�) ا�
���ل ود�
�����) ا�%�راف ��رورة �0ن ��;، ��، ���
��) ا�*�!م، ھذا. ا��وم ا����م �� ا���ر�) ا

��� 0و و��د  : ا��ر��) ا�&  �ر

  ا��
.ور: ا��8در
======================================= 

 

  إ�دا(�ت
 =====  

 ا�ر��@ل آ=ــــر

 

Cو =و�� ���د ا�*��د ا�����ل إ� ?
 ر��

 2005) ��رس( آذار

 5: (دد ة- ا�����ل

 

��!��� (� ا���د

�.�ء ��!و") �� ا

 ا�*�د�) ا��وع ��را��م

 ا��وم ��$ن

 ! ا���ر�) 8!ب �ن .��ق

 ���ض ���ض ا�Mد ذا ھو

�د �!� ا�ل �


ز�� �� !ا�طورة �و.

 إ��ك ر��(!� ذي ھ�

 ا��ر�د ���ة" ���0<�"

 أ"ط�وط ا�*8ل ن

 ا�روح دم %ب �ن

 �ر#وي �


� � و#
� 

 ا��<م �!*�ق %ن

 ر��; �ن �<��س �!���و
�ن

 ا�.<داء ا��.�ق �ؤ���

 ا��دا�& ر��>
� ��8ر�ن ھل

 ا��ذب %!& ا�8دق �رب ��

 �8روا ��ف ��8ور�ن ھل

 !ا�*�8= �!�ذب %را��ن

 ھ
�ك ��8ر�
<م ھل

 ا�<ؤ�ء �
�د�ون ا��وا��س ��


"ب %!& �
 ا����ح د�

�د �!�*= (
 ! ا�"��

 ط���ن �8روا �م ��8ر�ن ھل

 ا�ط���) أ%داء إزاء

 ا���ر 8درھ� ����ون ھم و

�وار و�
��8ون�� 

�

�� .. 

 !ا"0ر ا�ز�ن �
�م و

 و>�ون ھم ��م



 ���ر#ون � إ
<م


ق ر�0; ����ل�"� 


�ح أو���رق �را.) � 

 ���ر#ون � إ
<م

���د �وھ) ��8ون ھم و ا

 ا����د ر�0
� ��رق 8وب

 ا��وع �را��م 0د

 ا��<ر و���و�م

 ا�����) ���!�� �����ن ھل

 – ا���ب %�ق �
<� �ر>وا ا��� ��


�ن/ ا���راق ����)� ا�


� ���د<���
 ا����ن ا

�
 ! ا��8�Mب ��ر�

 

  ر�و ���د
 =====================  

 ا�ط&ل و ا��د�	

 

 )�*
 ) �+رت أن ��7 ���ق �م.  (�م 24 (�رھ� 
*�رة 

 2005) �و���ر( ا����� �+ر�ن 28 ا,���ن

 

 ا����>د

 

 م.  ص:  ا��د%و

 

(��� %�زب:  ا���(!�) ا�

 

(
 �درس:  ا��<

 

 وا�د�� ��ت:  ا��
وان

 

 ؛ ا��8) ����):  ا�<وا�)

 

 ��و>�; �ذ�!) ��ون ا��� ا%��ل إ� �
.ر � وط
� �� ا�#����) ا��
��ر أن ��ظ إذ ، ا�<وس �د إ�& اد�� �����!� �� �*�ر ا"�رة ا��م �� أ"ذ
�دى ."��8 ��8ل أن >رر �ذ�ك.  ذاك أو ا������ ا����ر �<ذا ��Q"6ص �� �.<ود أو �.<ور >!مT� را(د� ا>�رح ��ث ا�
�.�ر ا�وا��) ��ر ا�

6%
�ت أو �H.<�ر 8*���<� ا��"88) ا���د�) ا%داد أ�د ����) �ن ��زا �� �"8ص أن ��ر�رھ� ر(�س %!&Qا��� �!ك أو ، ا���و�) ا ����� 
 . ا��ر�د�) ا��ط�(ق �8ور ���0<� ��\ ��

 


� و ا��6د ����زھ� ا��� ا��8و��ت و �!�ر�دة ا���
و
�) و ا���
�) و ا���د�) ا��8و��ت �ول طو�ل �د�ث ��د و��� �>
 ر(�س و0; ، ا����د �

ظ�ر��ن ا���ر�ر &!% ��
 ��() �د�; أن ����ل ��و�) إ6%
�ت 8*�) �ن زاو�) ��ت �ل �ك �$"8ص ، ��ل �ل %!& و: " .....  >�ل و %�

 .... " . %�ود �ل %ن درھم

 

 ا��ؤال

 

�
 . �M8ر ، �M8ر ط*ل >����� ، ���را ، ���را �د��� �وان 20 ���) �� .*ت ھ���ن ���
� أ

 

 .. ھ��ج ��ظ) �� �6ھ�� ا��M8ر ا�ط*ل و ا����ر ا��د�;

 

�ر ، ا>وى �ن: "  �ؤال� " ؟ ا�
�ر و ا��د�د أم ، ا�ط��طم ���ت و ا�

 

�واب " ......................................................................... " : 

 

 . ا�ط��طم ��رة و ا�دم ���رة �M�8 ، ا����ر ا��د�; "دش ا��M8ر ا�ط*ل..  >��6 ا��M8ر ا�ط*ل أردى ا����ر ا��د�;

 

 : " ..........................................................................." �ؤال



 

�واب " .......................................................................... " : 

 

�را(د ��8!وا � ، أو�ر ��!و��ت %!& �!�8ول ، ���6زادة��� . 

 

 . �$�� ا�8!وا

 

 . ��8ت ا��دا�) �� أ�� إ
�� ، ز�ردت �� أ��.  ��ت �� أ��

 

 .. �$�� ا�8!وا ، أؤ�د ، �!�ز�د

 

 .. ا�و��ة .<�دة �ط!ب ، ��ري �زال �� أ��

 

(���H� ت �� ���6زادة أو ، ا��ؤال %ن�� ��و�) إ6%
�ت �8*�) ا�8!وا.  ا��را(د �ن او�& ���8*��ت ��8!وا � ، أ�� ��دوا �م إن ا��و�0
 . ا��ر�دة ھذه �ن

 

 أول �واب

 

�
 .�رة ذات ا��M8ر ا�ط*ل .*ت ھ���ن ���
� أ

 

 .. "���) ا8ط
�%�) أ
وار ����0 �� �
�.ر ��ل �ن ��ض ا���%) و .��ء ا�*8ل.  >8ر ����) .�رع ا����ن

 

 .. ��Mز�) ا�*��ن و اطراف �ر��د ���ر و ذرا%�� ��ن 8دره ��0ن ��ن

 

 ، >د��� ��ت �ن ا��"�ر �; ا��
��ث ا�دفء ��!ذذ �در��� ��ر���ح ا�"واء �� ذرا%�� 
.ر #م ، �و>ف ا��"��ز أ�د �رن ھوا(�) >��0ن �وق و
 . ا��ض ا�*رو �ن ��طف "!*� ، ����� ، ��; ا�ذي ا����ر وا�<) �� ��د�& ��ن ����

 


�م و ا��"�ز ھوا(�) >��0ن �وق ���0 �ول ���وم #م ر����� �#
� و ا�<واء �ن ذرا%�� ���ب ، دا(�� ����در�X و ، ا�ط*ل أ"ذ ، ��ظ) ��د� . 

 

�واب �
�# 

 

�
 . ا��رة �!ك �� ا����ر ا����ر ا��د�; .*ت ھ���ن ���
� أ

 


) �ؤ"رة ��8در و �ر>ط) �ذ�) �ر�دي ��ن� . ا���م ا�طر�ق %رض �� ��وأدة �ز�ف .�

 


زف و و�<� %!& ���دد ا�ر�8ف ��ن و� . 

 

 . �� �8ح ��ن ����دار �!�8ق .�� �
ت و

 

 " ..��دي ��......  
*�� ھ�: "  >!ت #م رأ�� �وق �داي و�0ت و ، ��� ��ن >!�� 
�ض و أ
*��� %!& �$ط��ت

 

��*) آھ) ��<�وت ��8�� ار�*;
 . ا���م ا�طر�ق إ�*!ت �وق ا"�رة �!�رة �M8ر ط*ل 8در ار�X و ، >ر�ب ��ت .ر�) �ن 

 

 ،"  ��دي �� ، ����وء ا��رة ھ� ، ھ�: "  أ0*ت و ����دار ا���8>� ازددت

 

 / ���وطن ��!م

 

 ، ا���ر ، ا��!= ، ا��ب ، ا��دارس ، ا�<واء ، ا�"�ز ، ا�.�س

 

 / ���وطن ��!م

 

 ، ا���ب ، ا�����) ، ا�ط�ور ، ا�����ل ، ازھ�ر ، ارض ، ا�.�ر

 

�!م أن إ� ���ط�; �6 ، ا�
�س ��ل ���وطن ��!م� .. 

 



 ���ود%�ت �ن ا���ر و ا�د>�ق أ�رق �م ، ا��رور %��6ت أ�طم �م أ
�: "  ا�ر>�
) إ�& ��!س ��ن و �!�د�; >!ت"  �رودة %�ن"  #�
) �� و
;���
�ك و���ت أو ا��
ز�ن ��ط�ت أ�طم �م أ�دا ، ������ن ا��� ���ن %!& أوز%<� �م و ا��ر�) ا��� �� ����وء ا��رة ھ� ، ھ� إ
��....  ا
 " . ��دي

 

 .. #��ث �واب

 

�
 . ��8ت ��ن ا�ط*ل أم .*ت ھ���ن ���
� أ

 

 . ا"�*& #م د��) و0; و. ��!�) و د��را و �ذاء �ردة و0;.  ا����ء ��ش و ا��د�; دوي ��ن ��!ل.  ا�"�ر إ��<� 
�ل ا�ذي ھو آ"ر ط*ل

 


��ي %!& ��د�رج ا"رى �!و ا�وا�دة �
*!ت و ��!��ي �� ���ور د�و%� أ�ر%ت أ
�د�<� أن دون �ن��رة ���د ھ� ��
ت و ، و� و ا���6= ��
�و ا
د��ت و.  اھل أ
�دي:  �ري �� ��!ت.  ��*وه �م و �رأ�<� �$و�$ت" .  ����ك �� ا����): "  �<� >!ت أ�& ��..  ا�
ظر
 ا��د�; ���ل ، ا���ب 


وع ، ��
وع: ���ل.  ا���رات أ
�دي:  ��!ت.  ��
وع:  ا��*ل ���) �ن�� .. 

 

�و �رأ�<� ���ت.  ظ<رھ� >و�ت.  �وا�*<� ���ت و >�د�<� �ن ام 
<0ت ، ��ظ�<�
 ��دم ارض "�طت.  و�<<� %!& ا�.�ر ��
�دل 8درھ� 
�و ����) ��ر�) ���رأس ���ل %�دت #م ، أ"رى ��دم ارض "�طت.  ��*<� %!& ا�.�ر ��
�دل ا�"!ف إ�& �رأ�<� ���ت. 
�و ، ا�8در 
 

�و ، ا�"!ف
�و ، ا�8در 
 . ارض %!& أ"�ط و أطرا�� أھز و ا�<واء �� .�ري أ
.ر ر�ت و 0*�(ري �*��ت ،،، ا�"!ف 

 

�ر�ر و ��*� إ�& أ�
دھ� ، أ�وات ���ودع إ�& ���.*& �ن.  #�
) إ�& .رط) �ر�ز �ن.  ��ب إ�& S"ر 8ف �ن ، ا�Mد ���
 . 

 

 " .. ط*!� أر�د ، ا�و�) ��ق ��دي: "  �����ط�ف >��ت

 

 ". �در��� �ن %�(دا ��ن و �وان 20 ���) %رض �� �
زف ا���ر�) .وھد ، ��دي ، ط*!�: "  �ـــر�ـــ�ء >��ت

 

�#�� أر�د ، أر�ده: "  �ـــ�ــر>) >��ت .. " 

 

 . أ�<.ت و ،"  �و���� ���رف .<�دة إذن أ%طو
� ، [ %��د ��: "  �ـــ�ـــدة >��ت

 

�وان 20 ���م ����ت %
د
� ��: "  ا��طن و ا��*ون �
�*U �د�; ���ل  .�� �
�#ت %
د  .�� �

د
� ��.  و��ة .<�دات %
د% ،،،، .. " 

 

 .. ا���د�ل

 

% 03 �ـ ار�*�ت >د ا��ر�دة �ر�د ���!<� ا��� ا�ر��(ل 
��) أن ا���م ا�.<ري ��ر�ره "��م �� ا���ر�ر ر(�س ��ظ ، ا���ر�ر Qدارة ا����ع ��

<�% 02.1 أن و ،� (>� و% .. 05 ��وا�� ار�*�ت >د ��ت �ل %دد �����ت 
��) أن ��ظ ���.  ��و�) إ6%
�ت 8*�) إ�& ���"8وص �و

�*�ظ� و ، ا�����ل د�; �ن 
�*��: "  >�ط�) �!<�) ��دره ا��د�ر ��ن.  �!�ر�دة ا�#���� ا��!�ق إ�& م. ص ا��د%و إ6%
�ت 
�ل ا>�رح %!�� �$���� 
��*ظ ا������ت ���وى %!&

*س �� ��  (� " . أ"رى ��دة ا�8*

 

 1981 �و
�� 30 �� ا����0ء ا�دار

 

C&ا��*ط Gو��* El Mostafa Soulaih 

 

 أوراب (ن ، �? *در.  ا���5ن ���وق ا�"ر��� ا� �� �وادر �ن. ا��واط�� و ا���5ن ��وق (C ا��ر��� � �ل �� ، �ؤطر و ، ���ث ، ���ب
  . 2005"  ا���5ن ���وق ا� ���� ا,�����7ت �ف ط� �� ا��Bر��� ا�� ر�� ��د: "  (�وان ��ت ���ب ، ا���5ن ���وق ا�"ر��� ا� �� و

=================================  
 ا���ر�ن �1ّح

 

 2006) ���و( أ��ر 1 ا,���ن

 12: (دد ة- ا�����ل

 

6مْ   ا�ّظْ

 ا��وا>� ْ
.*تْ 

 ا�وُرودْ  ْذ�ْ!تْ 

 َ��>�؟ واش

 

6مْ   ا�ّظْ



 ْھ�و�� ��نْ  اْ��*رقْ  أ
� وَ 

�6َمْ  وْ ْ�ْ.. 

 

6َمْ  �َ���� �� ا�ّظْْ 

 ْ.َ��ِ�� ِ�� 8ْ�ْب

 َ��ِ�� ْطْرقْ  ُھوَ 

ارْ  �ُو ْ�!�hتْ  أَ
� وَ   ا�د_

 


�تْ ِ� ْ�ْد�و%� ْ

 0ْ!ُوِ%� وْ  ْ�ْ�ُ�ور

6َمْ  ْھْ.ْ<.َ<�  ◌ِ  ا�ّظْ

 ا�h!�ــــــلْ  ��نْ  و

 ْطِو�ــــلْ  وْ  ْ�ْ!=

 �8ِ�ْــــ=ْ  َ��با�دْ  و

 ���و�ـــــلْ  ْ��.رْ 

�ـــــــ=ْ  ْ◌�رُ>صْ  hر!� 

 ا�ِ"�لْ  8�ْ<لْ  و

 �!َ*ـــــــِ�رسْ  ْ���طْ 

�
 ْ%ِ!ــــ�لْ  َ��ِرْ�


�ْ%ــسْ  و ْ�ِر�ضْ ْ 

و a8ْ<�لْ  َ��ْھز 

 

 ْ�ِ��دْ  و

 ا�ّ�!_� �ُوقْ 

�

�0ْكْ  َ
�َداِْ 

 [ َ%�د َ��

 ْ>ر�بْ  8ُوتْ  ْ�ْ��تْ  و

 ْ�ر�ــــــــبْ  ُ>ْرآن ْ��را

��
 ا�����ــن �

 :Mْ��ْ��ْربْ  و ْ����ْ.رقْ 


ُدو [ ْ%�د%ْ �  ْ�!ـ_

 ْ�ْ�"!_& َ�� ْ%!ِ�َ<� و

& ْ%!�ُوهْ  َ��كْ   ْ��ْد�ـ_

ــ& َ�� َ��كْ  وْ   ْ�"!ـ_

 

 اْ�ْ�َواجْ  ْ%!ّمْ  ا�!�h ُھوَ 

 �0ْMــبْ  ِ��فْ 


ّورْ  ا�!�h ُھوَ ْ �
 ْظ6َْ�َ

 اْ�ُ�بْ  ْ%!�َ
� وْ 

ل ْ>!ُ�و ا�!�h ُھو  ْ�ِ��رْ  ْ.6_


0بْ  َ��ْ�ْ 

 

�ْھَدة َ�� اْ�َ�ْو8ََ!)  ا�._

&!َ%ْ �
�ْرَ _� اْ�َ�ِظ�مْ  ْ�

 َھْ�َدا ِد�َ�� ْ"!�hكْ 

 ْ%��مْ  ْ�ْرفْ  �8�ِْري �

 اْ�وَراقْ  8ْْ�َرا فْ  ْ"!�hكْ 

 َواَ�ــــــــــــــ�

 ِ�ْ!َ"�ِ���تْ  ْ"!�ك

�ــــــــــــ�َ� _0�ْ 

 ْ�ْ!َ���ـــِلْ  ْ"!�hكْ 

 اْ�ْ*6َ�ــــــــــ� وْ 

 .َ�ْو8َــــــــــ!َ)

 

�
َ�
� ِ�َدى ْدْ�َ
� اَْ�ْ 

 ْ���َرة اْ�
� وْ 



�مْ ْ� اْ�َ���َمْ  ْ�

 

 ْ�ْ�َدا أَ
� وَ 

ه ِ�� ْ�َ��تْ  �د_ْ 

�h!�ْ  ْوكْ  ْ�ْدرة.ُ 

 وْرَده ْ
ْ��تْ 

�  ْ�ْ�َ��تْ  ْ��_

ِ<�دْ  ْ�َدمْ   ا�._

 

�ــــــــــــــــو ْ�ْ�ر ْ�ُ�لْ ُ _6�ْ 

حْ  أْ
تَ  و  اْ�ْ�ْ�ر�ـــــــــنْ  6�ْ_

 اْرَ��ُ�ـــــــــو وْ  ْ>ْ�!وكْ  َ>��ُو

 ْ"ر�ـــــــنْ  �ِ�ُ<مْ  ْطْ!ُ�و �َِ�نْ 

�ِرعْ  ْ"ْرُ�و �ــو و �!._ُ��َ� اْ

�ْ�ِ��ـــنْ  ا�ُ�ْدَرانْ  8َْ�ت _
 ا�


�ْ�ـــــكْ  و ْو�ْدكْ  َھ�دوكْ َ�ْ 

 اْ�ْ*ْ�ــــــــــرْ  ُ�بْ  ْ%!ْ���ُ<مْ 

���ْ�ــــــــكْ  ْ��َ��ْ�ُ<مْ  ْ���رْ ْ 

 .ا�
_8ْـرْ  ْ�ـــْطِر�قْ  ِز�ُدو وِ 

 

  ���ري ر+�د
===================================  

 �ــ�زال ��� و

 

 

 2006) أ��و�ر( ا3ول �+ر�ن 7 ا���ت

 ا��Bوا�� ���ر

 


ور��لْ  ��.� و %�دي َ��.�.. 

 

 ..ا���لْ  ھذ %!& ���.�
� ��ون

 

 ..ا���ل ��%
دھ�شْ  ا�
�س و ���� وا�و،ا�دوا ا�"د�) و ا�
�ر ��� ا��وق

 

�
�

�"���ت ھ�..د�لْ  ����<� �ط�و") �"دو�)،ا���و��ت �ر���Qوال ھ� �<��ل ا�د����ر،ھ� ھ� ا>�.. 

 

 ..��*�ل %!�وا %�و�
� %!& و ا��د��ن إ%6م �ور
�ل و ا��!*ز�ون

 

 ..ا�ر��ل ��د ا���8= ا�!�و�)ھوا��واطن ا�د�ق و ��روه ا�
�ف ��� �� ا�.ر�ف

 

 ؟،...%�>!�ن %�د را�م واش

 


� �� %�د �زال،راه ا��8رو �� >��و�
� ا���رح�� ..ا6���Qل ��م 

 


� و ا���Qع ��ط %!��م�دو ��دي  ْ�ّ�
�وال  ..ا

 

��ق و ا����واة ا�دول،�
��م ��ل �
.�ده ا�.��U ا�د���راط�) 8رح

�..ا��ل ���م �!��ن ا��دا�) �
��� و ����ز��) ا��دود �
 ا��دود 
���ل��. 

 

 ..ا���ل و ا���ل َد%وا و أو���ء ر%��� �و
وا

 

 ..ا�
�0ل دروب و ا�����) �ن �ذاري �ذاري و ا�����ل و ����8*�ق %!��م

 

 ..ا����ل �ن ا���ل دوام ا���ر��ن 
�س >��وا

 




� و� ..�ــ�زال 

 

 ..���ل � %.�
� %!& و ���� �طور
� [ ��%��د �ــ�زال

 


� ��6�) و�دھم ھ��� ..إ�*�ل ��ور %
د �"وي را�و %!& �د�ر ��M �� ���ز
�>�،و �0%وا و�د
� و

 


� و �را �.�ت ا�.�ب أ�وال� �
��و�ْ �>�����ل .. 

 

��وق (��!� ..�Mوال %!�<� ��ْو�وْ  ا�#راوات و �<0و�) ا

 


� و� �
���% �
��� ..��زال ھ�ذا 

 

ْ�
� ا��واط
) أ"�� ا��واطن أ"�� ..ا>وال و ا��
�ر�وھ�ت أروع ا��وم ��م 

 

�
 ..ا�.ر�ط �*وت ا��"�ط ��ت �� �
�ن و ا��وا��� ا��
�وب ���8ون أد��M�م ��ل >رر

 

 ..ا�����ط وز�د ا�*��تَ  أ>!ب ا��ر�!) ا����ن،.��ر إ�& ا����ر �ن و ا����ر إ�& ا����ن �ن ا����Mر و ا��!ط) %!& ا��داول

 

��ل ا�وو ����ن� �� ..ا�����ط ف ��ً◌  بً◌  ا�و�� وً◌  أً ◌ً  ا�و

 

<��و
� آ أوف أوف أوف  ..ا���رز�ط و ���"ط���ت ّ�ْ

 

 ا��<د ا��"ز
� ا��<�ز �ر�) %!& ���.. ا��د�د ����و�ود ا����رة ا�در�) �راش إزدان ��� ا���
د�د، ��ن ا��را�� %!& و ا���رز�ط ��ن و�ذ�ك
 ..ا��د�د

 

�����*�ل �0ر�م �ن �� �رH� وم�� ��� ..ا��د�د و ا�ر�8ص أ8��ب �� �<6 و أھ6 �و���� �� �ر��� �و�روش �� ا���وع،�ر

 

 ..ا��د�د �����ر د%�و و ا��د�د ��م �� 
<.وا و ���0م ���وا

 


� و� ..��زال ��زال 

 

�
�
ور��ل ��.� ا�ِ�ز�ر�_) %�.) ھذي 
�و�و %�د را.. 

 

�
�
� �� ���ر� ..ا6���Qل �<�ذ ر�

 

�� �
 ..��وال و ا�و%ود ذ�ك زھ��
� د��و>راط�)،�� 
ور�

 

 ؟؟..���ل �ن �� دواھ� واش

 

) و� ��ر�رة  ..����رة ا��.ر�) ا��
��) � و ��ر��_

 


� �� وا إ�
 ..ا���ل ��زال ا���م طول �و�و%!& أ 

 

�� �
�ْ  ...وال .<ر ا��!ب دار
� ر��0ن،و� ھوا �ر�
� � و ا�
��ر �رد ��_

 

َدة .� �� [ .�ء إن �ط*�<�...��وا�� ��� .�%!) ا�8در و ا�"��� �����ن ��6م ا�����،و
��!�و ا�"د %!& ا��د 
د�رو  �وق ��ر�) ��%!) َرّ�ْ
 ؟؟؟.ا�دا�� ا�ْ!��ف

 

 أ�&�ر..ا��Bوا�� ���ر

   

=================================  
 ا��ر@� ��ر ا��ر�د ��(�

 

 

 2007) ����ر( ا����� ���ون



 15: (دد ة- ا�����ل

 

 

-  1- 

 �$"ذ: ا�#�
� �.ر�ن #��6ً  ا�دوا�� �وق ا��
ب ��8ر: أ�!ول ا
�ظ�م و�6 وا�دة د��)" ھو��" أزھ�ر ��زا�م: أ��ر ا�دراق أزھ�ر ��*�=: آذار

0وج ازرق ا��ر���ل���!... 

* * * 

 �� �ر%�ن ا��� ا�*8ول روح آ"ر إ�& �ذر �ن و�
�!ون درا���<م �ر��ون ���و�) >����<م �!��ون ���& �ر�دٍ  ���ةَ  ارض ��ت أن ��دو
&.6��... 

* * * 

 وا�"ر�ف ا�ر��; �� ���� � واوا�ر ا�ر��(ل �زداد ا�
����ت ���; إ�& ا����م �� ا�!��ون أ.��ر ���; إ�& ا����م �� ا�دراق أ.��ر ���; إ�&
 ...ا��ر�د ���ة ����ر و�ذ�ك

* * * 


وب ا�.��ل ��ن ���ط�ً  ا"���6ً  ا��!ّوط ��وط �و�م أو ا�*ول أزھ�ر �*ّ�= �و�م ا"�6ف �� ا���ب ھو ھذا أن �د_  �� ...وا�

* * * 


ك ا��ر�د ��%� �ز�رھم ���!�ن �ؤ>��ن، ���ة �و�ود أ���ت ا���ن أ>طف �
ت و���� "ر��ً  �زداد ا�"ر�ف ��ن ��ث ��8��تا� أ�د ��� ...ا��

 

-  2- 


ظر ا���ون �$طراف: أ�!ول ا����ل 
.�د ا�د
�� طر>�ت �� ���ل: أ��ر ا�*���ت ���د ا��*��ً  ا����) 
*�=: آذار
 �.ر�ن وا���*ون ا�رز �
��ل إ�& 
�

"�ب ����د�ون ����ن: ا�#� ...����ت �; ا

* * * 


��) ا�<و�) ��<ول �ر�د �و�د أ��0ً  ارض �وق� �� �ر%�ن ا��� ا��8ر روح ا�ّ
�س إ�& �
�!ون �8دق �ر�0ون �ر(��ن ��ر و���ة وا�
&.6��... 

* * * 


ذارات ا�ر�وز ����#ر �����ً  ا�.�وب و����� ��8��ت إ�& �����ً  ا����م أ�واب إ�& �����ً  ا����م .����ك إ�&Qرب ��د وا� و�ذا ا�"راب %
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