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 نوستة ثيَؼةنيةى
 

ساوي نتيَبةنةية. ثيَؼةني وةسطيَشِي فاسغ طةباسةت بة نتيَبةنة ثيَٓاطةيةني ثوخت و ثا
بيَ نةّ و  دووٖةَةوةَٔ دةبيَ ٖةس ئةوْذة بًَيَِ نة ضوٕ ئةّ نتيَبة وةسطيَشِاْيَهة ية صَاْي 

ّ دطة ية ثؼت ئةطتووس بوومن بة وةسطيَشِدساوة باػةنةي، ئةو ػتةي نة َين آلبة، نؤسِي ْابيَ
دا بؤ ئةّ ناسة بةتاٍَ بووْي قةفةطةي نتيَبداْةناْي نوسدةواسيية يةّ ضةػٓة نتيَباْة  صؤس ٖإ

و ثيَذاويظيت ثشِ نشدْةوةنةيإ. ئةّ نتيَبةي بةس دةطت دطة يةوةي نة ٖيَؼتاؾ يةنيَهة ية 
ةناْي سِةخٓةي فيَُيٓيظيت، بابةتةنةػي صؤس يةطةٍَ نؤَةَيطةي ئيَظتاي ئيَُة باػرتئ طةسضاو

يةى دةطشيَتةوة. ئةو ويَهضووْة دةتوامن بًَيَِ ية دوو خاَيي طةسةنيذاية ئةويؽ ئةَةي نة 
خاتوو ظريديٓيا وؤَيف ٖاونات يةطةٍَ ئةوةي باسودوخي ْايةباسي ئيؽ نشدْي رْإ دةخاتة بةس 

ي باؾ ئاساطتةي نوَةَيطا دةنات ية ٖةَبةس درايةتي نشدْيإ يةطةٍَ رٕ، باغ و سِةخٓةيةن
خودي رْاْيؽ يةّ سِةخٓةية بيَ بةؾ ْانات و بة دؤسيَهي تش ئةواْيؽ دةخاتة بةس تيؼهي 
سِةخٓة. و ئةّ بابةتةؾ بؤنؤَةَيطةي ئيَُة ٖيَؼتا ٖةس تاصة و بة نةيهة. بؤ ويَٓة َٓيؽ ٖةس 

ةَيطةنةّ ية ثاؾ تةواو بووْي ئيؼي دةسةوة دةبوو طؼت ئةسنةناْي وةى صؤسبةي رْاْيرتي نؤَ
ْاوَاٍَ سِاثةسِيَِٓ و... دا تؤصة ناتيَو بذصّ و خةسيهي ئةّ ئيؼة مب و بةسدةواّ بة دةّ ئيؽ 
نشدْةنةػةوة دَيةسِاونيَي ئةوةّ بيَ ئايا وةػاْطةيةى دةبيَ ئةسني وةػاْذْةنةي بطشيَتة ئةطتؤ 

ي نة باطةنة الي ئيَُةؾ ئاوا بوسووريَت. َاوةتةوة بًَيَِ نة دةػيهةَة يإ ْا و ديَي خؤيةت
ْيؼاْةيةى بؤ دةسِبشِيين خؤػةويظيت و سوسَةتي خؤّ بؤ طؼت ئةو خاتووْاْةي وا يةّ 
نتيَبةدا باطيإ نشاوة و ئةو ٖةَووة صةسد وَاة وطةخت وئةطتةَةي بشِيوياْة بؤ وةديٗيَٓاْي 

ْةطشةوتووةنةي خاتوو ويشديٓيا وؤَيف بةو ٖيوايةي نة بة ػاياْي ئةوسِؤنة. بة تايبةت سِؤسة 
 بضاْيَت. 

 

 ْةمشيٌ نشَاْر
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 ذوورَيك بؤ خؤت لة طوتةبَيذيةوة هةتا كتَيب

 
 )ثيَؼةنيي وةسطيَشِة فاسطةنة(

خاتوو ظريديٓيا وؤَيف سِؤري ػةممة بيظتةَي ئؤنتؤبةس ٖاتة الَإ و ية ٖؤَيي نؤييَز $
قظةي بؤ نشدئ. ٖؤي ئةوةي نة سِيَزةي رْاْي سِؤَآْووغ تا ئيَظتة # رٕ و ضريؤى$طةباسةت بة 

ؼيت دةطةسِيَتةوة طةس ثيَهٗاتةي خاو و خيَضإ . ْووطني ية رووسي داْيؼنت ناسيَهي نةّ بووة بة ط
ٖاطإ ْةبووة و ْيية. ئيَظتا وا رْإ دةطتيإ داوةتة قةَيةّ و دةْووطٔ )ية ثةْاوة، خامني وؤَيف 

ْطةي بةسدةْطةناْي خؤي بو ْووطني ٖإ دةدا و داواي ييَ نشدٕ ْووطشاوةناْي خؤيإ بٓيَشٕ بؤ وةػا
”ٖؤطاستا

1
وةنو بؤ بآلو نشدْةوة ٖةَيظةْطيَٓذسئَ( ْابيَ ٖةوٍَ بذةٕ تاوةى خؤيإ يةطةٍَ ئةو ثيَوةسة “

ئةدةبية باواْة نة بة طشمياْةيةني صؤس ثياواْةٕ، بطوجنيَٓٔ. بةَيهة دةبيَ ثيَوةسي ديهة بؤ خؤيإ 
ةوةي ٖةبيَ نة بة تيَشِاديوييةني دابني نةٕ دةبيَ صَإ ْؤرةٕ بهةْةوة تا سةواْرت بيَ و تواْايي ئ

صياتشةوة يةناس بهشيَت. طوتة بيَزيةني طةسجنشِانيَؽ و بيَ ويَٓة بوو و صؤس طوثاطي خامني وؤَيف 
”دةنةئ نة تةػشيفيإ ٖيَٓا ٖةس وةٖا طوثاغ بؤ خامني ئيَظرتاضي

2
نة صةمحةتيإ نيَؼا و ئةسني  “

”بةسِيَوةبشدْي طوتة بيَزيةنةيإ وةئةطتو طشت.
3

“ 
”ْةوة و رووسيَهيإ بو خؤيإ ٖةبيَت.ؤبة طووني ثيَِ طوتٔ ػةساب غ$

4
“ 

نة ٖيَٓذة ْةبوو -دةقي طوتةبيَزيةناْي خامني ظريديٓيا وؤَيف ية دوو نؤييَزي ْيوٖاّ و طيَشتةٕ
يةبةس دةطتذا ْيية. بةآلّ بة طةسْر دإ بةو -ية نةَربير بؤ رْاْي خويَٓذناسيإ تةسخإ نشدبوو

ةي طةسةوة وا يةنيَو ية خويَٓذناسةنإ يةّ باسةيةوة ْووطيويةتي، دةنشيَ بةو ئةجناَة طوصاسػت
                                                           

1-Hearth 

2-Strachey 

 : يةّ طةسضاوةيةي ريَشةوة S. P. Rosenbaum,Women and Fictionية صَاْي -3

E. E. Phare(The Student Reporter),Thersites,No. 87. 1928 

4-Woolf, Virginia. The Diary of Virginia Woolf. ed. Anne Olivier Bell and Andrew 

McNellie. 5vol. New York: Harcourt. 1977-1984 . 
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بطةيت ْوتفةي ئةو ئظتيذاليةي ظريديٓيا وؤَيف َاوةيةى دواتش ية نتييَب رووسيَو بو خؤت دا بة 
ثيَوةْذي  تيَش و تةطةيي باطي ييَهشد ٖةس يةّ طوتةبيَزياْةدا بةطرتا. خاَيي طةسجنشِانيَؼرت ئةوةية نة

طوتةبيَزيةنإ يةطةٍَ نتييَب رووسيَو بؤخؤت تاقة بة دةقي طوتةبيَزيةناْةوة ْةبةطرتاوةتةوة. الي 
ظريديٓيا وؤَيف، ٖةس بةو دؤسةي نة بؤ خؤي ية طةسةتاي نتييَب رووسيَو بؤ خؤتذا وةبريي 

ا بووٕ و بووْي ٖةس دةٖيَٓيَتةوة، سِاطتةقيٓة، ضريؤى و سةقيكةت بةسدةواّ ثيَهةوة ية ئاَيوطؤسِد
 يةضاو يٓةي ئةصَووْي ظريديٓيا وؤَيف. بؤية سِاطتةقناَةيإ بةو دوواْةي تشةوة بةْذ بوو

نؤييَزي نضاْة دةبيَتة ضريؤى تا ببيَتة ئاَشاصيَهي باػرت و  ثيَهةوتٓةنةي نةَربجيي و دوو
ْيَوإ رٕ و ثياودا سِووْرت بؤ بةياْي ئةّ سةقيكةتة نة دابةػهشدْي َاٍَ و طاَإ و صاْظت ية 

  قةت بةقةسا يةى ْةبووة و رْإ بةسدةواّ يةبةس دووضاوةنيذا بووٕ وٖةٕ.
 26ية نؤييَزي ْيوٖاّ و ية 1928ٖةس ضؤْيَو بيَ ثاؾ ئةّ طوتةبيَزياْة ية بيظيت ئؤنتؤبةسي 

دا و بةسؤني وؤَيفيإ بةسْة -#رٕ و ضريؤى$-ية نؤييَزي طيَشتةٕ، و بابةتةنةيإ 1928ئؤنتؤبةسي 
دةْووطيَ و دةيٓيَشيَ بؤ طؤظاسي # رٕ و ضريؤى$تا نؤتايي طاٍَ وتاسيَو ٖةس بةّ طةسديَشِةوة

”بةْاوباْطي فوسوّ
5

رٕ و $بآلو دةبيَتةوة. ٖةسضةْذة وتاسي  1929ية ْيؤيؤسى. وتاسةنة ية َاسطي “
ؤس وةى دةقي ئةوْذةيؽ دووس و دسيَز ْيية نة ببيَتة دةقي طوتةبيَزي، نةضي يةواْةية ص# ضريؤى

طوتةبيَزيةناْي وؤَيف بيَت. ئةّ وتاسة بة ثيَي دابوْةسييت نةَربير بة ٖةْذيَ ػيت ييٌََ و ْادياس بة 
دةوسي طةسديَشِةنةوة دةطت ثيَذةنات. سِابشدوو، ئيَظتا و داٖاتووي رٕ و ضريؤى بة نوستي دةخاتة 

ي سِةخٓةي ئةدةبياتي رْإ بة خيَشايي بةس باغ و ثيايذا دةضيَتةوة و يةّ ْيَواْةدا وؤَيف ضواسضيَوة
 دةٖيَٓيَتة طؤسِيَ. 

وؤَيف طيَ َاْطإ بو ثيَذاضووْةوة و ضانهشدْي ْووطشاوةناْي دادةْيَ و يةّ ْيَواْةدا ْيَوي 
دةطؤسِيَت و دةطجيَهيَهي تاصة بؤ نتيَبةنة # رووسيَو بؤ خؤت$ـةوة بؤ #رٕ و ضريؤى$نتيَبةنة ية 

، يةى طاٍَ ثاؾ طوتةبيَزيةناْي، 1929ئؤنتؤبةسي  21ت طةسئةجناّ ية دةْووطيَ. رووسيَو بؤ خؤ
”بآلو دةبيَتةوة.

6
“ 

، وؤَيف ثاؾ طةفةسيَهي نوست بؤ بيَشيني بة ْةخؤػي ية ديَذا 1929طةسةتاناْي طاَيي 
دةنةويَت و تا ػةؾ سةوتوو ْاتواْيَ ٖيض بٓووطيَ. ية دةفتةسضةي بريةوةسيةناْريِا وادياسة نة بة 

                                                           

5-Forum 

Rosenbaum,S. P. ed. Virginia Woolf/ Woman&Fiction: The Manuscript Versions of 

A Room Of One s Own. Blackwell Publisher s, 1992 . 
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”ة دةطت بهات بة ْووطيين سِؤَاْي ػةثؤيةنإٖيواي
7

ثاؾ # رٕ و ضريؤى$، بةآلّ بابةتي “
تيَجةسِيين ضواس َاْط بةطةس طوتةبيَزيةنةيذا و طيَ َاْط بةطةس ْووطيين وتاسةنةي ٖةس بةسؤني 

ْيوة طةسصاسةني و ْيوة $-بةسْادا و ئيرت بةّ ئاناَة دةطات نة دةبيَ بة ػهٌَ و ػيَواصيَهي ْويَوة
”ديظإ بيٓووطيَتةوة.#َةتةقيَي دةسووْيد

8
“ 

نتيَبةنة يةطةس ديَطةي ْةخؤػي ية صةيين وؤَيفذا بيضِ دةطشيَت و ٖةس نة دةتواْيَت قةَيةّ 
وةٖا خيَشا خيَشا دةَٓووطي نة ناتيَ $يةطةس قاقةص داْيَ، خيَشا ية َاوةي َاْطيهذا دةْووطشيَ. 

ةضووّ نة طةساوبٔ نشابيَ. بةو ثةسِي خيَشاييةنةوة نة قةَيةَِ بةدةطتةوة دةطشت ية بتًَيَهي ئاو د
دةَتواْي دةَٓووطي يةسِادةبةدةس خيَشا، ضوٕ ئيَظتا دةبيَ خؤّ بؤ ضانهشدْي ئةو ْووطشاواْة 
صةمحةت بذةّ بةآلّ ئةّ ػيَواصة ئاصادي دةدا بة َشؤظ و ئيذاصة دةدات ية بريؤنةيةنةوة باص بذةية 

”نةيةني تش.ؤطةس بري
9

“ 

و نتييَب رووسيَو بؤخؤت يةطةس بابةتيَو دةدوئَ و بة # ضريؤى رٕ و$ذة وتاسي ٖةسضةْ
ئاناَيَهي وةى يةى دةطةٕ، دياواصي صؤسيؼيإ بةيةنةوة ٖةية. بيَذطة يةّ خاَية سِووْة ئةو ػتةي 
ية نتيَبذا ثةسةي دةدسييَتَ ية وتاسيَهذا بؤت دةطت ْادا، دياواصي طةسةني ئةّ دوو ْووطشاوةية ية 

ل و ثؤخ داْي بابةتةنةدا ْيية، بةَيهو يةو نةػةداية وا دوو بطيَشِةوة ية دوو تيَشِواْني دياوة طاصي ي
دةنةٕ. تيَشِواْيين يةنةّ تيَشِواْيين وتاسْووطيَهي بةْذ بة ْةسيت، ػيًَطري و ئاناديَُيهة وا 

ثيَذةنات. ٖؤ و  باطةنةي خؤي بة بةناس ٖيَٓاْي ػيَواصي ئيظتذاليي و ٖؤٖيَٓاْةوةي باو دةطت
بةَيطة دةدا بة دةطتةوة، و ثاٍَ دةدا بة سِاطتةقيٓةناْةوة و ئاناَي ييَ وةسدةطشيَت. تيَشِواْيين 
دوٖةّ، وا تيَشِواْيين نتييَب رووسيَو بؤ خؤتة، تيَشِواْيين وتاس ْووطيَهي داٖيَٓةس، ْويَدواص و 

ةوة طةَة بة ْةسيت دةنات، و خواصياسي طةَة و تةوطة نة بة ٖةصاس تاْة و تةوغ و تةَيةن
بةسدةْط دةناتة ٖاوناسي خؤي، و سِاطتةقيٓة تيَهةٍَ بة خةياٍَ دةنات تا ٖؤٖيَٓاْةوةنةي خؤي بة 

 باػرتئ ػيَواصيَو نة بؤي دةيويَ غاتة سِوو. 
تؤريٓةوةي رووسيَو بؤ خؤت ية راْشي ئةدةبي وتاسدا ية بايةخةنةي وةى دةقيَهي فيَُيٓيظيت 

وة بةَيهؤ بة ثيَضةواْةوة، وة بريي دةخاتةوة وا طةسنةوتوويي ئةّ ْووطشاوةية، بة طةسْر نةّ ْاناتة
دإ بة بابةتي صؤس ٖةطتياس و باغ وسوورييَن ديٓظيةت بة تايبةتي ية طةسةتاناْي طةدةي 

                                                           

7-The Waves 

8-The Diary of Virginia Woolf,Vol 3. P 221 . 
9-Ibid. P 218-19,221-22 
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بيظتةَذا، ثيؼاْذةسي ييَضاْي ْووطةسيَهة وا دةتواْيَ طٓووسة دياسيهشاو و طةقاَطريةنإ تيَو 
 ينَ و بٓةَاناْي ْووطني طةس ية ْويَ بةساَبةس يةطةٍَ َةبةطتةناْي خؤي دابشِيَزيَتةوة. بؼهيَ
، ئةو وتاسةي وؤَيف بؤ فوسوَي دةْووطيَ، بةػيَهي طةوسةي ضواسضيَوةي نتييَب #رٕ و ضريؤى$

رووسيَو بؤخؤت دةطشيَتة خؤ: طوَٓاوي رْإ، َيَزووي ئةدةبياتي رْإ، ناسداْةوةي ػيَواص و 
فشةت و َةتشطيةناْي بؤ ٖوْةسَةْذ، ةيةخةناْي ثياواْة ية ْووطشاوةناْي رْاْذا، سِم و ْبا

تؤريٓةوةي سِؤَإ وةى راْشي طةسةني ْعيظاسي رْإ، ثيَؽ بيين داٖاتووي رٕ و ضريؤى بة يةبةس 
ضاوطشتين ئاصادية تاصة وةدةطت ٖيَٓشاوةناْي رْإ ية طةسةتاناْي طةدةي بيظتةَذا، دةخت 

وة يةطةس اليةْي َادي ريإ و ناسيطةسييةنةي يةطةس ْووطةسايةتي رْإ، و يةئاناَذا ٖيوا نشدْة
خواطتين طةسٖةَيذاْي ضريؤنيَهي ػيَعشئاطا و ػيَواصيَو نة خؤي ْضيو ناتةوة ية ْعيظاسي رْإ. 

 باسودؤخي رْإ ية–وؤَيف ية رووسيَو بؤ خؤتذا يةباسي بابةتةوة ٖةس تاقة ضةْذ خاَيي طشيٓط 
دةخاتة  -ئانظربير و بةساوسدنشدْي يةطةٍَ باسودخي ثياوإ، تووسِةيي ثياوإ، صةيٓييةتي دوو دٓظي

 طةس وتاسي طةسةتايي. 
ية سِووي سِيَٓووطةوة ثيَوةْذيةني صؤس نةَي يةطةٍَ رووسيَو بؤ خؤت  #رٕ و ضريوى$ بةآلّ وتاسي

ْووطيين وتاسيَو، ضواسضيَوةي ٖةية. ئيَظتةنة نة وؤَيف، ثاؾ ثةيعيين دوو طوتة بيَزي و 
ٖؤٖيَٓاْةوةنةي خؤي ديوةتةوة، و تا سِادةيةنيؽ ثةسوةساْذوويةتي، دةتواْيَ طةسجني خؤي بة 
ػيَوةيةني طؼيت غاتة طةس سِيَٓووغ. ضًؤٕ دةنشيَ ئيظتذالييَهي صؤس ْاخؤؾ ية قاَيبيَهي وادا 

و طةسجنشِانيَؽ و دؤساودؤسيؽ بيَت و بةيإ نةيت نة ٖةس ْةى صؤس دٍَ ْةٖيَؼيَٓيَت، بةَيهة خؤؾ 
ذاْةوةي وؤَيف بة طةساوريَشنشدْي راْشي َبتواْيَ بةسدةْطيَهي صؤسيؽ طريؤدةي خؤي بهات؟ وةآل

وتاس و وتاسْووطي دةبيَتة ٖؤي ئةوةي نة نتيَبةنة بة بةآلّ دةطجيَبهات، واتة ية ْاوةسِاطيت 
و بة واتايةني  ؤَييٓةوةي ئةوةوة دةغ ثيَذةناتباطةنةوة، و بابةتةنة ية سِواْطةي خويَٓةس و ييَه

خويَٓةس دةخاتة الطةسووي خؤيةوة. ية ديات وةي نة ية ييًََي بابةتةنة نةّ ناتةوة، ثيَي صياد 
دةنات. طةَة دةنات بة َتُاْةي ْةسييت وتاسْووطني، وا يةطةسدةَي وؤَيفذا تةواو ثياواْة بوو، و 

يةوة يةطةس بٓاغةي ئةصَووٕ و صاْظت و ئيَشظاطاتة تانة َتُاْةنةي خؤي بة خانةسِايي و صيشةن
نإ دادةَةصسييَنَ. بطيَشِةوةيةى خةيل دةنات دطة ية ْووطةس، و ية ٖةَإ ناتيؼذا ػاساوة و بيَ 
ْاو وْيؼإ، نة بتواْيَ بة ئاطاْي يةطةٍَ بةسدةْطي خؤي ثيَوةْذي طاص بهات و ية ٖاودةسدةنةي 

هات و ية ْاَؤيةى دَيظؤص و خةخمؤس. ثيَؼرت بة تةوغ و تاْة و خؤي ٖاوسِيَيةني ْضيو طاص ب
صةَةناْي بطيَشِةوة دوإ ئاوي طويَ ئةو نةطاْةي داداوة وا بياْةويَت سِاػهاواْة دورَٓايةتي و 
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درايةتي رْإ بهةٕ. سِاطتةقيٓة دةخاتة بةس باغ، بةآلّ تيَهةآلوي خةياٍَ و ضريؤى وتٓةوة. 
ة قةباسةيةني ضريؤناوي و سِةواْذا وا بة طاْايي بؤ ثؤيني بةْذي و وةسْةطشتٔ سةقيكةت دةَييَ، بةآلّ ي

و قةبووٍَ نشدٕ ْابيَ نةيو ية صَاْيَهي طةسصاسةني وةسدةطشيَت و صجنريةي بريؤنةناْي بطيَشِةوة بة 
 طؼت وةبريٖاتٓةوة و بيَذةْطي و ييَهٗةَيوةػاْذْةوة و ديظإ دةطجيَهشدْةوةناْةوة دةطيَشِيَتةوة
 تاوةني بةسدةْطةنة يةطةٍَ وي، نة دةَييَي صؤس دؤطتاْة دةسدي دَيي يةطةٍَ دةنات، بهاتة ٖاوسِيَ. 

طشْطايةتي طرتاتيَزي ْووطيٓةوةي رووسيَو بؤ خؤت دةطاتة ئةو ديَيةي نة ئةّ نتيَبة ٖيَؼتاؾ 
تةوة. بةآلّ يةوة ية ثؤيةناْي سِيَٓووغ، سِيَوػوييَن بةيإ ية ئاطتة ديادياناْي صاْهؤدا دةطوتشيَ

طشيٓطرت بايةخي ئةّ نتيَبة ية داْاْي ػيَواصيَهي ْويَي وتاس ْووطيٓذاية. ية ْيَو ْووطةساْي 
َؤديَشِْي ئيٓطًيظي صَاْذا، تاقة وؤَيفة وا تايبةمتةْذيةناْي ثةخؼاْي َؤديَشْيظيت ية وتاس 

ؤػي بةدةطتةوة داْي ٖؤ و ْووطيٓذا ئةصَووٕ دةنات. وتاس ْووطي َؤديَشِْيظت ئيرت ٖةس تاقة ثةس
بةَيطةي تةواو و باوةسِثيَهشاو بة ثاَيجؼيت سةقيكةتيَهي تاى و بةسضاو ْيية، بةَيهو ثرت خةسيهي 

ي ْاو دةم يةطةٍَ بةسدةْط و بابةتة بؤ دةسبشِيين #ضريؤى$ثيؼاْذاْي ثيَوةْذي ثيَضةآلوثيَضي َين
ي ْةسييت #َٔ$صيَذةسِوية دةطةآلت و َتُاْةي سةقيكةتة يةْاويةنةناْذا. ئةّ طرتاتيَزية صؤس ْويَ و 

نيَفي خؤي، ثةخؼاْةنة يةدةغ قاَيبيَهي ويؼو و يةى اليةْة سِ و صاْظتُةْذ تةواو دةخاتة ريَش صاْا
 سِصطاس دةنات و ٖةيي سِةواْي و دِ و دؤَيي ضريؤني بؤ دةسةخظييَنَ. 

وغ و ثةخؼاْة َؤديَشِْةنةيذا نؤ بةآلّ اليةْي ػؤسِػطيَشِاْةي رووسيَو بؤ خؤت تاقة ية سِيَٓو
ذا خؤي داٖيَٓةسي بريؤنةيةني فيَُيٓيظتية، بريؤنةيةى وا يَتةوة. وؤَيف ية رووسيَو بؤ خؤتْاب

تةوةسة طةسةنيةنةي رٕ و فةسم و دودايةتي ديٓظية و باطي ٖةبووْةنةي ية طؼت صاْظيت َشؤظ، 
سيَو بو خؤت يةطةٍَ تيَشِواْني و بضاظي و بة تايبةت ية ئةدةبياتذا دةنات. ثيَوةْذي وؤَيف و روو

 فيَُيٓيظِ ية ضيذاية؟ ئةّ ثيَوةْذية ضًؤٕ بيضِ دةطشيَت و بة نويَ دةطات؟ 
ية ييَهؤَييٓةوةي  ية طؤظاسي ئاتيَٓيوّ 1895ئاوسيًي  27وػةي فيَُيٓيظت يةنةّ داس ية 

بؤ وةدةطت ٖيَٓاْي  وا تواْايي ػةسِنشدْي$نتيَبيَهذا ٖاتة طؤسِيَ، بؤ ثيَٓاطةنشدْي رْيَو
يي و ئةوسوثاطةسدةَي بة يووتهة طةيؼتين خةباتي رْاْي  1895طاَيي #طةسبةخؤيي ٖةية

وا ٖيض ية -ئاَشيهايي بؤ وةسطشتين َايف دةْطذاْة و غريةت و ثشِنيَؼي رْاْي ضاالى يةّ خةباتةدا
تشطي ية -ْةدةتشطإ َإ طشتٔ و خؤ وةبةس تةطةسداْي ناييظهةي طياطةتواْإ و ية بةْذخياْة نشإ

دَيي خةَيهي سِةػوني خظتبوو. ية ئاناَذا، وػةي فيَُيٓيظت يةطةسةتاي طةسٖةَيذاْي ية ْاو 
قاَووطذا، بضووتٓةوةيةني صيَذةسِؤياْة، درة ْةسيت و ئاراوة طيَشِي دةخظتةوة ياد و ية ئةجناَذا ئةو 
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دةنةوتٓة ْاو نةَايةتيةني رْاْةي بةّ بضووتٓةوةية و ئةّ وػةيةوة دةْاطشإ و دةطتبةديَ 
 ػةسَةصاسنشاوةوة. 

ظريديٓيا وؤَيف يةو طةسدةَةدا، ياْي طةسدةَي طةسٖةَيذاْي وػةي فيَُيٓيظت، طيَضدة طاآلٕ 
 36، نة رْاْي ئيٓطًيظي ئاخشي بووْة خاوةْي َايف دةْطذإ، ظريديٓيا وؤَيف 1918بوو. ية طاَيي 

ثاؾ بآلوبووْةوةي رووسيَو بو خؤت، نة ئيرت رْاْي  ، ياْي يةى طا1931ٍَطاَيي بوو. و ية طاَيي 
طاآلٕ بوو. ئةطةس ٖيض ناّ ية  48ئيٓطًيظي بة طؼيت َايف ناسنشدْيإ ثيَذسا، وؤَيف رْيَهي 

ئةْذاَاْي بٓةَاَيةي وؤَيف سِاطتةوخؤ ية بضووتٓةوةناْي فيَُيٓيظتيذا بةػذاس ْةبووٕ، يةنةَايةتي 
 دةْطذإ، َايف خويَٓذٕ ية صاْهؤ و َايف ناسنشدٕ ٖةّ ثشطي رٕ ية ثيَوةْذي يةطةٍَ َايف

 يةنةَايةتي صةَاْةي وؤَيف بوو و ٖةَيؽ يةنةَايةتيةني تانة نةطي. 
ظريديٓيا وؤَيف ية اليةنةوة ية بٓةَاَيةيةني تةواو باوى طاالسدا ية دايو ببوو وا باوةسِيإ بة 

يظتإ بوو و، ية اليةني تشةوة، داْة داْةي نًيؼة دٓظيةناْي طةسدةَي ويهتؤسياي ئيٓطً
بٓةَاَيةنةي خاوةْي ئيُتياصةناْي ضيين دةوَيةَةْذي خويَٓذةواس بووٕ وا ثاْتاييةنةي، ض 
 سِاطتةوخو و ض ْاسِاطتةوخؤ نضةناْيؼي دةطشتة خؤ. بؤ ويَٓة وؤَيف، ٖةس ضةْذة ْةدةضووة فيَشطة

ية ريَش ضاوةديَشي دايو و بابي خؤيذا  )ئةّ ئيُتياصة تايبةتي نوسِةناْي بٓةَاَية بوو( دةيتواْي
 ،()ييَظًي ئيَظتيعةٕ وةسطشتين ية نتيَبداْةي تانة نةطي بابيثاػإ بة نةَيه غويَٓيَت و

بةآلّ . دسيَزة بةخويَٓذْةناْي خؤي بذات و َاَؤطتا تايبةتيةنإ َيَزووْووغ( و سةخٓةطش)
ةسِواْي نؤَةَيطا ية طؼت نضاْي ضاوةسِواْي بٓةَاَية ية ظريديٓيا و خوػهةنةي، وةني ضاو

ْةديبضادة و خويَٓذةواس، ئةَة بوو نة ية ثاؾ ئةوةي نة نةوتٓة ْاو نؤَةَيطةي دةوَيةَةْذإ و 
 ئةػشافةناْةوة ػوويةني باؾ بهةٕ و بةسثشطايةتي ٖاوطةسي و دايهايةتي بطشْة ئةطتؤ. 

ياْييةوة در بةّ منووْاْة بوو. سِؤسيةي بريَةْذ و ٖةطتياسي وؤَيف ٖةس ية طاَيةناْي طةسةتاي ر
وؤَيف ية الويةتيةوة خويياي ْووطةس بووْي ية َيَؼهذا بوو و ٖةس بؤية بة دووي طةسبةخؤيي َاَيي 
و َةعٓةويةوة بوو. بةآلّ ضوْهة ظريديٓيا نضيَهي خةباتطيَشِ و ػؤسػطيَشِ ْةبوو، طةسبةخؤيية 

 ٖةْذيَ ٖؤي ثيَؽ بيين ْةنشاو بوو. بةسةبةسةنةي وةى رْيَهي ْووطةس و بريَةْذ قةسصداسي 
طاَييذا، ثاؾ َةسطي بابي ييَظًي ئيَظتيعةٕ و سِةخظاْي ٖةيي ٖةآلتٔ ية بٔ  22ظريديٓيا ية 

ا دةخيظتة بةس دةطذسيَزي دٓظييةوة، ئاصاديةني بيَ ويَٓة و و دةطيت دايو بشانةي دؤسز داى ووست
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”يَةنةي خؤياْا ية بًوَضبيَشيتاصةي ئةصَووٕ نشد. خوػهاْي ئيَظتيعةٕ ية َاَية ْو
11

وسدة وسدة “
ٖاوسِيَيإ و ٖاوثؤالْي توبي بشايإ دةْاطي و بة ئاصادي تا ْيوة ػةو يةطةٍَ ئةّ ثياوة طةْر و 
سووْانبرياْة خةسيهي دةَةتةقيَ و بري و سِا طؤسِيٓةوة دةبووٕ. ئةّ داْيؼتٓاْة، ئاطةواسيَهي 

ةناْيإ تيَذا ْةبوو. ٖيَضي تيَفهشئ و ٖؤٖيَٓاْةوة طشيَبةطتة نؤَةآليةتية باو و دةطةآلتذاس
طشيٓطايةتيةني ثرتيإ دةدساييَ تا طةسوطةنوت و داب و ْةسييت ٖةَيع و نةوت و ئاناسي سِةطةصي 

يةوة، ظريديٓيا ية ثةْا خوػهةنةي وةْظا و بشانةي توبيةوة ٖةيي ضووْة طةفةس و  طوجناو. دطة
 ئةصَووْهشدْي بؤ سةخظا. 

ي َاَيي ظريديٓيا يةّ طةسدةَاْةدا، وا ٖيَؼتا دةسنةي باصاسِي ناس يةطةس رْإ طةسبةخؤي
طاَييةوة  22داخشابوو و ئةو ْووطةسيَهي ػيًَطري ْةبوو، قةسصداسي َرياتيَو بوو وا ْةختة ْةختة ية 

. ةيةني نةَي ية بابيةوة ثيَ بشِادا بشِة ثاس 1914طاَيي ثيَي طةيؼت: طةسةتا ية طاَيي  27تا 
دا َرياتيَهي باػرتي ية اليةٕ توبي بشايةوة ثيَ بشِا نة ية ْاناو بة ْةخؤػي  1916اػإ ية طاَيي ث

”نةوتوويي تيَذا ضووبوو و ئاخشةنةي َرياتةنةي ثوسي ناسوالئ ئيُيًيا ئيَظتيعةٕ
11

ية طاَيي  “
 نة بةطةس ٖاتي ضريؤنةنةي ية رووسيَو بو خؤتذا ديَت.  1919

طاداس بوو ية نةْذونؤطجةناْي سِةطةصي خؤي ية نؤَةَيطةي طةسدةَي ظريديٓيا وؤَيف ٖةّ ئا
ويهتؤسيا و ٖةَيؽ يةو ئيُتياصاْةي نة ضيٓة نؤَةآليةتيةنةي و ٖةّ ئةو سِيَهةوتاْةي نة ريإ 
خظتبووية بةس دةطيت. ئةّ ئاطاداسية يةبةس تيؼهي طةػةنشدْي ئاطاداسي فيَُيٓيظيت و 

طةدةي بيظتةَذا بةسة بةسة ية ظريديٓيادا صؤستش ثيَطةيؼت و ية بضووتٓةوةي رْإ ية طةسةتاناْي 
 28، ياْي ية 1911ْووطشاوة ضريؤى و غةيشة ضريؤنةناْيذا بيضُي طشت. ظريديٓيا وؤَيف طاَيي

طاَييذا، بؤ َاوةيةني نوست بة خواطيت خؤي ية بضووتٓةوةي َايف دةْطذاْي رْاْذا بضاظي نشد و تا 
ؤي سِاطشت يةطةٍَ بضووتٓةوةي َايف رْإ، نؤييَزةناْي رْإ و نؤسِة نؤتايي رياْي ثيَوةْذي خ

دؤساودؤسةناْي رْإ، نة طةسؤني صؤسبةيإ ٖاوسِيَيإ و خضّ ونةطةناْي بووٕ،. بةآلّ خضَةتي 
طةسةني و ساػا ٖةيٓةطشي ئةو بؤ بضووتٓةوةي رْإ و فيَُيٓيظِ دةطةسِيَتةوة بؤداَةصساْذْي 

و تؤريٓةوةي فيَُيٓيظيت ية نتيَبةناْي رووسيَو بؤ خؤت و طيَ  ٖؤٖيَٓاْةوة، بريَةْذي
”طيين

12
 دا. “

                                                           

10-Bloomsbury 

11-Caroline Emelia Stephen 

12-Three Guineas 
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وةى بةسْووطةنيَو نة نؤَييَو خشاخ ييَتيَطةيؼنت و #فيَُيٓيظت$ٖاونات، وؤَيف ية وػةي 
تيَٓةطةيؼتووييي خواصياس و ْاخواصياسي بةدووةوة بوو بيَضاس بوو و بة دسيَزايي تةَةْي ثيَوةْذيةني 

ي يةطةَييإ بوو. ئةّ خشاخ تيَطةيؼنت و تيَٓةطةيؼتٓاْة ٖةس ٖي باوةسِي صاٍَ بةطةس دوو ثاَيوو
نوَةَيطةي درة رْي طةسدةَاْي ويهتوسياوة ْةبوو، بةَيهة يةو ثيَٓاطة طاويًهة و طٓووسداساْةػةوة 
 طةسضاوةي دةطشت وا رْاْي ضاالى و نضاْي خويَٓذةواسي طةسدةَي وؤَيف باوةسِيإ ثيَي بوو. بؤ

و وةسطشتين َايف ناسنشدْي  1918صؤسيٓةي رْاْي ئيٓطًيظي، وةسطشتين َايف دةْطذإ ية طاَيي 
بة واتاي نؤتايي فيَُيٓيظِ بوو. بةآلّ ئاصادي و طةسبةخؤيي الي  1931تةواو تا نؤتايي طاَيي 

طيَ ثاػإ ية  ثيَضرت بوو. ية رووسيَو بو خؤت ووؤَيف ضةَهيَهي صؤس ثيَؼهةوتووتش و ثيَضةآلو
طيين دا، وؤَيف ثيَوةْذي رٕ بة ْيضاَي باوى طاالسةوة بة ػهًَي دؤساودؤسيةوة دةخاتة بةس تيؼهي 
سِةخٓة و بةّ ئاناَة دةطات نة طؤسِاْي بٓةسِةتي و بٓةَايي ئةّ ثيَهٗاتةية ثيَذاويظيت ئاصادي و 

فيَُيٓيظِ  نشدْةوة و ييَهذاْةوةيةني ئاوا طةباسةت بةطةسبةخؤيي رْة. قةبووَيهشدْي بري
 و ضُا يةطةسدةَاْي َةػذا ٖيَؼتا ئةطتةّ بيَ. -يةطةسدةَاْي وؤَيف صؤس ئةطتةّ بوو
ئةو ناتةي وؤَيف ئيرت -طاَييذا 58طاَييذا، و طيَ طيين ية  47ْووطيين رووسيَو بؤ خؤت ية 

اوةسِي ثيؼاْذةسي ب-ْووطةسيَهي بة ْاوباْط بوو و فشؤػتين نتيَبةناْي قاصاجنيَهي صؤسي ثيَوة بوو
ثتةوي ئةوة بة تيَشِواْيين فيَُيٓيظيت و ئاصايةتي ئةو يةٖةَبةس دةسيايةى سِةخٓة و تيَٓةطةيؼتويي 
وا بآلونشدْةوةي ئةّ دوو نتيَبةي ييَهةوتةوة. وؤَيف ناسداْةوةي رووسيَو بؤ خؤت بة تيز بيٓييةوة 

ٖيَُاوة ثيَِ دةَيئَ ٖاو  وةى فيَُيٓيظتيَو ٖيَشػِ دةنةْة طةس و بة$ئاوةٖا ثيَؽ بيين دةنات: 
دٓع باص. دةتشطِ ثيَيإ ػيًَطرياْة ْةبيَ... يةبةس خؤَةوة دةَييَِ طشيٓط ْيية، قةيٓانا. بةآلّ َٔ 

”ئةوّ بة عيؼل و باوةسِةوة ْووطي...
13

“ 
رووسيَو بؤ خؤت طةسةتاي سِةوتيَهي فيهشي صؤس ػؤسِػطيَشِاْةية نة بة ػيَوةيةني طؼيت بريؤنة 

ٓيظِ و بة تايبةتي ييَهؤَييٓةوةي ئةدةبي فيَُيٓيظِ بيضِ دةدات. ٖةسضةْذة ثشطي رٕ و داْاْي فيَُي
بيَ بةػية تانة نةطي و نؤَةآليةتيةناْي بةس ية وؤَيف و ية طةدةٖايةني دووس و دسيَزدا ديَتة 
طؤسِيَ، وؤَيف يةنةّ نةطة وا ية دةغ نوستي و نيَؼةناْي رْإ ية ٖةَبةس طوتاسي صاٍَ و 

ةنإ دةنؤَييَتةوة. وؤَيف و رووسيَو بؤ خؤت قؤْاغيَهي ْويَي فيَُيٓيظِ دةطت ثيَذةنةٕ. ية طشمياْ

                                                           

13-Woolf, Virginia. A Writetrs Diary, ed. Leonard Woolf. New York: Harcourt 

Brace Jovanovich. 1953 . 
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”ذا، َيَشي وؤيظتؤٕ نشافتقؤْاغي يةنةَي فيَُيٓيظُ
14

، ْووطةسي نتييَب وةسطشتين َافةناْي “
”رٕ

15
، و ، و رْاْي ثاسيَضةسي َافةناْي رٕ بةس ية وؤَيف وة ثاػإ دةسفةتي خويَٓذٕ، خاوةْايةتي“

ٖةبووْي َايف دةْطذإ و صؤسيةى ية دةسفةتة نؤَةآليةتي و تانةناْي تش بؤ رْإ دابني دةنةٕ. ية 
”قؤْاغي دوٖةَذا، ئافشا بئَ

16
، َيَشي وؤيظتؤٕ نشافت ػيًَي، خوػهاْي بشؤْيتَ، دني ئاطتةٕ، “

ٖةس رٕ وةى دؤسز ئيًيؤت و ْووطةسإ و وةسطيَشِاْي رْي طةدةناْي سةظذة، ٖةردة و ْؤصدة ْةى 
رْيَو نة ية ٖةَبةس ْووطيٓذا دةبيَتة -ْووطةسيَهي ييَٗاتوو دةٖيَٓٓة ْاو دوْياي ئةدةبياتةوة

بةَيهو سِواْطةي رٕ و بايةخة دياواصةناْي ية ْاو ْووطشاوة و ضريؤنةناْي -خاوةْي ْةختة داٖاتيَو
اس، ػؤسِػيَو دةطت خؤياْذا تؤَاس دةنةٕ. ية قؤْاغي طيَٗةَذا، وؤَيف، و تؤصيَ دواتش دوبع

ْٓة بةس. ئةّ ػؤسِػة، يةًَةس و بريؤنة داٖئَ ثاؾ ئةو دوواْة دةيطة ثيَذةنةٕ وا رْاْي بريَةْذ، ييَهؤ
وا ييَهؤَييٓةوةي فيَُيٓيظيت ْاوة، ييَهذاْةوة و ْاطيين َيَزوويي و نؤَةآليةتي بضاظي رْة وةى 

َيي ثياو ْاوةْذ، و ثيؼاْذةسي ٖةبووْي سِةوتيَهي فيهشي ديَهةوتوو بة درايةتيهشدْي طوتاسي صا
يةبةس ضاو ْةطرياوي رٕ و بري وسِاي ػاساوةو طشِدساويةتي نة بة ْاضاس َتُاْةي طؼت صاْظيت ثياو 
ْاوةْذ دةخاتة ريَش ثشطياسةوة. تؤريٓةوةي فيَُيٓيظيت وسدة وسدة ية ْاو ٖةَوو بواسةناْي صاْظتةوة 

طيٓةوةي دووباسةي بواسة دؤساودؤسةناْي صاْظت دةبيَ تا سِؤدةضيَ و خةسيهي ثيَذاضووْةوة و ْوو
نةػيَو بؤ رٕ و سِواْطةنةي طاص بهات. ئةّ طيَ قؤْاغةؾ ٖةّ ية سِةوتيَهي ٖيًََيذا يةى ية دواي 
يةى طاص بووٕ، و ٖةّ ية طةسدةَاْي ديا ديادا، بة تايبةتي يةطةدةي بيظتةَذا، ثيَهةوة و ية 

 ثةْا يةنرتي طةػةيإ نشدووة. 
ثيَوةْذي وؤَيف و بةتايبةت نتيَبةنةي، رووسيَو بؤ خؤت، يةطةٍَ سةخٓةي فيَُيٓيظيت 
ثيَوةْذيةني تةواو دووقوَيية. بة واتايةني تش، وؤَيف ية اليةنةوة سةخٓةي فيَُيٓيظيت ثيَٓاطة 
دةنات و بيضُي ثيَذةدات و ية اليةنيرتةوة، سةخٓةي فيَُيٓيظيت وؤَيف وةى ْووطةسيَهي 

 ت طةس ية ْويَ ثيَٓاطة دةنات و ية ثيَطةيةني صؤس بةسص و باوةسِثيَهشاوي دادةْيَ. فيَُيٓيظ
 0791ٖاتٓة طؤسِيَي سِةخٓةي فيَُيٓيظيت وةى سِواْطةيةني ديَهةوتوو و ئاناديَُيو ية دةيةي 

ية ئاَشيها ٖاونات دةبيَ يةطةٍَ ٖاتٓة طؤسِيَي وؤَيف و بةتايبةت رووسيَو بؤ خؤت. ئةطتةَة 
سِةخٓةيةني فيَُيٓيظيت يةو طةسدةَةدا ببيٓييةوة نة قظةيةني رووسيَو بؤ خؤتي تيَذا  بهشيَ

                                                           

14-Mary Wollstone Craft 

15-Vindication of the Rights of Women 

16-Aphra Behn 



 16 

ْةبيَ. بةآلّ ية ْيَو ييَهؤَيةساْي فيَُيٓيظت ئيًَني ػوايتةس بة بآلونشدْةوةي نتييَب ئةدةبياتيَو بؤ 
”خؤيإ

17
يَت ية دا، طاْذسا طيًبيَشت و طوصإ طابةس بة بآلو نشدْةوةي نتييَب رْي ػ1977ية  “

”رووسي ريَش ػريواْي
18

، و دني َاسنوغ بة بآلو نشدْةوةي نؤَةَية وتاسي فيَُيٓيظيت 1979ية  “
”تاصة طةباسةت بة ظريديٓيا وؤَيف

19
دا دةوسيَهي طشيٓطيإ ية ْاطاْذٕ و ثيَذاضووْةوةي 1981ية  “

يٓيظيت ثيَوةْذيةني ثشِ سِاناْي وؤَيف دا ٖةبووة. بةّ ساَيةػةوة، ثيَوةْذي وؤَيف يةطةٍَ سِةخٓةي فيَُ
ية ٖةوساص و ْؼيَو بووة. ية اليةنةوة، ضواس ضيَوةي طةسةني سِةخٓةي فيَُيٓيظيت تا سِادةيةني صؤس 
قةسصداسي وؤَيف و رووسيَو بؤ خؤتة و، ية اليةنيرتةوة، بةبيَضِ طشتين سِةخٓةي فيَُيٓيظيت تيَفهشئ 

طؼيت سِةخٓةي فيَُيٓيظيت بة تيؼهي سِةخٓة.دةنةويَتة بةس  و ٖؤٖيَٓاْةوةي داْةسي بةسٖةَةنةؾ
دوو نيَؼةي بٓةسِةتي ية وؤَيف و رووسيَو بؤ خؤتذا ثيَٓاطة دةنات. يةنةَيإ ئةوةي  1971 دةيةي

خواصة. بة واتايةنيرت، وؤَيف طةسْر و سووْانبريو ية ئاناَذا ْاواصة نة وؤَيف ية ضيين دةوَيةَةْذ
ةطةس رْاْي دةطُةٕ و ٖةَيهةوتة، رْي ْووطةس و رْي ْاداتة عاَةي رْإ و طةسجنةنةي ٖةس ي

ٖوْةسَةْذة. و دووٖةّ ئةوةي نة بةػي ػةػةَي نتييَب وؤَيف، وا تيايذا باطي ضةَهي دوو 
بةيةنةوة طواسي تانظي دٓظي بووْي ٖوْةسَةْذ دةنات و ويَٓةي رٕ و ثياويَو ويٓا دةنات وا 

ةطةس دياواصيي رٕ و ْاَؤييةنةي دةبٔ، بةػةناْي ثيَؼووتش، وا تياياْذا دةخت ي
 يةطةٍَ طيظتةَي صاَية بةتاٍَ دةناتةوة. 

يةّ ْيَواْةدا، دني َاسنوغ تاقة ييَهؤيةسيَهة وا يةطةسةتاوة ثيَذاطشي ية بايةخي وؤَيف 
رووسيَو بؤ خؤت يةنةّ دةقي َؤديَشْي $ ية سِةخٓةي فيَُيٓيظتيذا دةنات. بة سِاي ئةو، 

وْةيةني ٖةّ تيَئؤسي و ٖةّ ثشانتيهي ية سِةخٓةي فيَُيٓيظيت سِةخٓةي فيَُيٓيظتية منو
”طوطياييظيت.

21
َاسنوغ ية دياتي وؤَيفي بةسْووطةناوي، ْيُضة ئةػشايف، َةدٓوٕ، “

ئةو ويَٓةيةي وا ريآْاَة ْووطي سةمسي  -بةدةَاس و بيَ ئاطا ية سِاطتةقيٓةي بًؤَضبيَشي

                                                           

17-Showalter,Elaina. A Literature of Their Own. Princeton University Press,1977 

18-Gilbert,Sandra and Susan Gubar. The Madwoman in the Attic: The Woman 

Writer and the Nineteenth Century Literary Imagin ation. New Haven: Yale 

University Press,1979 

19-Marcus,Jane,ed. New Feminist Essaye On Virginia Woolf. Lincoln: University 

of Nebraska Press,1981 

20-Marcus ,Jane. "Still Practice. A Wrestled Alphabet: Toward a Feminist 

Aesthetic. " Tulsa Studies in Womens Literature,3. 1-2(1984): 79-97 . 
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”وؤَيف، واتة خوػهةصانةي نويٓتني بيٌَ
21

وؤَيفيَهي طياطي، الطاس و -ٓاي دةنات، وي“
خؤسِاطش، و خةباتطيَشِ ثيَٓاطة دةنات نة تةواو صاَية بةطةس سِيو ػويَين بةيإ و ئةدةبياتي 
طةسدةَي خؤيذا و ْةى ٖةس ػؤسِػيَو ية تيَشِواْيين سِةخٓةييذا دةخاتة طةسِ، بةَيهة 

اسنوغ دةَييَ دربةيةنةناْي دةوسيَهي طةوسةي ية بضاظي ئةدةبياتي َؤديَشْيظتذا ٖةية. َ
رووسيَو بؤ خؤت ية طةسْر ثيَٓةداْي خويَٓةسإ بة تةوغ، وسدةناسي صَاْي و 

هشدْةوةي يةطةس ئاطاداسي وؤَيف بة دةخت اْةوة طةسضاوة دةطشيَت و بةسِيَوػويَٓةناْي بةي
خواصي ةس طةػةنشدْي تاى، تؤَةتي ْاواصةضيين نؤَةآليةتي و ناسيطةسييةنةي يةط

 الدةبات.  يةطةس
دا، نتيَب و وتاسطةيي دؤساودؤس طةباسةت بة وؤَيف و 1991و  1981ية دةيةناْي

ثيَوةْذيةنةي يةطةٍَ َؤديَشْيظِ، ثؤطت َؤديَشْيظِ و فيَُيٓيظِ ْووطشا نة ٖةّ 
ْةختة ْةختة ويَٓةيةني ٖاوتةساصتش و سِاطت بيٓاْةتشيإ ية وؤَيف خظتة سِوو، و 

فيإ ية ئةدةبيات و سِةخٓةي فيَُيٓيظتيذا  ٖةَيؽ طشيٓطايةتي ػيَواص و سِواْطةي وؤَي
سِاطتةقيٓة، ضريؤى و $دا، بةت بويَِٗ ية وتاسي 1992طةقاَطري نشد. ية طاَيي 

22”#يةوبةسي ضريؤنةوة
طاٍَ ثاؾ بآلو بووْةوةي نتيَيب  62دةْووطيَ، طةيش ْيية نة “

ةناْي وؤَيف ثشِ بووٕ ية نت يَيب رْإ. بةآلّ صؤس ديَطةي رووسيَو بؤ خؤت قةفةطة بةتاَي
 َاْة نة رووسيَو بؤ خؤت ٖيَؼتاؾ ية ْاو قةفةطةي نتيَبفشؤػيةناْيطةسطووسِ

صاْهؤداية و بةسٖةَةنةي وؤَيف ية ثؤية دؤساودؤس و ديا دياناْي ئاطتة دؤس بة 
 دؤسةناْي صاْهؤدا دةطوتشيَتةوة. 

                                                           

21-Bell, Quentin. Virginia Woolf: A Biography. New York: Harcourt Brace 

Jovanovich. 1972 

22-Boehm, Beth A. "Fact,Fiction,and Metafiction: Blurred Gendres in Orlando and 

A Room of One s Own", Journal of Narrative Technique 22: 3 (1992): 191-204 
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 بةشي يةكةم
 

اَإ ييَ نشدي باطي ػتيَهُإ طةباسةت بة رٕ و ضريؤى بؤ بهةي بةآلّ يةواْةية بًَئَ ئيَُة داو
ئةَة ض ثيَوةْذييةني بة رووسيَو بؤ خؤتةوة ٖةية؟ ٖةوٍَ دةدةّ ػي بهةَةوة. ناتيَو داواتإ ييَ –

نشدّ طةباسةت بة رٕ و ضريؤى بذويَِ ية قةساغ ضؤَي داْيؼتِ و نةومتة برينشدْةوة ية واتاي ئةّ 
”ػاْة بة تيَشواْيٓيَهي طاْا دةبيَتة نوستة باطيَو طةباسةت بة فييَن بؤسْيوػاْة. واتاي ئةّ و

23
“ ،

ضةْذ وػةيةى يةباسةي ديين ئاطتةٕ، سيَضطشتٓيَو ية خوػهاْي بشؤْيتَ و نوستة باطيَ يةَةسِػؤييَن 
”رياْيإ يةٖاووستي

24
بةفشداطشتوودا، ئةطةسيؽ بهشيَ ػتيَهي طةسجنشِانيَؽ طةباسةت بة خاتوو “

”فؤسدَيت 
25

، دةسبشِيين سِايةني َاقووآلْة ية باسةي دؤسز ئيًيَؤت و ئاَارةنشدْيَو بة خامني “
”طةطهيٌَ

26
ناسةنة دةطاتة نؤتايي. بةآلّ بة تيَشِواْيٓيَهي تش واتاي ئةّ وػةطةية ٖيَٓذيؽ  و “

يإ  –بووْةنةي بيَ  طاناس ْايةْة بةسضاو. بابةتي رٕ و ضريؤى ثيَذةضيَ بة واتاي رٕ و طاختةضي
يإ سِةْطة بة واتاي رٕ و ئةو ضريؤنةية دةيٓوطيَ يإ  -يةواْةية ئيَوة بةو واتاية بةناستإ ٖيَٓابيَت 

رٕ و ئةو ضريؤنةي يةباسةيةوة ْوطشاوة و يةواْةػة ٖةس طيَ َاْانةي بة دؤسيَهي طةيش ثيَهةوة 
ّ ناتيَو بريّ ية طيَٗةَني واتاي تيَهةٍَ بووبٔ و ئيَوة ية َٓتإ ويظتووة ئاوا ثيَياْذا بضُةوة. بةآل

طةيؼتِ تاقة ئاناَيَهي َةتشطيذاسي بةدووةوة تيَ-بة سواَيةت طةسجنشِانيَؼرتئ دؤسيةتي –نشدةوة 
ٖةية: ئةويؽ ئةوةية نة قةت ْاتوامن بة ئاناَيَو بطةّ. قةت ْاتوامن يةنةَني ئةسني طوتاسبيَزيَو 

هيَ سةقيكةتي سِوتتإ غةَة بةسدةطت تا بيدةْة ْاو بةديَ بيَِٓ و ثاؾ ناتزَيَشيَو قظةنشدٕ، دةْ
الثةسِةي دةفتةسةناْتاْةوة و بؤ ٖةتاٖةتا ية طةس تاقة ٖةَييطشٕ. ئةو ػتةي نة ية دةطتِ دةٖات 

وطيَ دةبيَ ورْيَو وا دةيٗةويَ ضريؤى بٓ-ئةوة بوو نة سِاي خؤّ طةباسةت بة خاَييَهي بضوى دةسبربِّ
ٖةبيَ ئةّ ناسةؾ بةو دؤسةي نة ثاػإ دةيبيٓٔ نيَؼة طةوسةنةي  ثووَييَو و رووسيَهي بؤخؤي

َاٖيةتي رٕ و َاٖيةتي ساطتةقيٓةي ضريؤى ٖةسوا بيَ ضاسةطةس دةٖيًََيَتةوة. َٔ ئةسني بة ئاناّ 
                                                           

23-Fanny Burney 

24-Haworth 

25-Miss Mitford 

26-Mrs. Gaskell 
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رٕ وضريؤى ٖيَٓذةي ثيَوةْذي بةَٓةوة ٖةبيَ نيَؼةطةييَهٔ -طةيؼتِٓ يةّ ثشطةدا بةديَ ْةٖيَٓاوة
ٓةوة. بةآلّ بؤ قةسةبوو نشدْةوةي ٖةوٍَ دةدةّ بؤتإ سووٕ نةَةوة ضؤْاوضؤٕ بةبيَ ضاسةطةسدةَيَٓ

بةّ سِاية طةيؼتِ طةباسةت بة ثووٍَ و رووس. ٖةوٍَ دةدةّ ئةوْذةي بؤّ بًويَ الي خؤتإ ئةو فيهش و 
خةياآلْة بة تيَشوتةطةيي و بةوثةسي ئاصاديةوة ػي بهةَةوة وا َٓيإ طةياْذة ئةّ سِاية. سةْطة 

ةس ئةو بريوسِا و دةَاسطشريياْةي وا ية ثؼت ئةّ بريؤنةيةدإ سووٕ نةَةوة، تيَ بطةٕ نةوا بة ئةط
دؤسيَو يةطةٍَ رٕ و بة دؤسيَهيؽ يةطةٍَ ضريؤى ثيَوةْذيإ ٖةية. ٖةسضؤْيَهة ئةو ناتةي بابةتةنة 

ين سةقيكةت ْابيَ بةٖيواي طوت -وةى طؼت بابةتة ثيَوةْذيذاسةنإ بة دٓظيةتةوة-باطووسووريَٓة 
بي ٖةس ئةوةْذة ْةبيَ نة سووْي نةيتةوة ض ػتيَو بووةتة ٖؤي ئةوةي ئةّ بريؤنةية بيضِ بطشيَت. 
ٖةس دةتواْي ئةو ٖةية بؤ بةسدةْطةناْت بشِةخظييَن نة، بة يةبةس ضاوطشتين طٓووسةنإ و 

ييَشةدا ضريؤى  تةعةطوبةنإ و تايبةمتةْذييةناْي تانةنةطي طوتاسبيَز، بؤخؤيإ بطةٕ بة ئاناّ.
باػرت ية ساطتةقيٓة دةسةقةتي بةياْهشدْي سةقيكةت ديَت. نةواتة، بةدةطتةوداَئَ بووْي طؼت 
ئاصادي و ئيدتياسةناْي سؤَإ ْووطيَو، دةَٗةويَ ضريؤني دوو سؤر بةسية ٖاتِٓ بؤ ئيَشةتإ بؤ 

ؤٕ نةومتة بري ييَ نشدْةوةي بطيَشَِةوة ئةوةي نة وا ضؤٕ ػامن دا بةس ئةو ئةسنةي ثيَتإ طجاسدووّ ض
و ضًؤٕ ية رياْي سِؤراْةَذا يةطةَيي ديٓطًَِ دا. ثيَويظت ْانا بًَيَِ ئةوػتةي ػي دةنةَةوة 

”بووْيَهي دةسةني ْيية ئانظربير
27

”ْاويَهي ْيَو ضريؤنة، فشيَٓٗاّ “
28

تاقة # َٔ$يؽ ٖةسوةتش “
يةصاس ديَتة دةس، بةآلّ يةواْةػة  وػةيةني طوجناوة بؤ ئةو نةطةي بووْيَهي دةسةنيي ْيية. دسؤّ

سةقيكةتطةييَهي تيَذابيَ ئةوة يةطةس ئيَوةية ئةّ ساطتةقيٓاْة ببيٓٓةوة و بشِياسيإ يةطةس بذةٕ ئايا 
ٖيض ناَيإ ػاياْي ئةوةٕ سِايطشٕ يإ ْا. ئةطةسيؽ بايةخيإ ْةبوو دةتوأْ طؼتيإ فشِيَ دةْة ْاو 

اتة َٔ يةى يإ دوو سةوتوو يةَةوبةس ية ْاو ٖةواي خؤػي نةو صبًَذاْةوة و يةبرييإ بةسْةوة.
”ئؤنتؤبةسدا ْوقُي ْاو فيهش و خةياآلت ببووّ )ْاوي َيَشي بيَتوٕ

29
”َيَشي طيتؤٕ ،“

31
َيَشي  ،“

”ناسَايهيٌَ
31

ئةّ ػتة صؤس طشْط ْيية( ية -يإ ٖةسْيَويَهي ديتإ ثيَ خؤػة ية طةسّ دابٓئَ ،“
و بةئاناّ  -رٕ و ضريؤى -وقة )يإ ئةسنة(وا بؤّ بامسهشدٕ ثةْا ضؤَي داْيؼتبووّ. ئةو تة

طةيؼتٓيَهي ثيَويظت يةّ ثشطةدا نة ٖةَوو ضةػٓة دةَاسطشري و ٖةيةداْيَو دةوسوورييَنَ، ًَُي 
                                                           

27-Oxbridge 

28-Fern ham 
29-Mary Benton 

30-Mary Seton 

31-Mary Carmichael 
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تا عةسصي داْةواْذبوو. يةالي ساطت و ضةمثةوة ضًَي طوَيي ئاَيتووْي و ئةسخةواْي بشيكةيإ دةٖات و 
ة طةسَإ يا بة ئاوس طووتابٔ. ية اليةني تشةوة ػؤسِةبية ٖةَوونات تةْاْةت يةوةؾ دةضوو ي

تاصيةداسةنإ دةطشيإ و ثشضيإ بةطةس ػاْياْذا بآلو ببووةوة. ضؤَيؽ بة ئيؼتياي خؤي ويَٓةي 
ئامسإ و ثشدي و دسةختة طشِطشتوةناْي ثيَؼإ دةدةدا، ناتيَ خؤيَٓذناسيَو بة طةَيةنةيةوة بة طةوٍَ 

وإ ئةّ ويَٓاْةوة تيذةثةسِي ديظإ يةنيإ دةطشتةوة، وةى بًَيَي ئةو ٖةس قةت ْةػبووة. ييَذإ ية ْيَ
 -ئةطةس ػاياْي ئةّ ْاوة بة ػإ و ػهؤية بيَ -يةويَ دةنشا ضةْذ ناتزَيَش ية خؤتذا ْوقِ بي. ٖضس

ثةت و قوالثةنةي خؤي ٖاويؼتبووة ْاو ضؤَةنة. قوالثةنة دةٖات و دةضوو، طات بة طات، 
شةو يةويَ ية ْيَو ويَٓةنإ و طيايةناْذا، ييَ دةطةسِا ئاوةنة بيٗيَٓيَتةوة طةسيَ و بيباتةوة بٓةوة، ييَ
ئةو ٖةَيكوآلْة ية نتوثشِةي ٖضس بة قوالثةنةوة بووة ثاػإ بة  -ئةو سِانيَؼاْة بضونةي وا دةصأْ-تا

بٔ ئةو بريؤنةيةي َٔ وا ئةطجايي ٖةَيهيَؼاْةنةي و بة ٖيَوسي ية طةس عةسصي داْاْةنةي؟ َةخا
ئيَظتانة يةطةس ضيُةْةنة داْشابوو، ضةْذةبيَ ْشخ وةبةس ضاو دةٖات، ضةْذة بيَ بايةخ يةو َاطياْة 
دةضوو وا َاطيطشي بةئةصَووٕ دةخياتةوة ْيَو ئاو بةٖيواي ئةوةي قةَيةوتش بيَت و سؤريَ ية سؤرإ 

هشةوة طةستإ ْاٖيَؼيَِٓ، ٖةسضةْذة ئةطةس بةناسي بشراْذٕ و خواسدٕ بيَ. بة طيَشِاْةوةي ئةو في
 طةسْر بذةٕ، يةواْةية خؤتإ ية ْاو قظةناْي ئةَشِِِؤنةَذا بيبيٓٓةوة. 

 -وى بيَ، تايبةمتةْذيةني سِةَضاوي ية دؤسي خؤي ٖةبوووبةآلّ ئةو بريؤنةية، ٖةسضةْذيؽ ط
ذا نة وةدةس دةنةوتةوة ية ٖةَإ نات ٖةسنة دةنةوتةوة ْاو صةئ، طشيٓط و ٖةطت وسوورئَ دةبوو

و دةطووسِاوة و طةسي بةّ الوبةوالدا دةنشد، ٖةسا و ٖةَيآليةني فيهشي واي طاص دةنشد نة ئؤقشةي 
ييَ دةطشتي. نة وةخؤ ٖامتةوة ديتِ ئةوة خةسيهِ بة خيَشاييةني صؤس بةطةس ضيُةْةنةدا تيَذةثةسِّ. 

اَطشيَ. طةسةتا ْةَضاْي ئةو قةآلفةتة طةيشة دةطتبةديَ قةآلفةتي نابشايةنِ ييَ ثةيذا بوو تاوةنو سِ
ضاوي تشغ و تووسةيي  بةو دٌ و بةسطة يةنظةسة فةسَييةيةوة ئاَارة بة َٔ دةنات. ية دةّ و

دةباسي. غةسيضةّ ية ديات بةَيطةٖيَٓاْةوة، وةفشياّ نةوت. ئةو َةعُووس بوو َٓيؽ رٕ. ئةَة 
وةسطشتٔ يةّ ػؤيَٓةيإ  هؤيةسإ سيَي نةَيوإ و ييَضيُةٕ بوو ئةوي ديهةؾ سِيَطة. ٖةس ئةْذاَ

ثيَذساوة َٔ دةبيَ بةو سيَطة خيضةآلْةدا بشِؤّ. ئةّ بريؤناْة خيَشا بة َيَؼهُذا تيَجةسِئ. ناتيَ 
طةسِاَةوة سِيَطة خيضةآلْةنة، دةطتةناْي نابشا ْيؼتٓةوة و دةَوضاوي ئاساّ بووةوة، ٖةسضةْذة 

ية سِؤيؼنت بةطةس خيضةآلْةنةدا، صةسةسيَهي صؤسي ييَ ْةدسابوو.  سِؤيؼنت بة طةس ضيُةْةنةدا خؤػرتة
تاقة تؤَةتيَو نة دةَتواْي بيدةَة ثاٍَ ئةْذاَإ و ييَهؤيةساْي ٖةس نؤييَزيَهي دةضووّ، ئةوة بوو 
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وا ية بةس ئاطاداسيهشدْي ضيُةْيَو نة طيَظةد طاَيي سِةبةقة ية طةس عةسصية َاطية بضونةنةي 
 ة. َٓيإ سِةثيَ ْاو

ئيرت وةبريّ ْةدةٖاتةوة ض بريؤنةيةى ئاوا ئاصاياْة ثاَيي بةَٓةوة ْابوو بيَ ئيضٕ وة رووس نةوّ. 
سِؤسي طوَيح وئاساَؼت وةى ٖةوسيَو ية ئامسإ داسِرا خواسيَ، ضوْهة ئةطةس سِؤسي طوَيح َةْضَييَهي 

بةياْيَهي ئؤنتؤبةسدا. ٖةبيَت، ئةوة ئةبيَتة سةوؾ و سةطاسة ضواس طووضةناْي ئانظربير ية بةسة 
يةناتي ثياطة نشدٕ بة ْيَوإ ئةو ثةمياْطةياْة و تيَجةسئ ية ثةْا ئةو ٖؤَية قةدميي و نؤْاْةدا يةوة 

بووبيَ وةى بًَيَي قةفةطةيةني ػووػةي َؤعذيضة ئاطا  سِيَهوثيَوي صةَاْي ساٍَ سِيَهوثيَهدةضوو ْا
ظي داطشتيبَ، صةئ، ية طؼت دؤسة ثيَوةْذيةى وا ٖيض دةْطيَهي ييَوة ْاضيَتة رووس دةطتةي َشو

يةطةٍَ ساطتةقيٓةنإ دةسباصببوو)َةطني داسيَهي تش طةسثيَضي نشدباية و طةسِابايةتةوة ْاو 
يةطةٍَ طاتذا دةطاصا. بة ٖةَيهةوت،  ضيُةْةنة( دةطيت ئاواَية بوو تاوةنو سِامبييَنَ ية ٖةسػتيَو وا

ي طةباسةت بة ديذاسي دووباسة ية ئانظربير ية بريةوةسيةني نؤْي ْاَيًهةيةني قةدمي
”تةستيالتيَهي صؤسدا وة بري ضاسيض يةَب

32
”وا تةنشي -ّ دةخاتةوة. “

33
ْاَةنةي خظتبوة طةس  “

ْيَو ضاواْي و ثيَي نوتبو قذديظي ضاسيض. ئةوةي ساطتة يةْيَو ٖةَو نؤضهشدوةناْذا )فيهشةنامن 
وة(يةَب يةنيَهة ية باػرتيٓةناْيإ، ثيَت خؤػبوو ٖةسبةو ضةػٓةي دةٖاتٓةوة يادّ بؤو دةطيَشَة

نشدةوة نة  ييَي بجشطي، ضانة ثيَِ بًَيَ بابضامن ئةو ْاَيًهاْةت ضؤٕ ْووطيوٕ؟ بريّ يةوة
34ْاَيًهةناْي ئةو تةْاْةت ية ْاَيًهةناْي َةنع بريبؤّ 

يؽ نة صؤس تةواو وثوخنت، باػرتٕ “
و بشوطهةي َشخ و تواْاييةي وا عةيبذاس و ْاتةواو، بةآلّ يةبةس ئةو ثشِيؼهة ية ْاناواْةي خةياٍَ، ئة

ثشِ ية ئةطتيَشةي ػيعشي دةنات. يةَب سةْطة طةد طاٍَ يةوة ثيَؽ ٖاتبيَتة ئانظربير بةدَيٓياييةوة 
طةباسةت بة دةطٓووطي داْةيةى ية ػيعشةناْي -ْيَوةنةييِ وةبري ْاياتةوة–ْاَيًهةيةني ْووطي 

”َيًتؤٕ
35

”. يةواْةية ػيعشي ييظذاغوا ييَشا ديبوي“ 
36

بووبيَ يةَب ْووطي بؤي صؤس ديَطةي  “
َإ بووة نة وػةيةى تواْيويةتي ية ييظذاطذا يةطةٍَ ئةو ػتةي وا ٖةية دياواصي طةسطووسِ

ٖةبيَت. ٖيَٓاْة بةسضاوي ئةوةي نة َيًتؤٕ وػةناْي ئةو ػيعشة دةطؤسِيَ بة تاوإ ٖةرَاسدبوو. ئةّ 
ٓذي بؤّ بهشيَ ٖؤْشاوةي ييظذاغ وةبري خؤّ بيَُٓةوةو خؤّ بةو َةصْذة و ػتة بووة ٖؤي ئةوةي ٖيَ

                                                           

32-Charles Lamb 

33-William Thackeray 

34-Max Beerbohm 

35-John Milton 

36-Lycidas 
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طوَاْاْةوة طةسقاٍَ نةّ نة َيًتؤٕ ض وػةيةني طؤسِيوةو بؤضي. ثاػإ بة صةيُٓذا ٖات نة ئةو 
دةطٓووطةي يةَب ديبووي بةقةسا ضةْذ َيرت ية َٔ دووسة، و نةواتة دةنشا بة دووي يةَبذا يةو 

ة تيَجةسِي و بضية ئةو ثةستونداْة بةْاوباْطةي وا ئةّ طةجنيٓةيةي ْاوبشاوي سةوػة ضواس طووضةو
تيَذا دةثاسيَضسيَ. دطة يةوة بةدةّ ديَبةديَهشدْي ثيالْةنةَةوة وةبريّ ٖاتةوة نة دةطٓووطي 

”ئيضَؤْذي
37

تةنشيؽ ٖةس يةويَ سِاطرياوة. سةخٓةطشإ صؤس داس دةَيئَ نة ئيضَؤْذ باػرتئ سؤَاْي “ 
بووة. بةآلّ، ٖيَٓذي وةبريّ بيَت، دةطهشدي بووْي ػيَواص و نؤتوبةْذةناْي طةدةي ٖةردةيةّ  تةنشي

َةطني نة ػيَواصي طةدةي ٖةردةيةّ ػتيَهي ئاطايي بووبيَ الي  تيَهذةسي خؤيَٓذْةوةنةي دةبوو
نة ضووْةوةي ئةوةي ثيَذا ة ضاو ييَهشدْي دةطٓوطةنة وئةَة ساطتةقيٓةيةنة نة دةنشيَ ب -تةنشي

ئةّ طؤساْهاسياْة بة قاصاجني ػيَواصةنة بووة يإ َةعٓانةي بيظةملييَن. بةآلّ ئةو نات دةبيَ بشِياس 
بةآلّ ئيرت ئيَظتةنة يةبةس  -بذةئ يةطةس ئةوةي نة وا ػيَواص ضية و واتا ناَةية، ئةو ثشطياسةي نة
بةديَ ، ضوٕ دةطتاووَةوةدةسنةي ضوْة رووسةوةي ثةستونداْةنة بووّ. بة دَيٓييايةوة نشدبو

ئاغايةني ديؤظإ وسيؽ طجي و قةَيع وةى فشيؼتةيةني ْيطةٖبإ نةيةديات باَية طجيةناْي بة 
دةممذا ػني بوو بةدةّ ئةوةي نة بةسةو دواوة ثاَيي ثيَوة سِةػةناْي سِيَطة دةطشيَ يةبةس ساوةػاْذْي دًة

يةطةٍَ يةنيَ ية ئةْذاَاْي صاْهؤ  دةْاّ بة طووني عوصسَايي خواطت و طوتي نة وا خامنةنإ دةبيَ
 بٔ يإ ثظوويةيإ ثيَ بيَت دا ئيضْي ٖاتٓة رووسةوةيإ ٖةية. 

دٓيَوداْي رْيَو بة نتيَبداْةيةني بة ْاو باْط ٖةس يةطةٍَ طؤيَ ثيَ ْةبضووتين ئةو نتيَبداْة 
هذا طؼت بةْاوباْطة بةساَبةس دةبيَتةوة. بةو ثةسِي يةطةسةخؤيي و خؤسِاطشيةوة، يةناتيَ

طةجنيٓةناْي ية ْاو دَييذا سِاطشتووة و يةويَذا بةطتووْييةتةوة، بة خةياَييَهي ئاطوودةوة دةْويَ و، 
ئةوْذةي ثيَوْذي بة َٓةوة ٖةية، ٖةتاٖةتاية ية خةودا دةبيَت. بةدةّ ئةوةي نة بةتوسِةييةوة ية 

ْةدةّ. ئيرت قةت ضاوةسِواْي  ثًيهاْةنإ دةٖامتة خواسيَ طويَٓذّ خواسد ئيرت قةت ئةو خةوة تيَو
َيواْذاسييإ ييَ ْةنةّ. ٖيَؼتا ناتزَيَشيَهي َابوو بؤػيَوي ْيوةسِؤ دةبواية ضيِ بهشدباية؟ 
يةطةوصةآلْةنةدا ثياطةّ بهشداية؟ يةثةْا ضؤَي دابٓيؼتبايةّ؟ بيَ طوَإ بةياْييةني ثاييضي دوإ 

 وإ بةطةس عةسصيذا دةباساْذ ٖيضهاّ يةو دوبوو طةآلي داسةنإ يةّ الو يةوالوة باساْيَهي طووسي
ناسة ٖيَٓذ طشإ ْةبووٕ. بةآلّ دةْطي َوطيكاّ ٖاتةطؤي. دةرْيَو يإ ئاٖةْطيَو بةسِيَوة دةضوو. 
نة ية ثةْا دةسني نًيظانةوة تيَجةسِيِ، ئؤسطةنة دةْطيَهي بةػهؤي ييَوة ٖات. يةو نةػة 

                                                           

37-Esmond 



 23 

ة بريةوةسييةى ية ثةراسة دةضوو تاوةى ية خؤي ٖيَُٓةدا، تةْاْةت ثةراسةي َةطيشيةتيؽ ثرت ي
بضيَ. تةْاْةت دةتطوت طاصْذةناْي ئؤسطي نةوْاساؾ ثةسدةي طوَيشيإ تيَوة ثيَضشاوة. ئةطةس َايف 

ئةّ داسةيإ يةواْة بوو خضَةتهاسي  ضووْة رووسةوةػِ ٖةبواية، ثجِ خؤؾ ْةبوو بضُة رووسيَ
بهات،  يَخاوييَن ئاييين( ي ةَيطةي غوطًَي تةعُيذّ )ثاى ونًيظا بةسّ ثيَ بطشيَ و بؤ ويَٓة داواي ب

يإ ثظوويةيةني بةسثشطي صاْهؤ. بةآلّ دةسةوةي ئةّ ػؤيَٓة بة ػهؤياْة صؤس داسإ بةقةسا 
ٖاتٓةدةس، مجودؤَييإ  رووسةوةيإ خؤػة. دطة يةَة ضاوييَهشدْي دةَاوةس ية ناتي ضوْة رووس و

ةي َيَؼةْطوئ ية بةسدةَي نةْذودا صؤس طةسجنشِانيَؽ بوو. يةبةس دةسني نًيظا، وةى نؤبووْةو
صؤسيإ نآلويإ ية طةسدا و عةبايإ يةبةسدا بوو. ٖةْذيَهيإ ػاَيي ثيَظتةيإ بةطةس ػاْذا دابوو 
ٖةْذيَهي تش ية طةس نوسطي تةطةسداس داْيؼتبووٕ ئةواْيرت ٖةسضةْذة ٖيَؼتا ثري ْةببووٕ، ضشض 

يافةيةني ٖيَٓذة طةيشيإ بوو َشؤظيإ وةبري ئةو قشِراَية صةبةآلساْة ببووٕ و ػهابووْةوة و ق
ٖةسوا نة بة ديواسةنةوة ثاَيِ دةخظتةوة وا صؤس بةصةمحةت بة طةس صخيي ئانواسيؤَذا دةسؤٕ. 

بووةوة، بة صةيُٓذا ٖات نة ية ساطتيذا صاْهؤ ػؤيٓيَهة بؤ ثاساطتين ضةػٓة دةطُةْةنإ، ئةو دا
”ضاس بٔ بؤ َاْةوةي خؤيإ ية ثيادة سِةوي ػةقاَي  ئيَظرتةْذضةػٓاْةي ئةطةس ْا

38
ظةْطٔ، صؤس “ 

صوو تيَذا دةضٔ. وةبري ضريؤنة يةَيَزيٓةنإ طةباسةت بة طةسؤنة نؤْةناْي صاْهؤ نةومتةوة. بةآلّ 
دةياْطيَشاوة ثشؤفيظؤس... ي ثري بة فيكةي فيتوةنة  –ٖيَؼتا وسةي فيتو ييَذامن ْةٖاتبوة بةس 

نة ئيرت خةَيهة بة سيَضةنة ضوبووْة ْاو نًيظانةوة. دةسةوةي نًيظا -ةديَ غاسي دةدةدادةطتب
بوسدة بةسصةناْي، ية نةػتيةني ساوةطتاو بوو ية ديَي خؤي. ٖةسوةني دةصأْ، طوَبةصي و 

و نات ية طةفةسداية و قةت ْاطاتة ديَ، ػةواْة سووْاى دةنشئَ و تا ضةْذ وؤى دةضٔ وا ٖةَسِطة
ش ئةوالتش و ية دووس دووسةوة يةو بةسي طشدةناْيؼةوة، ٖةس دةبيٓشئَ. يةواْةية سِورطاساْيَو نيًؤَةت

ضة بةو ضيُةْة سيَو وثيَهاْةػيةوة، بةوبيٓاة طةوسة و نًيظايةػيةوة، صةيهاو وئةّ سةطاسة ضواس طو
ة نشدةوة نةوا سةمتةٕ بووبيَ ػؤيٓيَو وا طزوطيايةناْي ػةثؤييإ داوة و بةساص ييَي يةوةسِاوٕ. بريّ يةو

ئةطح ونةٍَ، دوت دوت و دةطتة دةطتة، بة ئةسابة بةسديإ ية وآلتاْي دوسةوة ٖيَٓاوةو، ثاػإ ئةّ 
ؤنة خؤَيةَيَؼياْة وا ٖةْوونة ية بةس طيَبةسةنةيإ ساوةطتاوّ، بة ناس و ٖةوَييَهي بيَوضإ بة سيض  ًب

ذساوٕ، ثاػإ ػيَوةناسٕا ػوػةي ثشِ ي ة ْةقؽ و ْيطاسي ثةجنةسةناْيإ ٖيَٓابوو، و يةطةس يةى دْا
اناْيؽ ضةْذ طةدة يةطةس ئةو باْة بة ضيُةْتؤ و ثيَُةسِة و َاَية خةسيو بووٕ. سةمتةٕ ٖةس  بةْٓ

                                                           

38-strand 



 24 

ػةممؤيةى و نةطيَو صيَش و صيَوي ية ْاو داْتايةني ضةسَةوة ٖاويؼتوةتة ْاو ثةية قةَيةػاوةناْيإ، ية 
ةية بةسوةي سِةْطة ػةوي ػةممؤيإ،  ناتي ناية و ئاودؤخواسدْةوةيإ بووبيَ. بريّ يةوة نشدةوة يةوْا

نؤتايي ية صيَشِ و صيو بةسدةوّا يةّ سةوػةدا ٖاتيبَ و ضووبيَ تاوةنو بةسدةنإ يةنشِيض بئَ و سووباسيَهي بيَ
انإ بةسدةوّا ناس بهةٕ، سيَو وثيَهي نةٕ، ئاوةسِؤٖةَيهةْٔ و قووَيي نةٕ و ئاو ٖةَيطؤي ضٕ. بةآلّ ئةو بةْٓ

اغةيةني قاِي  ة يةطةس ٓب نات طةسدةَي ئيُإ بوو وة ثاسةيةني صؤس بةسةو ئيَشا دةٖات تاوةنو ئةّ بةسدْا
، ديظاْةوة ثوَييَهي ثرت ية اليةٕ خةصيَٓةي ػايةنإ و ئَ، ئةو ناتةي ديواسةنإ ٖةٍَ دةضٓشٕا  دآب

يةوةي نة ييَشا طشوودي ئاييين دةضشِٕ و  ػارْةنإ و ْةديبضادةنإ بةسةو ئيَشا دةٖات تا دَيٓيأب
ة دةَييَٓةوة. صةوي و صاسيَهي صؤسيإ ثيَ دةبةخؼشا و َاَيياتيإ دةدساية. و ئةو ناتةي  َاَؤطتايإ وْا
طةسدةَي ئيُإ نؤتايي ثيَٗات و طةسدةَي ئاوص طةسي ٖةَيذا، ٖيَؼتا ٖةس ٖةَإ صيَشِ و صيَوةنة 

ةصسا ئةجماسةيإ ئيرت صيَشِ و صيَو يةطؤسِيَذا َابووٕ نوسطيطةيي ييَ ، نوسطي ئوطتادي دَا ذسٕا هؤَييٓةوة دْا
ةوة بةساو ئيَشا دةٖات، ية  ْةى ية خةصيَٓةي ػاٖاْةوة بةَيهو يةْاو طٓذوقي باصسطاْإ و بةسٖةَٗيَٓةسْا

ةي وادةنشيَ بًَينَي ثاسةيةني صؤسيإ بة ثيؼةطاصي نؤ نشدبوةوةو ية ْاو وةط يةت توسةنةي ئةو ثياوْا
هؤيةي ثيؼةنةي خوياْي ييَ فيَش ببووٕ بؤوةي نؤسطيَهي  ْاَةناْياْذا بةػيَهي صؤسيإ دةداوة بةو صْا
ةوة دامبةصسيَٓٔ. ئا ييَشةوة ثةستونداْةنإ و تاقيطانإ و سةطةدخاْةنإ  ةطوٓت صياتش بؤ ييَهوَييٓةوة و وْا

ةصسٕا نةيوثةييَهي بيَ ويَٓة و نةسةطةيةني طشإ بةٖا وْاط ،  و وادَا ئيَظتةنة يةْاوقةفةطةي ػوػةدٕا
. بةدةّ ثياطةنشدْةوة، بة  ةي ضةْذ طةدة يةوةثيَؽ طزوطيا ػةثؤييإ دةداو بةساص دةيةوةسِٕا يةوػؤٓي

اغةي صيَشِ و صيَو خاتشدةّ بةسِادةيةني ثيَويظت قاِي بووة ُذا ٖات نةوآب طةْطفةسػة ثتةوةنةي  صةٓي
ي نةػةف يةطةس طةس بةثةية ية ثًيهاْيَهةوة ثيادةسةوةنة طيانيَويةناْي داثؤػيبوو . ثياوْا

ي بةس ثةجنةسةنإ ثؼهوتبووٕ. دةْطي  يهاْيَهي تش دةضووٕ. خوْضة سِةْطاو سِةْطةنإ ية ْاو طوَيذْا بؤًث
ئةو فيهشة -خشِةخشِي صؤسي طشاَافؤْةنة ية ديوةناْةوة دةٖات. َةساٍَ بوو َشؤظ ْةنةويَتة فيهشةوة

  يَهذسا. دةْطي ناتزَيَشةنة ٖات. ناتي ئةوة بوو سيَطةي خواسدْطة ببيُٓةوة.ٖةسضيةى بوو، يةثشِ ت
طةيشة سؤَآْووطةنإ بة ػيَواصي خؤيإ بةوةَإ قايٌ دةنةٕ ئةو ػتةي وا ٖةَوو نات 
خواسدْي ػيَوي ْيوةسِؤَإ ية ياددا دةٖيًََيَتةوة يإ قظةيةني خؤػي نةطيَو يإ ناسي طةسْر 

ةضي بة دةطُةٕ وػةيةى باطي ئةو ػتة دةنةٕ نة خوسدساوة. ئةَة بةػيَو ية سِانيَؼي نةطيَهة. ن
َشاوي ْةنا،  ْةسيت و سِيَوػؤيين ناسي سِؤَآْووطة وا ئاَارةيةى بة ػؤسبا و َاطي قضٍ ئاال و

ٖةس دةَييَي ػؤسبا و َاطي قضٍ ئاال و َشاوي طشيٓطيةنيإ ْيية، ٖةس دةَييَي قةت نةغ دطةسةي 
ػةسابي ْةخواسدوةتةوة. بةآلّ َٔ ييَشةدا سِيَي ئةوة بة خؤّ دةدةّ ئةّ ْةسيتة تيَو دةّ  ْةنيَؼاوة يإ
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َيذا دةطيت وو ثيَتإ بًَيَِ وا يةّ باسودؤخة تايبةتةدا خواسدْةنة بة َاطيةني طؤٍ ية دةوسيةني قو
قاوةيي وةى ثيَهشد نة ضيَؼتًيَٓةسي نؤييَز تةواوي بة طؤطي طجي طواغ دابوو دطة ية ضةْذ ثةَيةي 

ثةَيةي الػاْي َةسة نيَويةني َيَو نة طؤطة طجيةنةيإ يةّ ال و يةو الوة قاوةيي دةنشد. ثاػإ 
ْؤسةي نةو ٖات، بةآلّ ئةطةس ئةّ قظةية ضةْذ باَيٓذةيةني ئاوةثشِوصي قاوةييتإ يةطةس بًَوتيَو 

نؤَييَ ػيت ديؽ، طؤغ  دةخاتةوة ياد، صؤسخشاخ بة ٖةَيةدا ضوٕ. نةويَهي صؤس ودؤساودؤس يةطةٍَ
وطاآلد، بةتاَي تيزوػريئ، بة سِيض يةطةس َيَض داْذسإ ثةتاتةنةي ْاطو وةى يرية بةآلّ ْةى ٖيَٓذة 
ئةطتوس نةيةَة طووسةنةي وةى طوَيةباخ بادسابوو بةآلّ ثتةوتش. ٖيَؼتا نةوي بشراو تةواو ْةببوو نة 

وسي ضيُةْةنإ بيَت بة سواَيةتيَهي ٖئَُ ثياويَهي خضَةتهاسي بيَذةْط، يةواْةية ٖةَإ َةئُو
تشةوة، ديظيَشِيَهي ية ْاو دةطشةي طفشةنةدا يةبةس دةَي ئيَُة داْا نة ئةطةس ْاوي ثوديٓطي يةطةس 
داْينَي و يةئاناَذا بيبةطتيٓةوة بة بشيٓر و ْيؼاطتةوة ئةوة طوونايةتي ثيَ دةنشيَ. يةّ ْيَواْةدا 

اٍَ دةنشإ و ثشِ دةبووْةوة. بةّ دؤسةتا ْيَوةسِاطيت بشِبشِةي ثؼت نة ثياَيةي ػةسابي صةسد و طووس بةت
َةبةطت ئةو تيؼهة ناسةبايية تؤطٓة ْيية وا ثيَي دةَيينَي سوْانايي و  سِؤسي تيَذاية سووٕ دةبوةوة

ية صاسَاْةوة بةسةو ْامخإ يإ دةسةوة دةضيَ، بةَيهة ئةو بشيظهةيةني قووَيرتة، نةَرتٖةطيت 
َةْذاْةية. ثةيةيةني ْاويَ. ةت و ػاساوةتشة، بًَيَظةي صةسد و طيإ يةبةسي دواْذْي ئاوصثيَذةنشيَ

وَإ دةضيٓة بةٖةػت و وٖةسا و ٖوسيايةني ْاويَ. ْايٗةويَت نةطيَهي تش بيت. ئيَُة ٖةَ
”وةْذايهيؼُإ يةطةَية.

39
بة واتايةني تش، ريإ صؤس خؤؾ وةبةسضاو دةٖات، خةآلتةناْي صؤس “ 

تةْطي و ئةو تاطةية صؤس بضوى و ٖيضةنة بوو، ٖاوسِيَيةتي و قظةنشدٕ ئ بووٕ، ئةّ دَيػريدوإ و 
يةطةٍَ نةطيَهي وةى خؤت صؤس ثشِبايةخ بوو، ٖةس وةى داطريطاْي دطةسةيةني باؾ و خؤدادإ 

 بةطةس نؤطةْةناْي ثةْا ثةجنةسةنة. 

                                                           

نة دواتش ية باسةطاي ضاسيضي يةنةّ ْاصْاوي  (1599-1641؛(Anthony Vandykeئاْتوْي وةْذايو - 33
ْيطاسنيَؼي  (1727-88)طريي وةسطشت، ػيَوةناسيَهي ئيظجاْيايي ثظجؤسية ثوستشيَ دا بوو. توَاغ طيَيٓضبشو

ؼي تشي ئيٓطًيظي ْيطاسنيَ (1733-1792) ئيٓطًيظي، ية ناتي َةسطذا بة طؤي طيَشداػواسيَيٓويذص
ةْذايهيؼُإ يةطةَية. دةنشيَ ئاوا قظةنةي طيَيٓضبشو ٖبةٖةػت وة  ٖةَوَإ دةضيٓة$ٖاوطةدةي خؤيذا ضشثاْذ: 

ٖةسضؤْيَو بيَ # ئيَُة ٖةَو ْيطاسنيَؼإ دةضيٓة بةٖةػت و وةْذايهيؽ يةْاو طشوثي ئيَُةداية$ييَو بذةيةوةنة 
 اييٌ بوْي يةدوايني طاتةناْي رياْيذا. و. فئةو قظةيةي ئةو بشيتية ية ئاطودةيي و ق
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اية، ئةطةس يةبةس بيَ تةثًَةني ئةطةس ية ْووس و ْيَوضاواْةنةّ تةثًَةنةنةّ يةبةس دةطتا بو
طووتووي طيغاسةنةّ ية ثةجنةسةنةوة ْةنشدايةتة دةس، ئةطةس باسودؤخةنة بشِيَو يةطةٍَ ئةوةي نة بوو 
دياواصي بواية سةْطة ئةو ثؼيًة نًو بشِاوةّ ْةدةدي. ديتين ئةو ئارةَية طةيش و بةثةْذ بووة نة 

ةَيهةوت بووة ٖؤي تيَطةيؼتٓيَهي ٖةطت و ْةطيت بيَذةْط يةو سةطاسة ضواس طوضةدا دةطةسِا بة ٖ
َين طؤسِي. وةى ئةوةي نةطيَو ثةسدةيةني ال دابيَ. يةوة دةضوو ناسيطةسيي ئةو ػةسابة باػة 
وسدة وسدة بةسةو تةواوي بشِوا. بةدةّ ضاوييَهشدْي ئةو ثؼيًة نًو قشتاوةوة وا ية ْيَو ضيُةْةنةدا 

ثيَِ وابوو ػتيَو نةَة، دياواصة. ٖةس وا  -يٗاْة بةػو بيَيةوة دةضوو ئةويؽ يةّ د -ساوةطتابوو
نة طؤيِ بؤ قظةنإ سادة طشِت، ية خؤَِ ثشطي ض ػتيَو نةَة، و ضي دياواصة. بؤ وةآلَذاْةوةي 
ئةّ ثشطياسة دةبوو خؤّ ية دةسةوةي ئةّ رووسة وةبةس ضاو بٗيَٓاباية، ية سابشدوويةني نؤْذا، ية 

ْي َيواْذاسييةني ْيوةسِؤي تشّ وةبةس ضاوّ ٖيَٓابايةتةوة وا ية ػؤيَٓيَهي واقيعي بةس ية دةْطذا دمية
ْضيهي ئيَشا بةآلّ دياواص بةسِيَوة ضوبوو. ٖةَوو ػتيَو دياواص بوو. يةّ ْيَواْةدا، ئاخاوتين 
َيواْةنإ نة صؤس بووٕ و طةْر، ٖةْذيَهيإ يةّ سِةطةص و ٖةْذيَهيإ ية سِةطةصيَهي تش، دسيَزةي 

ا، بة ئاطاْي بة طةسخؤػي، بةئاصادي بة دةّ طاَيتة و ثيَهةْيٓةوة. ٖةسوا نة ئةّ ئاخاوتٓة ية ثيَذس
طؤسِيَذا بوو، َٔ يةطةٍَ ئاخاوتٓةنةي تش بةساوسدّ نشد، بةّ بةساوسدنشدْة دَيٓيا بووّ يةوة نة يةنيإ 

و ْةطؤسدسابوو ية سةطةصي ئةوي تش و َرياتطشي بةسسةقي ئةوي تش بوو. ػتيَو ْةطؤسدسابوو ػتيَ
ييَشةدا بةدٍَ و بة طيإ ْةى بؤ ئةو ػتةي دةطوتشا، بةَيهو بؤ دةْطي ئةو بضاظةي وا ية  -َةطني

طؤساْهاسيةنة ييَشةدا بوو. بةس ية دةْط، ية -ثاػيةوة بوو طؤيِ سادةطشت. بةَييَ، ٖةس ئةوة بوو
ّ قظةناْيإ ٖةوايةني تشي َيواْذاسييةني ئاوةٖادا، خةَيهي ٖةس ساطت ئةّ قظاْةيإ دةنشد، بةآل

ٖةبوو ضوْهة يةو سِؤراْةدا طؤص و ْاسةْاسيَهي يةطةٍَ بوو، ويشةويشيَو وا ييَي ساَيي ْةبي، بةآلّ 
ئاواصداس و ٖةريَٓةس، وا بايةخي خودي وػةناْي دةطؤسِي. ئايا نةغ ثيَي دةنشا بةسطي نةالّ بةبةس 

اسي ػاعريإ بهشاباية. نتيَبيَهِ ية ثةْاوة بوو، ٖةَيِ ئةو ْاسة ْاسةدا ٖةَيبهيَؼيَ؟ يةواْةية بة ٖاسيه
داوةو صؤس بة ٖةَيهةوت ضاوّ بة ػيَعشيَهي تٓيظؤٕ نةوت. ديتِ ئةوا تٓيظؤٕ بة ٖةسا و طؤساْي 

 دةيًَيَت: 
 ية طوَية طاعةتيهةي بةس دةسواصةنةوة 

 دَيؤثة فشَيَظهيَهي بةػهؤ نةوتة خواس. 
 ةنةي َٔئةو ديَت، نؤتشةنةي َٔ، خؤػةويظت

 ئةو ديَت، رياْي َٔ، ضاسةْووطي َٔ 
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 #ْضيو بووةتةوة، ْضيو بووةتةوة$طوَيةباخ ٖاواس دةنات: 

 #وةدسةْط نةوتووة$طوَيي سِؤصي طجي دةْاَيييَنَ: 
 #دةي بيظتِ، دةي بيظتِ$صَإ بة دصييةوة طؤي سادةطشيَ: 

41”#ضاوةٕ سِووإ دةمب.$وةطؤطٓة دةطشتييَنَ: 
“ 

ػتة بوو وا ثياوإ ية َيواْذاسييةناْي ْيوةسِؤي بةس ية ػةسِ ويشةيإ دةنشد؟  ئايا ئةَة ٖةس ئةو
 رْاْيؽ؟ 

 دَيي َٔ ضةػين باَيٓذةيةني طؤساْيبيَزة
 وا ية ْيَو ْةَاَيَهي تاصة ئاودساودا ٖياَلْةي نشدووة

 دَيي َٔ ضةػين داسةطيَويَهة 
 وا بةسي صؤس ضًَةناْي ػؤسِ نشدووةتةوة

 فيَهي سةْطاو سةْطة دَيي َٔ ضةػين طةدة
 ية ْاو صةسيايةني ٖيَُٓذا 

 دَيي َٔ ية طؼت ئةَاْة خؤػرتة 
”يةبةس وةي ئةويٓةنةّ ٖاتووةتة الّ.

41
“ 

ئايا ئةوة ٖةس ئةو ػتة بوو وا رْإ ية َيواْييةناْي ْيوةسِؤي بةس ية ػةسِدا يةبةس خؤياْةوة 
 دةيإ طوتةوة؟ 

ةَيواْذاسييةناْي بةس ية ػةسِ، ئةطةس يةبةس ٖيَٓذةّ ٖيَٓاْة بةسضاوي ئةوةي نة خةَيو ي
خؤػياْةوة بيَ ئةّ ػتاْةيإ ويشةويش نشدووة ثيَ قؤسِ بوو، ثيَهةْني طشمتي ْاضاس بووّ ثاطاوي 
ثيَهةْيٓةنةي خؤّ بة ئاَارة نشدٕ بةو ثؼيًة نًو قشتاوة بذةَةوة ئةو بةطتةصَاْة، بيَ نًو، ية 

                                                           

ٖؤْشاوةي ( come into the Garden,Maud) #داية، وةسة بؤ باخضة$بةػيَو ية ػيَعشي - 44
ػاعريي ْاوداسي ئيٓطًيظي طةسدةَي ويهتؤسيا و طةوسة ػاعريي ، (1819-1892)ئايفشيَذيؤسد تٓيظؤٕ

 وف-دةسباسي ئيٓطًيظتإ. 
 ٖؤْشاوةي نشيظتيٓيا سؤصيَيت( 'A Birthday')#ديَزْي يةدايو بووْيَو$اوباْطي بةػيَو يةػيعشي بةْ -44

رْة ػاعريي بة ْاو باْطي طةسدةَي ويهتؤسيا. سؤصيَيت قةت بة قةسا تٓيظؤٕ  (9811894-18319881)
 سؤصيَيت ية ثةْا يةنرت، دةخت يةطةس بايةخي سؤصييَت ية ْاو ْاوباْطي ْةبوو ظؤَيف بة داْاْي تٓيظؤٕ و

 وف-نؤَةَيطاي ئةدةبي بشيتاْيا دةنات و ئةو بة ٖاوتاي تٓيظؤٕ دادةْيَت. 
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يَو طةيش وةبةس ضاو دةٖات. بًَيَي ئةوة ٖةس ئاوا ية دايو ْيَو ئةو طةوصةآلْةدا ٖةس بة ساطت نةَ
بووبيَ يإ نًهي ية ناسةطاتيَهذا ية نيع ضووبيَ ؟ ٖةس ضةْذة ٖةَوإ دةَيئَ ثؼيًةي بيَ نًو ية 

”ئايٌ ئاف َةٕ
42

ٖةية، يةو ػتةي نة ئيَُة ثيَُإ واية ْايابرتة. ئارةَييَهي طةيش و طةَةسةية.  “
يةو قظاْةي خةَيو  -يَ تا دوإ بيَ. طةيشة نًو ض دياواصيةى طاص دةناتثرت نةّ وةدةطت ئةنةو

 ية نؤتايي َيواْذاسييةناْي ْيوةسِؤإ دةيهةٕ، بةدةّ طةسِإ بةدووي نؤت و نآلوةناْياْذا. 
ئةَةيإ ية بةس بةدةوسدا ٖاتين صؤسي خاْةخؤي، تا ئيَواسةي ثيَ ضوو. وسدة وسدة سِؤريَهي 

بوو ئةو ناتةي بة ػةقاّ دا تيَذةثةسِيِ طةآلي داسةنإ دةوةسئ. بةدةّ دواْي ئؤنتؤبةس وٕ دة
 تيَجةسِئ ية ْيَوياْةوة، يةوة دةضوو دةسواصةنإ يةى بة دووي يةنرتدا قايِ و ٖيَوس 

بة دووَذا دادةخشئَ. َةئُوساْيَهي بيَ ئةرَاس نًيًيَهي بيَ ئةرَاسيإ دةخظتة ْاو 
ةصيَٓة بؤ ػةويَهي تش ئةَٔ دةبووةوة. ػةقاَةنة بة دادةيةى نؤتايي خ قوفًَطةييَهي سؤٕ ييَذساوةوة

ئةطةس ساطت بايذةيةوة دةتطةيةْيَتة فشيَٓٗاّ. بةآلّ دةسفةت صؤس -ْاوةنةيِ ية بري ضوةتةوة-ثيَذيَ
َابوو. تا ناتزَيَش سةوت و ْيو ضاوت بة ػيَوي ػةو ْةدةنةوت. ثاؾ ْيوةسِؤخواْيَهي ئاوةٖا، 

ػيَوخواسدٕ ْةنةي. طةيشة ضًؤٕ بشِطة ػيَعشيَو ئاوا صةئ دادةطشيَت و وا ية الم ٖةس دةنشا باطي 
”دةنات بة سِيتُةنةي يةو دادةيةوة تيَجةسِيَ. بةدةّ ئةوةوة نة خيَشا بةسةو ٖيَذيٓطًي

43
دةضووّ،  “

 ئةو وػاْة يةْاو دةَاسةنامنذا دةطةسِإ: 
 ية طوَية طاعةتيهةي بةس دةسواصةنةوة 

 ظهيَهي بةػهؤ نةوتة خواس. دَيؤثة فشَيَ
 ئةو ديَت، نؤتشةنةي َٔ، خؤػةويظتةنةي َٔ

 ثاػإ، يةو ػؤيٓةي وا ئاو ية ناتي طةيؼنت بة سووباس دةٖارييَن، سيتُةنةيِ طؤسِي و ضشِيِ: 
 دَيي َٔ ضةػين باَيٓذةيةني طؤساْي بيَزة 

 وا ية طةس ْةَاَيَهي تاصة ئاودساودا ٖياَلْةي نشدووة 
  داسة طيَويَهة... دَيي َٔ ضةػين

ئاي يةو ػاعرياْة! بة دةْطيَهي بةسص ٖاواسّ نشد، بةو دؤسةي واَشؤظ يةناتي سؤر ئاوا بووْذا 
 ٖاواس دةنات. عةدةب ػاعرياْيَو بووٕ! 

                                                           

42-Isle of Man 

43-Headingley 
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ثيَُواية ية ئيَشةيي بشدْيَو بةو سؤرطاساْة بوو، ٖةس ضةْذة ئةو دؤسة ٖةَيظةْطاْذْاْة طةَزاْة و 
ئةسيَ بةساطت دةنشيَ دوو ػاعيَشي صيٓذوو ٖةَيبذةي نة ٖاوثًةي تٓيظؤٕ و قؤسِٕ، ية خؤَِ ثشطي 

 سؤصييَت ئةو طةسدةَة بٔ. 
بة دةّ ئةوةي نة ضاوّ بشِيبوة ئاويَهي بًَكاويةوة، بريّ يةوة دةنشدةوة ٖةَيظةْطاْذْي ئةواْة 

صةوقيَو ية  ناسيَهي َةساَية. ية ساطتيذا ٖؤي ئةوةي نة ػيَعش ئاوةٖا دةسباص بووٕ و ػةوم و
َشؤظذا طاص دةنات دةطةسِيَتةوة بؤ ئةوةي نة بة طةس ٖةطتيَهذا ٖةَيذةَييَ وا سؤراْيَو ٖةَاْبووة. 
)يةواْةية ية َيواْذاسييةناْي ْيوةسِؤي بةس ية ػةسِ(، نةواتة بة طاْايي، ئاطاداسي، وةآلَي 

ٓني، يا يةطةٍَ ٖةطيت دةدةيٓةوة، بيَوةي خؤَاْي ثيَوة ٖيالى نةئ و ئةو ٖةطتةؾ ٖةَيظةْطيَ
ئيَظتاَإ بةساوسدي نةئ. بةآلّ ػاعرياْي صيٓذوو ٖةطتيَو بةيإ دةنةٕ نة ية ساطتيذا ٖةْوونة 
بةديٗاتووة و ية ْاخي ئيَُة ييَذةبيَتةوة. ية ثًةي يةنةَذا، ْايٓاطني، صؤس داس يةبةس ٖؤيةى ييَي 

ْييةتيَهي خشاثةوة يةطةٍَ ئةو ٖةطتةي دةتشطني صؤس باؾ ثيايذا دةضيٓةوة و بة ئيَشةيي بشدٕ و 
ثيَؼوتش وا دةَآْاطي بةساوسدي دةنةئ. نيَؼةي ػيَعشي َؤديَشٕ ئةَةية، و يةبةس ئةّ نيَؼةيةػة 

نةباػِ –ْاتواْي ثرت ية دوو ديَشِة ػيَعش ي ػاعيَشيَهي َؤديَشِْي باؾ يةبةس بهةي. بةّ ٖؤيةؾ 
طةي ػيَعشي بشِايةوة. بةآلّ ٖةس بة دةّ سؤيؼتِٓ بةسةو ئةّ باطة بة ٖؤي ْةبووْي بةَي–يةبري ْةَابوو

ٖيَذيٓطًي ية خؤَِ دةثشطي بؤ ضي ئيرت ية َيواْذاسييةناْي ْيوةسِؤدا يةبةس خؤَاْةوة ْاسةْاسيَو 
 ْانةئ؟ بؤ ئايفشيَذ ضيرت ْاضشِيَ: 

 ئةو ديَت، نؤتشةنةي َٔ، خؤػةويظتةنةي َٔ؟ 
  بؤ نشيظتيٓيا ضيرت ية وةآلَذا ْاَييَ:
 دَيي َٔ ية طؼت ئةَاْة خؤػرتة 

 يةبةس وةي ئةويٓةنةّ ٖاتووةتة الّ؟ 
دا نة تؤثةنإ ٖاويؼرتإ، ئايا ثياوإ و رْإ 1914ئايا دةبيَ ػةسِ بة تاواْباس بضاْني؟ ية ئوتي 

ٖةس بة ضاو ييَههشدٕ يةوة دةطةيؼنت نة ئةوئ و ئةويٓذاسي ضيرت ْةَاوٕ؟ بيَ ػو ديتين 
امنإ يةبةس تيؼهي ئاطشباساْذا )بة تايبةت بؤ رْإ بةو خةوٕ و خةياآلْةيإ سوخظاسي طةسنشدةن

طةباسةت بة فيَشنشدٕ و ساٖيَٓإ و ػيت تشةوة( داضًَةناْذْيَهي سؤسي صؤس طةوسة بووة. ئةّ 
ضةْذة دصيَو دةٖاتٓة بةسضاو، ضةْذة طةَزة. بةآلّ  -ئاَيُاْي، بةسيتاْيايي، فةساْظةوي -طةسنشداْة
ؤنة ئةو خةياَيةي وا بووةتة ٖاْذةسي تٓيظؤٕ و سِػتيَو بة تاواْباس دابٓينَي، ئةوو ٖةس ٖةسنةغ 

نشيظتيٓا سؤصييَت بؤوةي بةو طوسِوتيٓةوة طةباسةت بة ٖاتين دَيذاسةنةيإ ػيَعش بٗؤْٓةوة، ية ضاو 
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َاْي ؤوةبري خئةو سؤرطاساْة صؤس ْايابرتة. ٖةس ئةوةْذةي غؤيٓيٓةوة، ضاو ييَ نةئ، طؤي بذةيينَ و 
بيَٓيٓةوة تةواوة. ئيرت بؤ بة دووي تاواْباسدا بطةسِينَي؟ ئةطةس ئةو خةياَية يةخؤسِايي بوو بؤ بة طةس 
ئةو ناسةطاتةدا ٖةس ػتيَو بووبيَ، ٖةَيٓةَيينَي، ئةو ناسةطاتةي وا ئةو خةياَية يةخؤسِاييةي يةْاو بشد 

ةّ خاآلْة ئةوػؤيٓة ْيؼإ دةدات وا، و سةقيكةتي ية ديات داْا؟ يةبةس وةي سةقيكةت... ئ
يةناتي طةسِإ بة دووي سةقيكةتذا، ية ديات وةي ية دادةنةوة بةسةو فشيَٓٗاّ بايذةَةوة بةديَِ 
ٖيَؼتبوو. بةَييَ ٖةَيبةت، يةخؤَِ ثشطي سةقيكةت ناَةية و خةياٍَ ناَياْة. بؤويَٓة سةقيكةتي 

اْياْةوة ية خؤػيذا ْوقِ ئاوادا، بة ثةجنةسة طووسةنئةو خاْوواْة ضي بوو وا ئيَظتانة، ية ناتي سؤر
ٕ، بةآلّ ية ناتزَيَش ْؤي بةياْيذا بة ػرييين و قةيتاْي ثؤتيٓةناْياْةوة، دصيَو و طووس و وْادياس

-قوسِبةطةساْة دةٖاتٓة بةس ضاو؟ داسةبيةنإ و سووباس و ئةو باخاْةي يةبةس سووباسةنةدا بووٕ
دايذةثؤػني، بةآلّ ية ريَش تيؼهذا ديًوةي صيَشِئ و طووسيإ ٖةْوونة طةسثؤػي سةَضاوي َز 

ناَةيإ سةقيكةت بوو و ناَةيإ خةياٍَ؟ بة ثيَضوثةْاي بريؤنةنامن طةستإ ْاٖيَُٓة ئيَؽ، -ٖةبوو
يةبةس وةي يةْاو سيَطةي ٖيَذيٓطًي بة ٖيض ئاناَيَو ْةطةيؼتِ و داواتإ ييَ دةنةّ واي دابٓئَ صؤس 

 طةنةّ خشا باداوةتةوة و ديظإ سيَطةي ساطتِ بةسةو فشيَٓٗاّ طشتةبةس. صوو صاْيِ سيَ
يةبةس ئةوةي ثيَؼرت طوتوَة سؤريَهي َاْطي ئؤنتؤبةس بوو، غريةتي ئةوةّ ْيية بة طؤسِيين وةسص 
و وةطفهشدْي ئةو طوَية ياطاْةي بةطةس ديواسي باخةنةدا ػؤسِ ببووْةوة، و طوَية صةعفةساْةنإ و 

وَيةناْي تشي بةٖاس خؤّ ية بةس ضاوي ئيَوة غةّ و ْاوي باػي ضريؤى خشاخ نةّ. ضريؤى طوآلَية و ط
دةبيَ بة ساطتةقيٓةناْةوة خةسيو بيَت، ٖةس ضةْذة ساطتةقيٓةنإ ساطترت بٔ، ضريؤنةنة باػرت خؤي 

ثاييض بوو و طةآلناْيؽ  نةواتة ٖيَؼتا-ئةَة ئةو ػتةية وا ثيَيإ طوتوئ–بةدةطتةوة دةدات 
يَؼتا صةسد بووٕ دةنةوتٓة طةس عةسصي، يةواْةية ٖةس دةنشا بًَيَي ْةخيتَ خيَشاتش ية داسإ ٖ

دةنةوتٓة طةسعةسصي ضوْهة ئيرت ػةو داٖاتبوو)ناتزَيَش سةوت و بيظت و طيَ خويي سيَو(و 
بايةى )ساطت ية الي باػووسي سؤرئاواوة( دةٖات. بةآلّ، يةثةْا طؼت ئةَاْةوة، ػتيَهي طةيش 

 سِيَذا بوو: يةطؤ
 دَيي َٔ ضةػين باَيٓذةيةني طؤساْي بيَزة 

 وا ية طةس ْةَاَيَهي تاصة ئاودساودا ٖياَلْةي نشدووة 
 دَيي َٔ ضةػين داسة طيَويَهة 

 وا بةسي صؤس يكةناْي ػؤسِ نشدوةتةوة 
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   -ثيَُوا وػةناْي نشيظتيٓيا سؤصييَت تا سِادةيةى دةوسي ٖةبوو ية بضووتٓةوةي ئةّ خةياَيةدا
”باخةنة، ثةثويةي بشميظتوٕ

44
طوى و ضاالى بةّ ال ئةو الدا ٖةَيذةفشِئ، و طةسدةي طوٍَ وةى تؤص “

نةوتبووة سةوا. بايةى ٖات، ْاصامن ية ناَالوة، بةآلّ طةآل تاصة ػيٓبووةناْي خظتة سةوا، 
سووٕ بوو، ئةو بةدؤسيَهي وا نة يةْاناو سةْطيَهي خؤَيةَيَؼي صيَوئ ية سةوادا بشيكايةوة. تاسيو و 

وْي وةى تشثةي دَييَهي ٖةراوةوة يةْاو ضواسضيَوةي وناتةي وا سةْطةنإ تؤخ دةبٔ بٓةوؾ و ئاَيت
ثةجنةسةدا ييَذةدا ناتيَو يةبةس ٖؤيةى دواْي ديٗإ ئاػهشا دةبيَت، ئةو ديٗاْةي ية ٖةَإ ناتذا 

وة و ضووَة رووسيَ، يةبةس وةي بةو صوواْة يةْاو دةضيَت)يةّ ناتةدا ثاَيِ ْا بة دةسواصةي باخةنة
دةسنةنة يةبةس نةَتةسخةَي ئاواَية بوو و بةسثشطيَهيؽ يةو دةوسوبةساْة دياس ْةبوو( دواْيي ئةو 

اونيَ، دَييؽ سِةنيإ ثيَهةْيٓة و يةنيؼيإ دَيةديٗاْةي بةّ صوواْة ية ْاو دةضيَت، دووتويَية، ي
بةس  و و سووْي بةٖاسدا، ضشِ و فشاوإ، دةٖاتٓةدادةخوسثيَٓٔ. باخةناْي فشيَٓٗاّ ية ٖةواي تاسي

ضاوّ، ية ْيَوإ طزوطيا دسيَزةناْذا، ػيالٕ و طوَية ثياَيةيية ئاَيؤص و ػةومن يةطةسةنإ، نة سِةْطة ية 
باػرتئ ناتيؼذا سيَو و ثيَو ْةبٔ، ئيَظتةنة بةدةّ بايةنةوة دةٖاتٔ و دةضووٕ و سيؼةناْي خؤيإ 

س. ثةجنةسةناْي بيٓاةنة، خشِبووٕ وةى ثةجنةسةي ثاثؤسِ ية ْيَوإ ػةثؤيي بيَ ية عةسصي دةٖيَٓاية دة
ئةرَاسي خؼيت طووسدا، يةبةس ٖات و ضؤي خيَشاي ٖةوسي بةٖاسدا، يةبشي ييُؤيي، صيويٓيإ 

بةآلّ يةبةس ئةو  -دةْواْذ. نةطيَو ية ْاو دؤالْييةني ٖةَيواطشاو بةداسةناْةوة خةوتبوو، نةطيَو
ية  -  ية تاثؤيةى دةضوو، ٖةْذيَهي بة ياسيذةي طوَإ و ػيُاْة، ٖةْذيَهيؼي بة دينتػةوقةدا ثرت

ثاػإ قةآلفةتيَهي داْوواو يةبةس ٖةيواْةنة -ياْي نةغ بةسي ثيَٓاطشيَت؟ -ْيَو طيايةناْذا ٖةآلت
خةنةدا ضاويَو بة باو  تاوةى ثؼوويةى بذاتةوة بةس خؤي وةدياس نةوت، وةى بًَيَي تاصة خؤيا بووبيَ

بةٖيَض بةآلّ خانةسِا، ْيَوضاواْيَهي بةسصي ٖةبوو بة دٌ و بةسطيَهي ػشِةوة. ئايا ئةوة ٖةس -بطيَشِيَ، 
”خاتوو دي ئيَض ٖةَإ ييَهؤَيةسي بةْاو باْطة، بؤخؤيةتي

45
؟ ٖةَوو ػتيَو ْادياس بوو، نةضي “

                                                           

44-Brimstone 

45J. H - ٕوؤَيف بة دني ئيًَئَ ٖةسيظؤ (Jane Ellen Harrison)  ييَهؤَيةسِي بشيتاْيايي ئاَارة دةنات وا
تيَبةناْي يةطةس ئايني و ئةفظاْةناْي يوْإ، بري و سِا بة ٖؤي طوتةبيَزيةناْي طةباسةت بة ٖوْةسي يؤْإ، ن

ْائاطايي و ئاػهشاناْيةوة بةْاوباْط بوو. ٖةسيظؤٕ ئيَظتةنةؾ بةٖؤي بةسٖةَةناْي يةبواسي ٖوْةس و 
ئاييين يوْاْي نةوٕ ئاسا و بةػذاسيهشدْي ية ييَهؤَييٓةوةناْي َشؤظ ػوْاطي طةسةتاي طةدةي بيظتةَذا 

ّ ئةو نةَرت بة بؤْةي ثيَطةنةي ية َيَزووي رْاْذا دةْاطٔ. ٖةسيظؤٕ صؤسبةي طةسدةَي بةْاوباْطة، بةَيا
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دي ٖةطاسة يإ مشؼيَش تؤخ و نشر، دةتطوت ئةو ػاَيةي ئيَواسة بة طةس باخةنةيذا دابوو بة تي
دادسِابوو. بشوطهةي سةقيكةتيَهي تشطٗيَٓةس، وةى ٖةَيؼة، يةْاودَيي بةٖاسةوة ٖاتبوة دةس. 

 يةبةسوةي الويةتي... 
طوثةنةّ طاص بوو. َيَضي ػيَويإ ية ٖؤَييَهي طةوسةي ْإ خواسدْذا ساصاْذبووةوة. ٖةوا ٖيض ية 

ؤبةس بوو. ٖةَوإ ية ٖؤَية طةوسةنةي ْإ خواسدٕ بةٖاس ْةدةضووو بةساطت ػةويَهي َاْطي ئؤنت
نؤ ببووْةوة. ػيَو طاص بوو. طوثةنةيإ ٖيَٓابوو. بة ئاوي طؤػيت طادة طاصيإ نشدبوو. ػتيَهي 
تيَذا ْةبوو تاوةنوو يةبةس ئةو بهةويتة بري و خةياآلٕ. دةتتواْي ية ريَش ئةو ئاوة سووْةوة ٖةس 

بيين. بةآلّ ويَٓةيةى ية طؤسِيَذا ْةبوو. دةوسيةنة طادة بوو. ثاػإ ويَٓةيةى ية طةس دةوسيةنة بيَ بي
ضريؤني النةوتةي طاسِاْة َاْطا و َةسِي ْاو باصاسِي -طةسةي طؤػت بوو ية ثاَييةوة طةوصي و ثةتاتة

قوسِاوي دةٖيَٓاوة ياد، نةيةَة طووسةنةؾ طةسضًَةناْي صةسد و يووٍ بوو، يةطةس سِؤيؼنت و 
رْإ بة داْتا نةْةفةناْياْةوة ية بةياْييةني دووػةَذا. ٖيض ٖؤيةى بؤ طهاآل  داػهاْذْةنإ، و

نشدٕ ية خواسدْي سؤراْة ْةبوو، يةبةس وةي ضيَؼتةنة نةّ ْةبوو بيَ طوَإ نشيَهاساْي ناْضا بة يةوة 
نةَرتيؽ قاييٌ بووٕ. ٖةَيوورة و ناطتيَشي بة دودا ٖات ئةطةس نةطيَو طًةييةى يةوة بهات نةوا 

سيؼاٍَ -ٖةَيوورة بة ناطتيَشي خؤػهشاويؼةوة، ٖةس طةوصيةني سةم و ْاخؤػة )َيوة ٖةس ْيية(
سيؼاَية وةى دَيي َشؤظيَهي قشِْيع بة ئاويَهي تشػةوة نة يةواْةية يةْاو دةَاسةناْي َشؤظيَهي 
قشْيظذا بطةسِيَ وا ٖةػتا طاَية ػةساب و طةسَاي ييَ دسيَدي نشدووٕ نةضي بة ٖةراساْيؼي 

دةبيَ بري ية نةطاْيَو بهاتةوة وا تةْاْةت ٖةَيوورةؾ ية بةصةيي خؤيإ بيَبةؾ ْانةٕ. -ْةداوة. 
ثاػإ طةسةي بيظهويت و ثةْري ٖات، يةّ ناتةدا توْطةي ئاوةنة دةغ بة دةغ دةطةسِا، يةبةس 
وةي طشوػيت بيظهويت ويؼهية، وئةَاْةؾ تا طةس ئيَظو بيظهويت بووٕ. ٖةس ئةوْذة خواسدٕ 

دةسنة باوةػيَٓييةنإ قايِ بةسةو دواوة و  ةواو بوو. ٖةَوإ نوسطيةناْي خؤيإ بةسةو دواوة دةبشدت
ثيَؼةوة ثاٍَ ثيَوة دةْشإ خيَشايةني ٖيض ئاطةواسيَهي خواسدٕ بة ٖؤَيةنةوة ْةَا و بيَ طوَإ بؤ 

ْي بةسيتاْيا ْاْي بةياْي سؤري دواتش طاص دةنشا. ية سيَشةوةنةدا يةطةس ثًيهاْةنإ، طةجنا
 ٖةساٖةسايإ دةنشد و طؤساْيإ دةطوت.

                                                                                                                                        

بضووتٓةوةناْي خؤي ية نؤييَزي نةَربير سابواسد، نةضي دةطةَياتي ئةو طٓوسي ئةّ نوييَزةي بةصاْذ. ويشديٓيا 
  وف-ٖاظاَيي ٖةسيظؤٕ بوو ئةوي بة َاَؤطتاي خؤي دادةْا. 
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ئايا دةنشا َيواْيَو، غةسيبةيةى )يةبةس ئةوةي َٔ ٖيض َافيَهِ بةطةس فشيَٓٗاّ 
”تشيٓييت

46
”يإ طاَيَشظيٌَ“

47
”يإ طيَشتةٕ“

48
”يإ ْيوٖاّ“

49
”ياوةنو نشايظت ضيَشض“

51
 ةوة ْيية(“

يَشي طيتؤٕ ئيَظتةنة ية رووسي داْيؼتٓةنةي يإ بًَيَ )َٔ و َ #ػيَوي ػةويَ خؤؾ ْةبوو$ بًَيَ
ضوْهة ئةطةس ػتيَهي واّ بطوتاية، خؤّ ية  ْةدةنشا ييَشا يةّ طةسة بةتةْيَ ْإ غؤئ؟$ئةو بووئ( 

ساص و سةَضي ئابووسي َاَييَو ٖةَيذةقوستإ نة وةٖا سواَيةتيَهي ساصاوة بة ػادوَاْي و ئاصايةتي 
ةنشا ػتيَهي وةٖا بًَيَي. ية ساطتيذا ووت و ويَزةنة بؤ طاتيَو دةخظتة بةس ضاوي غةسيبة. ْا، ْةد

ساوةطتا. بة يةبةس ضاو طشتين دةطتةي بةػةس، دٍَ و َيَؼو و يةؾ وا ٖةَويإ بةيةنةوة تيَهةَئ، 
ية ديَطةي دؤدؤيذا ْةبةطرتاوْةتةوة، بيَ طوَإ يةى َيًيوٕ طاَيي تشيؽ ٖةس ئاوا دةبٔ، ػيَوي 

ْيهي باؾ بايةخيَهي صؤسي ٖةية. ئةطةس نةطيَو ػيَويَهي باػي ْةخواسدبيَ باؾ بؤقظة يةطةسنشد
ْاتواْيَ باؾ بري بهاتةوة، باؾ خؤػةويظيت و ئةوئ ئاساطتة بهات، باؾ غةويَت. ضشاي بشِبشِةي 
ثؼت بة طؤػت و ٖةَيوورة داْاطريطيَ. يةواْةية ٖةَوَإ بضيٓة بةٖةػت وٖيواداسّ ية طةس 

ئةَة ئةو صةيٓييةتة باوةس ثيَ ْةنشاو و طٓووسداسةية وا -ٕ بة وةْذايو بهةويَتثيَضةنةي تش ضاوَا
خواسدْي طؤػت و ٖةَيوورة يةنؤتايي سؤريَو ناسنشدْذا تياَاْذا طاص دةنات. بةختةوةساْة 
ٖةظاَيةنةي َٔ، وا واْةي صاْظيت دةطوتةوة، طٓذوقيَهي بوو نة بتًَيَهي خشثٔ و ضةْذ ثةسداخيَهي 

بةآلّ دةبوو بة َاطي طؤٍ و نةو دةطيت ثيَبهشداية. ئا بةو دؤسة تواْيُإ ية  ،ذا بووبضووني تيَ
ثةْا ئاوس دابٓيؼني و ٖةْذيَ ية صةسةسةناْي ئةو سؤرةي ريامنإ قةسةبوو بهةيٓةوة. بة َةوداي يةى 

دةنشد وا  دوو خوييَو، بة ئاصادي يةّ ضًَةوة دةثةسِيٓة طةس ئةو ضٌَ و طةباسةت بةو بابةتاْة قظةَإ
ثيَُإ خؤؾ بوو ئةو خؤتيَٗةيكوستاْذْاْةي وا ئةطةس نةطيَهي تايبةت دياس ْةبيَ ية َيَؼهذا طاص 
دةبٔ. ئةو ناتةي ديظإ يةنرت دةبيٓيٓةوة، دياسة دةبٓةوة بابةتي قظة نشدٕ. ئةوةي نة ضًؤٕ فآلْة 

ئاوا ئةو نةطةيإ  ئةويرت نةغ صةَاوةْذي نشدووة، ئةوي تش َاوةتةوة يةنيَو ئاوا بري دةناتةوةو،
ٖيَٓةس خشاخ ٖاوسِيَ يةطةٍ ٖةَو ضةػٓة طةسطووسِبووةو، ئةويرت بة دؤسيَهي بةسِاي ٖةَوإ ضاتش 

ٖيَٓةسةي تيَيذا دةرئ، طةسطووسِطوَاْيَو طةباسةت بة طشيؼيت َشؤظ و تايبةمتةْذي ئةو ديٗاْة 
بةآلّ ئةو ناتةي ئةو قظاْة ية صاس  دياسة ية ْاخي قظةطةييَهي ئاوةٖا طةسةتاييةوة ديَٓة دةس.

دةٖاتٓة دةس، تةسيل بووَةوة نة طةسجنِ بةو نةػة تايبةتةدا وا طؼت ػتةناْي ئاساطتةي 
                                                           

46-Trinity 

47-Somerville 

48-Girt on 

49-New ham 

50-Christchurch 
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َةبةطتةناْي خؤي دةنشد. يةواْة بوو يةباسةي ثوستةغاٍَ يإ ئيظجاْياوةوة قظإ بهةئ، يإ 
ية ساطتيذا بابةتي ديَطةي طةسْر ٖيض يةباسةي نتيَبةوة يإ نيَ بةس نيَي غاسغاسييَن ئةطب، بةآلّ 

ناّ يةواْة ْةبوو، بةَيهوو دميةْيَو بوو ية بةْٓاناْي طةس باْة بةسصةنةي دةوسووبةسي ثيَٓر طةدة 
يةَةوثيَؽ. ثاػانإ و طةسؤنةنإ طةجنيٓةناْيإ ية تووسةنةي طةييَ طةوسةدا دةٖيَٓا و دةياخنظتة 

تةوة بةس ضاوّ ودةضووة ثةْا دميةْيَهي ديهة، دميةْي َاْطا ريَش عةسصي. ئةّ دميةْة ثةيتاثةيتا دةٖا
ٖةس ضةْذة، -يةسِةنإ و باصاسي قوسِاوي و طةوصي سصيو و دَيي سيؼاٍَ سيؼاَيي ثياواْي بةطاآلضوو

و بيَ واتا، ثيَهةوة وةدياس دةنةوتٔ و بة  سِيَهوثيَوٖةسدةّ ئةّ دوو ويَٓةية بةبيَ ثيَوةْذي و ْا
َةطني بشِياس وا -نشد، َيَؼهُيإ تةواو داطري نشدبوو. باػرتئ سيَطة ئةوة بوويةنةوة ػةسِيإ دة

نة وا ئةو ػتةي ية َيَؼهُذاية ٖةَيريِيَزّ بةَيهة -ْةبووبيَ باطةنة تةواو ية بةطتييَن خؤي برتاصيَ
ػاْظةنةّ بيطشيَ و ئةّ دميةْاْة يةبةس ضاوّ بشِةويَٓةوة، وةى طةسي ثاػاي نؤضهشدوو ئةوناتةي 

”تابووتةنةيإ ية ويٓضةس
51

”ٖةَيذاوة، ٖةثشوٕ بة ٖةثشوٕ بوو.“
52

بؤية بة نوستي يةطةٍَ َيَشي “
باطي ئةو بةْٓاياْةّ نشد وا ضةْذٖا طاٍَ ية طةسباْي نًيظا بووٕ، ٖةسوةٖا باطي ثاػايإ و ػارْإ 

ضاٍَ ثاػإ طةباسةت بةوةي و طةوسة ثياوإ وا تووسةنةي صيَشِ و صيَويإ بة باوةؾ دةٖيَٓا، و دةيإ ْا 
ضًؤٕ ئةّ نةَية طةسَايةداساْةي طةسدةَي ئيَُة ٖاتٔ و ضةى و بةسطةي بةػذاسيةناْيإ، ثيَُواية، 
يةو ديَياْة دادةْا وا ئةواْي تش نةطتةى و صيَشِي طةوسة طةوسةيإ ييَ دادةْا. طومت ٖةَويإ يةويَ 

ّ نؤييَزةي وا ئيَظتا ييَي داْيؼتووئ ية ريَش ئةو يةبٔ ئةو نؤييَزاْةدا يةضاَيذإ بةآلّ ض ػتيَو ية
خؼتة طووسة بةػهؤ و طزوطيا نيَوي و ْاسِيَهوثيَهاْةي باخضةنةدا ػاسدساوةتةوة؟ ض ٖيَضيَو 

طاداْةوةية وا ػيَوَإ تيَذا خواسدٕ؟ و )يةّ ناتةدا، بيَ وةي بتوامن  يةوبةسي ئةو نةٍ و ثةية ضيٓيية
 ية صاس دةسثةسِية دةس( يةو بةسي طؤػت و ناطتيَشد و ٖةَيوورةوة؟ صَامن سابطشِّ، ئةّ وػاْةّ 

بوو، بةآلّ خؤ تؤ ضريونةنة  1861َيَشي طيتؤٕ طوتي، دةي دا، ئةوة دةوسوبةسي طاَيي 
ثيَُواية ئةّ ساثؤستة وةسِةصي نشدبوو. َاَييَهيإ بة نشيَ طشت. سيَهدشاوةنإ داْذسإ. -دةصاْي

طشإ. ئاطاداسيةنإ طاص نشإ. داْيؼتٓةنإ بةسِيَوة ضووٕ، ْاَةنإ يةثؼت ثانةتةنإ ْيؼاْي ْوو
يَهيؽ ْادات. ثاوةْذخؤيٓذساْةوة، فآلْة نةغ وةئةطتؤي طشت ئةوْذة ثاسة بذات نةضي ئاغاي... 

                                                           

51-Windsor 

يةواْةية َةبةطيت وؤَيف ضاسيضي يةنةّ بيَ وا ػوسِػطيَشِإ طةسيإ ييَ نشدةوةو ثاػإ َةيتةنةيإ ية  -52
 تابووتيَهذا بةَةبةطيت ْاػنت ْاسدةوة بؤ ويٓضس. وف
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”طاتيَشدةي سيعيو
53

صؤسي بيَ ضاوةسِويي نشدوة. ضؤٕ دةتواْني ثاسة بؤ خةسدةناْي ْوطيٓطةنإ “
اسِي خيَشو خيَشات دابٓينَي؟ ْاتواْني نيزؤَيةيةني دوإ بذؤصيٓةوة بؤ وةي يةسِيضي نؤوة نةئ؟ دةبيَ باص

”ثيَؼةوة دابٓيؼيَ؟ سِاوةطنت با بضامن دإ ئيظتواست َيٌ
54

طةباسةت بةّ بابةتة ضي طوتوة. نةغ  “
ئ دةتواْيَ طةسْووطةسي... قاييٌ بهات نة ْاَةيةى بآلو بهاتةوة؟ دةتواْني داوا ية خاتوو... بهة

وارووي بهات؟ خاتوو... ية طةفةسة. ثيَُوا ػةطت طاٍَ يةوةثيَؽ ناس ئاوا دةنشا، و ثيَويظيت بة 
ٖةوٍَ و تةقةاليةني صؤس و طةوسة بوو، ناتيَهي يةنذاس صؤسي بؤ تةسخإ دةنشا. وة ية ثاػي 

يإ نؤ وةْذثاخةباتيَهي دووسودسيَز و ػةسِةدةْذوونيَ يةطةٍَ نيَؼةطةييَهي درواس تاقة طي ٖةصاس 
”نشدةوة.

55
َيَشي طيتؤٕ طوتي نةواتة بة دَيٓياييةوة ْاتواْني ػةساب و نةوَإ ٖةبيَ، و ئةو “

خضَةتهاساْةي قاثةنإ ية طةس طةسيإ داْئَ. ْاتواْني َوبٌ و رووسي ديامشإ ٖةبيَ. ثاػإ ية 
56”.وإ بنيسِو ثةيي ئاطايؽ داسيَ دةبيَ ضاوة بؤ نةٍ$صاسي نتيَبيَهةوة طوتي: 

 “ 

بري نشدْةوة يةو ٖةَوة رْةي وا يةّ طاَيةوة بؤ طاَييرت ناسيإ دةنشد و بؤيإ ديَ بة ديَ 
يةطةس يةى نؤ نةْةوة، ٖةوٍَ و تةقةاليةني صؤسيإ دةدا تا طي ٖةصاس  ثاوةْذْةدةبوو دوو ٖةصاس 

ْة نشد. نؤ نةْةوة، ضاني ثةػؤناْذئ و ٖةراسي ػةسّ ٖييَن دٓظيةتي خؤَامنإ طةسنؤ ثاوةْذ
ئةطةس واية دايهاْي ئيَُة ضيإ دةنشد وا ٖيض طةسوةت و طاَاْيَهيإ ْةبوو تا بؤَإ بةديَ بئًََ؟ 
يووتيإ ضةوس دةنشد؟ ضاويإ ية داخماْةي دووناْةنإ دةنشد؟ خؤيإ يةبةس ٖةتاوي َؤْت ناسيؤ 

سةْطة -ٓةية ٖي ئةوبيَئةطةس ئةو ويَ–دةْواْذ؟ ضةْذ ويَٓةيةى يةطةس تاقةنة بووٕ. دايهي َيَشي 
ية ناتي بيَهاسيذا نةطيَهي تةوةصٍ بووبيَ)ية قةػةيةني نًيظا طيَضدة َٓاَيي ٖةبوو(، بةآلّ ئةطةس 

ْادياسي ية ضيَز بة طةس  ى وووابووبيَ، رياْة طةسخؤػاْة و سوحلوييةنةي ػؤيٓةواسيَهي بضو
ي ثيَوة طهؤتًةْذي بةطاآلضوو ػاَييَهي سِوخظاسيةوة دادةْا. سِوواَيةتيَهي صؤس ئاطايي ٖةبوو، خامنيَه

                                                           

53-Saturday Review 

54-John Stuart Mill 

بهةئ... يةضاو ئةوةي بشِياس واية تاقة يةنذاْة  ثاوةْذالْي نةّ داواي طي ٖةصاس ثيَيإ طوتوئ دةبيَ $ -55
نؤييَزي يةو دؤسة بؤ بشيتاْياي َةصٕ، ئرييةْذ، و وَياتاْي بٔ دةغ دسوطت بهشيَت، ديظإ ية ضاو ئةوةي نة 

ة، ثاسةيةني صؤس ْية. بةَياّ نؤ نشدْةوةي ثووَييَهي صؤس بو قوتاغاْةي نوسِاْة ناسيَهي طةييَو ئاطاْة، ئةّ ثووَي
 Lady) يةضاو ئةوةي نة ٖةْذيَهي صؤس نةّ بةسِاطت ثيَيإ خوػة رْإ دةسغ غؤيٓٔ، ثاسةنة صؤسة.

Stephen, Life of Miss Emily Davies) 

طؼيت ئةو ثاسةيةي وا بةو صةمحةتة صؤسة نؤ ببوةوة تا ثيَين ئاخشي بؤ بيٓاي )نؤييَزةنة( خظرتابوة $ -56
 ((R. Strachey,The Cause ةو، دابيٓهشدْي نةٍ و ثةيي ئاطايؽ دةبوو وةدوا بهةوتاية.ئةوالو
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بوو بة ْكيَُيَهي قوبطةداس داخشابوو، يةطةس نوسطيةني سةطريي داْيؼتبوو، طةطة 
”ئيظجاْيًيةنةي

57
َاو بةآلّ طةسطووسِبة قيافةيةني -ٖإ دةدا بؤوةي ضاو ية ناَيَشانة بهات“

ة دةدوَييَ. ئةطةس بضوايةتة ْاو قةَيظي نةطيَهةوة نة دَيٓياية يةوة وا ٖةس ضشانة داطريطيَ طةطةن
ي بوسطذا دةبووة ديٗاْي باصسطاْييةوة دةبووة بةسٖةّ ٖييَن ٖاوسيَؼُي دةطهشد، يإ يةباصاسِ

ي بؤفشيَٓٗاّ دابٓاباية، ئيَُة دةَاْتواْي ثاوةْذنةطيَهي طةوسة، ئةطةس دوطةد طيَظةد ٖةصاس 
ي، سوةنٓاطي، َشؤظٓاطي، فيضيو، ئةَؼؤنة بة ئاطودةيي دابٓيؼني و طةباسةت بة نةوْاساْاط

َاٖيةتي ئةتؤّ، بريناسي، ٖةطاسةْاطي، ْيظبيةت و دؤغشافيا قظة بهةئ. ئةطةس ٖةس تةْيا 
خاتوو طيتؤٕ و دايهي و داية طةوسةي فيَشي ٖوْةسي َةصْي ثاسة دةسٖيَٓإ بووبايةٕ و ثاسةنةيإ 

و ييَهؤَييٓةوةو خةآلت و بوسغ بو وةى باب و باثرياْي خؤيإ، بؤ داَةصساْذْي نوسطي ئوطتادي 
نةَيو وةسطشتين سِةطةصي خؤيإ دابٓاية، يةواْةية ئيَُة مباْتواْياية بؤ ػيَويَهي دوو نةطي يةّ 
ػووػةيةى ػةساب غؤئ، سِةْطة مباْتواْياية بيَ يةخؤسِاديتٓيَهي بيَذيَ، بة ٖيواي ريٓيَهي خؤؾ و 

سِةْطة مباْتواْيباية  بة ياسَةتي ئةوإ ثيَو ٖاتبوو ببنيطةسبةسصاْة ية طايةي داْةيةى يةّ ثيؼاْةي 
ية طةس  وةنو بٓووطني ية ػؤيٓة ثريؤصةناْي طةس صةوي غوييَيٓةوة خةسيهي َييَهوَييٓةوة بني يا

”ثًيهاْةناْي ثاستيَٓؤٕ
58

خةسيهي بري نشدْةوة بني، يإ ناتزَيَش دة بضيٓة ْووطيٓطةي ناس و “
َييَهي ئاطودة بطةسِيَيٓةوة َاَييَ تا ضةْذ ٖؤْشاوة بٗؤْيٓةوة. ٖةس ئةوْذة ناتزَيَش ضواسو ْيو بة خةيا

بةَيطة -ئةطةس خاتوو طيتؤٕ و ٖي وةى ئةو ية ثاصدة طاَييذا بضووْاية ديٗاْي تيذاسةتةوة. 
ئيرت َيَشي ْةدةبوو. سِاي َيَشيِ يةو باسةيةوة ثشطي. ية  -ٖيَٓاْةوةنةي ئيَُة ئاييَشةدا ثةني نةوتبوو

وإ ثةسدةناْةوة ػةوي ئؤنتؤبةس خؤي وةدةسخظت، ٖيَوس و خؤؾ، بة يةى دوو ٖةطاسةوة وا ية ْيَ
ْيَو داسة بيَ طةآلناْذا طرييإ نشدبوو. ئايا َيَشي ئاَادة بوو بؤوةي ية بةػةنةي خؤي يةو ػةوة 

اْذاس خؤؾ بيَ. ٖةسوةٖا ية بريةوةسييةناْي )يةبةس وةي ئةوإ ية ضاو ئةوةي بٓةَاَيةيةني خيَض
، نةوا يةوةي نة بة طةس نةيهة بةتاّ و طهؤتًةْذبووٕ، بةختةوةس بووٕ(، ية ػةسِو نايةناْيإ ية 

ٖةوا خؤػةنةيذا ٖةَيبًَيَت قةت ٖيالى ْةدةبوو، تاوةنوو فشيَٓٗاّ بة قةَيةّ يةطةس قاقةص داْاْيَو 
ييز طؼت ئةْذاَاْي ي ثيَ بربِيَ؟ دابيٓهشدْي خةسدةناْي نؤثاوةْذدةوسوو بةسي ثةجنا ٖةصاس 

بٓةَاَية دةخاتة صةمحةتةوة. دةوَيةَةْذ بووٕ و طيَضدة َٓاٍَ ية دايو بووٕ، ٖيض نةطيَو ثيَي 
ْةدةنشا. طومتإ با بينَي و سِاطتةقيٓةنإ يةبةس ضاو بطشئ. طةسةتا ْؤَاْطي ثيَ دةضيَت تا 

ئةوة، طيَ يا ضواس َاْط بة َٓذاَيةنة يةدايو دةبيَت. ثاػإ َٓذاَيةنة ية دايو دةبيَ. يةدواي 
                                                           

57-Spaniel 

58-Parthenon 
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ػريثيَذاْي َٓذاَيةنةوة دةسِوا. ثاؾ ػري دإ، بيَطوَإ ثيَٓر طاَييَو بة نايةنشدٕ يةطةٍَ َٓذاَيةنة 
تةسخإ دةنشيَت. وادياسة ْاتواْني ييَطةسِئ َٓذاَيةنإ ية ػةقاَإ غوييَٓةوة. ئةو نةطاْةي ية 

ئَ دميةْيَهي دواْي ْيية. دطة يةَة دةَيئَ صاتي سووطية ئةواْيإ ية طةس ػةقاَةنإ ديوة دةَي
َشؤظ ية ْيَواْي يةى تا ثيَٓر طاَييذا بيضِ دةطشيَت. طومت ئةطةس خاتوو طيتؤٕ خةسيهي ثووٍَ 
ثةيذانشدٕ بوواية، تؤ ض دؤسة بريةوةسييةنت ية ناية و ػةسِةنإ دةبوو؟ ضيت ية نةيهة بةتاَةنإ 

ْي تش دةصاْي؟ بةآلّ ثشطيين ئةّ دؤسة ثشطياساْة يةخؤسِايية، و ػتةنا طهؤتًةْذو ٖةوا خؤػةنةي 
ية بةسوةي تؤ ٖةس ية دايو ْةدةبووي. دطة يةَة،نشدْي ئةّ ثشطياسةؾ ٖيض طووديَهي ْيية نة وا 
ضي دةبوو ئةطةس خاتوو طيتؤٕ و دايهي و دايةطةوسةي َاَييَهي صؤسيإ يةطةس يةى دابٓايا و ئةويإ 

صاْهؤ و ثةستوونداْة، يةبةس وةي ية قؤْاغي يةنةَذا، وةسطشتين داٖات غظتايةتة بٔ بٓاغةي 
بؤوإ َةساٍَ بوو، يةقؤْاغي دووٖةَذا، ئةطةس بؼهشاباية، ياطا ئةواْي يةَايف خاوةْبووْي 
داٖاتةنةيإ بيَبةؾ دةنشد. تاقة يةّ ضٌ و ٖةػت طاَيةي دوواييذا خاتوو طيتؤٕ بشِة ثاسةيةني 

ئةو -يي ٖةَوو ئةو طةداْةي بةس يةوة، ئةّ ثاسةية ٖي َيَشدةنةي بووة. خؤي ٖةبووة. بةدسيَزا
ثشطةي وا يةواْةية دةوسي ٖةبووبيَ ية دووس سِاطشتين خاتوو طيتؤٕ وئةردادي دايهي ية باصاسِي 
بوسغ. سِةْطة بياْطوتاية ئةو ثووَيةي َٔ دةسي دةٖيَِٓ تا دواثييَن ييَُي وةسدةطشٕ و ية ريَش 

شدةنةّ خةسز دةبيَ. يةواْةية بؤ بةخؼيين بوسطي خؤيٓذٕ يإ داَةصساْذْي نوسطي ضاوةديَشي َيَ
”ئوطتادي ية باييؤٍ

59
”يإ نيٓطض “

61
. نةواتة ثووٍَ دةسٖيَٓإ، تةْاْةت ئةطةس بؤػِ بهشيَ، “

 بابةتيَهي وا ْيية نة صؤسّ بؤ طةسجنشِانيَؽ بيَ. باػرتة بيذةَة دةغ َيَشدةنةّ. 
خاتووْة بة طاآل ضووة وا ضاوي بشِيبوة طةطة ئيظجاْيًةنة تاواْباس بيَ و  ٖةسضؤْيَو بيَ، ض ئةو

ض ْا، طوَاْي تيَذا ْيية نة دايهاْي ئيَُة يةبةس ٖةس ٖؤيةى بيَ ناسةناْي خؤيإ باؾ بةسِيَوة 
تةسخإ بهشيَ، بؤ نةيو و # نةٍ و ثةيي ئاطايؽ$ْةبشدووة. ْةدةنشا تةْاْةت ثيَٓييةنيؽ بؤ 

ذ و ضيُةٕ، ثةستووى و دطةسة، ثةستوونداْة و طةسقاَيي. ئةوثةسِي ئةو ناسةي ية ػةساب، ناسَةْ
 دةطتيإ دةٖات ضيَهشدْي ديواسيَهي سِووت يةطةس عةسصي سِةم بوو. 

بؤية يةبةس ثةجنةسةنة سِاوةطتائ و قظةَإ نشد، ية ناتيَهذا نة وةى ٖةصاسإ نةطي تش 
إ دةنشد. ية ْاو ػةتاوي ثاييضدا، صؤس دوإ بوو، صؤس ضاوَإ ية طوَبةصي و بوسدةناْي ريَش ثيَُ

سِةَضاوي بوو. وةى بةسديَهي صؤس طجي و َوتةبةسِني قةدميي دةٖاتة بةسضاو. َشؤظ دةنةوتةوة بري 
ئةو طؼتة نتيَبةي وا يةو ريَشة نؤ ببووْةوة. وةبري ويَٓةي ئؤطكؤف و نةطة ْاوداسة ناْي سِابشدوو 
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هاسيهشاوي ديواسةناْةوة ٖةَيواطشابووٕ، وةبري ثةجنةسة سِةْطاوسِةْطةنإ وا دةنةوتةوة وا بة قاثي طةض
ويَٓةي طؤ و ْيوةطؤي طةيشيإ دةخظتة طةس ثيادةسِةوةنة وةبري طواَيةت و بيٓاي يادبوود و 
ْووطشاوة نؤْةنإ وةبري فةواسة و ضيُةْةنإ وةبري رووسي بيَ دةْط وا دةنةوتٓةوة طةس سةوػة 

يَذةْطةنإ. وة ٖةسوايؽ )ٖةَيبةت داواي ييَبووسدٕ دةنةّ يةبةس ئةّ بريؤنةية(وةبري ضواس طووض و ب
دطةسة و ػةسابي باؾ و َوبًي سِاسةت و فةسػي ْةسّ وةبري رياْي ػاس و ٖاودَيي و تةبايي، ئةو 
ثًة و ثاية و َةصْايةتيةي وا ية ْاخي ئاطايؽ و تةْيايي و نةػيَهي باػذا ثيَو ديَت. خاتشدةّ 

يهاْي ئيَُة ػتيَهي وايإ ثيَ ْةدابووئ تاوةى يةطةٍَ ئةّ طؼتة بةساوسد بهشيَت. دايهاْي ئيَُة دا
يإ بؤ ديَبةديَ ْةدةبوو، دايهةنامنإ وا طيَضدة َٓذاَييإ بؤ ثاوةْذوا نؤنشدْةوةي طي ٖةصاس 

”قةػةناْي ئيَظتئةْذسيَوص
61

 دةبوو. “ 
نشدمن ية ػةقاَة تاسيهةناْذا نةوتبووَة طةسِاَةوة َوطافريخاْةنةي خؤّ، بةدةّ ثياطة

برينشدْةوة يةّ بابةت و يةو بابةت، بةو دؤسةي وا َشؤظ ية نؤتايي سِؤريَهي ثشِ ناسدا وسد دةبيَتةوة 
ية ػتةنإ. بريّ يةوة نشدةوة بؤضي خاتوو طيتؤٕ ثاسةيةني ْةبوو تاوةى بؤَإ ديَ بٗيًََيَت وة 

يَت َاٍَ و طاَإ ض ناسيطةسييةني دةبيَ بريّ يةو ثياوة ثرية ٖةراسي ض ػؤيَٓيَو يةطةس صةئ دادةْ
ْةديب و طةيش و بًيُةتاْة دةنشدةوة وا ئةو بةياْيية ديبوؤَ و ًَجيَضيَهي توونيإ بةطةس ػاْذا 
دابوو وةبريّ ٖاتةوة وا ئةطةس فيتوويةنت ييَبذاية، يةنيإ ٖةَيذةٖات وةبري ئةو ئؤسطة نةومتةوة وا 

بريّ يةوة نشدةوة ضةْذة ْاخؤػة َشؤظ  ةسِاْذ وة بري دةسنة داخشاوةناْي ثةسِتوونداْةية نًيظا دةيٓ
ية ثؼت دةسنة مبيَٓيَتةوة يةبةس خؤَةوة طومت يةواْةية بةطرتاْةوة يةْاو خاْوويةنذا يةوةؾ ْاخؤػرت 

صيَهي تش بيَت بريّ ية ئاطوودةيي و ئاطايؼي سِةطةصيَو و ْةبووْي ئؤقشة و ْةسةطاْةوةيي بؤ سِةطة
نشدةوة ٖةسوا ية ناسيطةسييةتي ْةسيت و ْةبووْي ْةسيت يةطةس صةيين ْووطةس ية نؤتاييذا بريّ 
يةوة نشدةوة وا ناتي ئةوة طةيؼتووة تؤخة ضشضةنةي سِؤر بة ٖةَوو ٖؤٖيَٓإ و تيَطةيؼتٓةنإ و 

ْي ئاوي بةسيٓذا سِم و ثيَهةْيٓةناْييةوة بجيَضُةوةو سةواي دةّ. ٖةصاسإ ٖةطاسة يةْاو ئامسا
دةتشوطهاْةوة. دةتطوت يةطةٍَ نؤَةَييَهي سِةَضاويذا بة تةْيَ َابووَةوة. طؼت َشؤظةنإ 

يةثةوسِوو، سِانؼاو، بيَذةْط. دةتهوت ٖيض نةطيَو بة ػةقاَةناْي ئانظربجيذا  -ْوطتبووٕ
نةغ -ةٖاتوضؤي ْةدةنشد. تةْاْةت دةسني ٖؤتيًَةنةؾ بة ويَهةوتين دةطتيَهي ْادياس نشاو

 ضاوةسِووامن ْةبوو تا بةسةو رووسةنةّ سِيَٓويَٓيِ نات، صؤس دسةْط بوو. 
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 بةشي دووهةم
 

دميةْةنة، ئةطةس بتوامن داواتإ ييَبهةّ تا ببٓة ٖاوسِيَِ، ئيَظتةنة طؤسِابوو. طةآلنإ ٖيَؼتا 
ة طةس عةسصي، بةآلّ ئةجماسةيإ ية يةْذةٕ ْةى ية ئانظربير و دةبيَ دا واتإ ييَبهةّ ديويَو وةى دةوةسْا

ٖةصاسإ ديوي ديهة بٗيَٓٓة بةسضاوتإ، بة ثةجنةسةيةنةوة وا نآلوةناْي خةَيهي و واْيَت و طةياسة و 
شابوو وا ية  ثةجنةسةناْي تشي ييَوة دياس بوو، و الثةسِةيةني طجي ية طةس َيَضي ْاو رووسةنة دْا

ٖةس ئةوْذة و بةغ. وادياسة بة داخةوة ئةو  الطةسووةنةي بة ثييت طةوسة ْووطشابوو رٕ و ضريؤى،
ػتةي بة دووي خواسدْي ْيوةسِؤ و ػيَوي ػةوي ئانظربجيذا ديَت و ْاػتواْي خؤتي ييَ نةسِنةي ضاو 
ثيَهةوتين َؤصةي بةسيتاْياية. ية ْاو نؤي ئةو تيَطةيؼتٓاْة ئةوي وا تانة نةطي و بةختةني بوو 

ئاوي بيَ خًَت و تومخي ثةتي سةقيكةت. ية بةس وةي دةبوو وةدةس بٗاويؼرتاية تا ببوايةتة 
ضاوثيَهةوتٓةنةي ئانظربير، و خواسدْةنةي ػيَوي ْيوةسِؤ و ػةو، نؤَييَو ثشطياسي يةطةس صةيين َٔ 
نةَيةنة نشدبوو. بؤضي ثياوإ ػةسابيإ ئةخواسدةوة و رْإ ئاو؟ بؤ ضي سِةطةصيَو ٖيَٓذة دةوَيةَةْذ بوو 

ٖةراسي ض ناسيطةسييةني دةبيَ بة طةس ضريؤنةوة؟ ض باسودؤخيَو ثيَويظتة بؤ  ئةويرت ٖيَٓذة ٖةراس؟
ة ثشطياس ثيَهةوة ٖيَشػيإ دةنشدة طةس صةيِٓ. بةآلّ َٔ  ئافشاْذْي بةسٖةَطةيي ٖوْةسي؟ ٖةصاس دْا

و  ثيَويظتِ بة وآلّ بوو ْةى ثشطياسو وآلَيؽ ٖةس بة سِاويَزنشدٕ يةطةٍَ صاْاياْي بة ئيٓظاف و بيَ خةٍ
ةي وا خؤيإ ية ػةسِةقظة و ػيَواوي دةطتة ثاساطتبوو و  خةوؾ وةضٓط دةنةوت، يةطةٍَ ئةوْا
ئةجناَي ٖؤٖيَٓإ و ييَهؤَييٓةوةناْي خؤيإ ية نةتيَبطةييَهذا بآلو نشدبووةوة نة ية َؤصةي 

ئةطةس بةسيتاْيادا وةدةطت دةنةوتٔ. بةدةّ ٖةَيطشتين دةفتةسضة و قةَيةَةوة، ية خؤَِ ثشطي ئةي 
 سةقيكةت ية قةفةطةناْي َؤصةي بةسيتاْيادا ْةبيٓييةوة، دةبيَ ية نؤي بيَ؟ 

ئاوةٖا بة دةطيت ثشِ، بةّ ضةػٓة خاتشدةّ و بة دووداضوو، نةومتة ػؤئ سةقيكةت. ٖةوا، 
ٖةسضةْذة باساْي ْةبوو، بةآلّ تاسيو و دَيتةْط بوو ػةقاَةناْي دةوسوبةسي َؤصة ثشِ بووٕ ية 

ي وا تةييظة سِةري ييَ ٖةَيذةسِيَزٕ. داػكةنإ بة دووي يةنذيذا دةٖاتٔ و طٓذووقي بة ضاَيةي سِةر
ثةت ثيَضشاويإ ية ثيادةسِؤنإ بةتاٍَ دةنشد، ئةو طٓذووقاْةي وا يةواْةية طؼت دٌ و بةسطي 
بٓةَاَيةيةني طوييظي يإ ئيتايياييإ ية خؤطشتيبَ وا بة دووي دةوَيةَةْذي يإ ثةْاطايةى يإ 
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ٖةس ػتيَهي باػي ديذا دةطةسِإ نة صطتاْإ ية ثاْظيؤٕ و سةواوطةناْي بًؤَيَضبيَشي وةدةطت 
دةنةويَ. ٖةس ٖةَإ ئةو ثياواْةي وا ٖةَوونات بة دةْطي خشِةخشِ و داػكةي ثشِ ية طوَيذاْةوة بة 

. يةْذةٕ ية ػةقاَةناْذا بة سِيَزة دةسِؤيؼنت. ٖةْذيَهيإ دةياْطوسِاْذ ٖةْذيَو طؤساْيإ دةطوت
ناسخاْةيةى دةضوو. ية طةياسةيةى. ٖةَووَإ ية طةس ئةّ ثيَهٗاتة طادةية بة خيَشايي بةسةو 

ةى بةديَ بٗيًََني. َؤصةي بةسيتاْيا يدوواوة دةسِؤيؼتني و بةسةو ثيَؽ ثاَيُإ ثيَوة دةْشا تاوةنو ديَ ثيَ
يةويَ، ية ريَش ئةو طوَبةصية  بةػيَهي تش يةّ ناسخاْةية بوو. دةسنة باوةػيَٓييةنإ نشاْةوة

طةوسةيةدا، دةتهوت َشؤظ بريؤنةيةى بوو يةو بةسي ْيَوضاواْيَهي بةسص و بيَ توونةوة وا ػشيتيَهي 
ثشِ ية ْيَوي بةْاوباْط و صؤس و بةػهؤي بة دةوساْذةوسدا ثيَضشاوة. بةسةو ثيَؼداْةنة دةضووي، 

ة دةنشدةوة و..... ئةّ ثيَٓر خاَية ْيؼاْةي ثيَٓر طتةندةطتت دةدا يةتة قاقةصيَو، دًَذيَهت ية ثيَشِ
َاوي و طةسييَ ػيَواوية. ٖيض دةصأْ ية طاَييَهذا ضةْذ نتيَب طةسطووسِخويي ديادياي طشِي، 

طةباسةت بة رْإ دةْووطشيَ؟ ٖيض دةصأْ ضةْذ داْة يةّ نتيَباْة ثياوإ دةيإ ْووطٔ؟ ٖةواَيتإ 
ت بة ئيَوة ثرت ية ٖةس ئارةَييَهي تش يةّ ديٗاْةدا قظإ بهشيَت؟ يةوة ٖةية نة وا يةواْةية طةباسة

ئيٓذا َٔ بة دةفتةسضة و قةَيةَيَهةوة ٖاتبووّ تاوةى سِؤريَو بؤ خؤيٓذْةوة تةسخإ بهةّ، بةو 
بؤضووْةوة نة يةواْةية ية نؤتايي سِؤرةنةدا سةقيكةمت قؤطتبيَتةوة ْاو دةفتةسضةنةي خؤّ. ثيَُوابوو 

ية سةيبةت -اسةّ ثيَ ديَبةديَ بهشيَ دةبيَ طاسِاْيَو فيٌ مب يإ نؤَييَو داَيذاَيوونةبؤ وةي ئةّ ن
داَاوي ئاَارةّ بةو ئارةآلْة نشد وا بة تةَةْي دسيَز و ضاوي صؤس ْاوباْطيإ ٖةية. تةْاْةت بؤ 

ضًؤٕ  ضووْة ْاوي ئةّ ثيَظتةية ثيَويظتِ بة ثةجنةي ثؤآل و دةْذوني بشجنني ٖةبوو. ية خؤَِ ثشطي
دةتوامن صةسسةناْي سةقيكةت ية ْاو ئةّ ٖةَووة قاقةصةدا ببيُٓةوة. بة ْا ئوَيَذيةوة ضاويَهِ 
خؼاْذ بة ثيَشطتة دووسو دسيَزةنةي بابةتةنإ ية طةسةوة تا خواسيَ. تةْاْةت بابةتي نتيَبةناْيؽ 

ٓٓاطإ بؤ الي َٓيإ دةخظتة ْاو فيهشةوة. ئةوةي ئاطايية دٓظيةت و طشيؼتةنةي ثضيؼهإ و ري
ٖيَٓةس بوو، و ػي نشدْةوةنةي درواس ئةَة سِطةسطووبةآلّ ئةو ساطتةقيٓةي وا  ،خؤي سِانيَؽ دةنات

طةسجني ْاَيًهةْووطاْي باػيؼي بؤ الي خؤي سِادةنيَؼا ٖةسوةٖا  -واتة رٕ-بوو نة دٓظيةت
ٕ ٖةية، ثياواْيَو وا سؤَآْووطاْي ناساَةؾ، ثيَاوطةييَهي طةْر وا خويَٓذةواسي ية ئاطيت باآليا

ٖيض ػةٖادةيةنيإ ْيية، و ثياواْيَو وا ػياوي ٖيض ْني دطة يةوةي نة رٕ ْني. ٖةْذيَو يةّ 
نتيَباْة بة سِواَيةت سِوونةػاْة و ثشِوثوض بووٕ بةآلّ، ية اليةني تشةوة، صؤسبةيإ ػيًَطرياْة و 

ئةّ بابةتاْة، َاَؤطتايإ و  َاْاداس، ئةخالقي و ْةطتةم بووٕ. ٖةس خويَٓذْةوةيةني سِووتي
قةػةطةييَهي بيَ رووَاسيإ دةخظتةوة ياد وا ية نؤسطي واْة و خيتابة و وةعضةناْياْذا دسيَز 
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دادسِيةنيإ ية سِادةي ئاطايي ناتزَيَشيَو طوتةبيَزي طةباسةت بة بابةتيَهي تايبةت تيَذةثةسِي. 
دياسدةيةى تايبةتي -ةدا طةيؼتُة ثييت َيِيةّ نات –دياسدةيةني يةنذاس طةيش بوو و بة سِواَيةت 

ئةو سِاطتةقيٓةيةي وا بة ٖةس دؤسيَو بيَ -دٓظيةتي ْيَش. رْإ طةباسةت بة ثياوإ نتيَب ْاْووطٔ
يةبةس وةي ئةطةس ْاضاس بووايةّ ٖةس ػتيَو وا ثياوإ ية باسةي -بووة ٖؤي ئاطوودةيي خةياَيِ. 

س ػتيَو وا رْإ طةباسةت بة ثياوإ ْووطيوياْة، بةس رْاْةوة ْووطيوياْة بيدؤيُٓةوة، ثاػإ ٖة
يةوةي قةَيةّ ية طةس قاقةص داْيَِ طياي صةسدي طةبش وا ٖةس طةد طاٍَ داسيَو طوٍَ دةنات دوو داسي 
طوٍَ نشدبوو. نةواتة بة تةواويَت ية سِووي ٖةَيهةوت و ثيَ خؤػبووْةوة، دة دواصدة نتيَبِ ٖةَيبزاسد، 

ػةفة تةييةنة داْا، و ية طةس ديَطةي خؤّ ية ْيَو ئةو نةطاْةي تش وا بة دووي طةآلنامن ية طةس نة
 تومخي خةطت و سِووتي سةقيكةتذا دةطةسِإ ضاوةسِوإ َاّ. 

بةدةّ طيَشِاْي ضةسخة دةطتيةنة بةطةس ئةو يةتة قاقةصاْةي نة َاَيياتذةسة ئيٓطًيظيةنإ بؤ 
خؤّ دةنشد، ئةّ دياواصية طةيشة ض ٖؤيةني دةتواْيَ ئاَاجنطةيي تش دابيٓيإ نشدبوو، ثشطياسّ ية 

ٖةبيَ. بؤ ضي رْإ، بةو دؤسةي ئةّ ثيَشِطتة ْيؼاْي دةدات، ئةوْذة بؤ ثياوإ طةسجنشِانيَؼرتٕ تاوةى 
ثياوإ بؤ رْإ؟ بة سِواَيةت ئةّ ثشطة صؤس طةيش بوو، بة وةبةس ضاو ٖيَٓاْةوةي رياْي ئةو ثياواْةي وا 

َا. بةطاآلضوو بووٕ سِبة رْإ تةسخإ نشدووة طةسّ طوو وطيين نتيَب طةباسةتناتي خؤيإ بؤ ْو
يإ طةْر؟ ٖاوطةسداس بووٕ يا طةَيت؟ يووتيَهي طووسيإ ٖةبوو يإ ثؼتيإ نووسِ بوو؟ ٖةس ضؤْيَو 
بيَ، نةّ و صؤس خؤؾ بوو ئةوةي نة ئاوا خؤت ية بةس ضاو و ديَطةي طةسْر ببيين، بةو َةسدةي 

يةّ -ثيَذاْة ٖةس تةْيا ية اليةٕ َشؤظطةييَهي بيَ دةطةآلت و ْاناساَةوة ْةبيَ.  ئةّ طةسْر
خةياآلْةدا بووّ نة بة ٖةَيشِراْذْي دةسيايةى نتيَب ية طة َيَضةنةي بةساَبةسّ طؼت ئةّ بريؤنة 

ية  قؤسِاْة نؤتاييإ ثيَٗات. نيَؼةنة تاصة دةطيت ثيَهشد. ئةو خؤيٓذناسةي وا ػيَوةي ييَهؤَييٓةوة
ئانظربير فيَش بووة، بيَ طوَإ بؤ سِيَٓويَٓيهشدْي ثشطياسةنةي خؤي ية ْيَو ئةّ ٖةَووة ػيَواويةدا 
سِيَوػؤيٓيَهي ٖةية، تا ٖةس وةى ضؤٕ َةسِ دةطةسِيَتةوة ْاو ئاخوسِ ثشطياسةنةؾ بطات بة وآلَةنةي 

اْيؼتبوو، ػيًَطرياْة و بة خؤي. بؤ ويَٓة، دَيٓيا بووّ يةوة ئةو خويَٓذناسةي وا ية تةْيؼتُةوة د
ثيَذاطشيةوة خةسيهي يةبةسطشتٓةوةي نتيَبيَهي سيَٓوييَن صاْظيت بوو، ْضيهةي ٖةس دة خوٍ داسيَو 
ضةْذ يةتي بيَ خةوػي ية صيَشِة ثةتيةنة دةسدةٖيَٓا. ية ئةٖاْيَ طوتٓةنةي سِا دياس بوو قاييًة ية 

داخةوة ٖيض سِاٖيَٓاْيَهي ية صاْهؤ ْةديتيبَ،  ناسةنةي. بةآلّ ئةطةس بيَتوو نةطيَو بة ئةو ثةسِي
ثشطياسةنة ية ديات ئةوةي بةسةو ئاخوسِةنةي بضيَ، وةى َيَطةييَهي تؤساو وا نؤَةَييَو طةطي سِاو 

إ ْاوة، طةسييَ ػيَواو بةّ ال و ئةو الدا سِا دةنات. ئوطتادإ، َاَؤطتايإ، نوَةَيٓاطإ، يسِةثيَ
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ًهةْووطإ، سِؤرْاَةواْإ، ئةو ثياواْةي وا ػياوي ٖيض ْةبووٕ دطة قةػةنإ، سؤَآْووطإ، ْاَي
بؤ ضي رْإ ٖةراسٕ؟ ضوبووٕ. –يةوةي نة رٕ ْةبووٕ، بة دووي ثشطياسة طاْا و تاقاْةنةي َٓذا 

تاوةنوو ئةو ثشطياسة بووة ثةجنا داْة ثشطياس و ئةو ثةجنا داْة ثشطياسة ػيَتاْة ية ْاناو خؤيإ نشد 
َة سِوو، ضةْذ داْييةنياْتإ بؤ ةدا و ئاو بشدْي. بؤ وةي صةيٓييةتي ئةو ناتةَتإ بؤ غبة سووباسةنة

دةخويَُٓةوة، بةو سِووْهشدْةوةية نة بابةتي الثةسِةي ْووطييٓةنامن ٖةس رْإ و ٖةراسي، بة ثييت 
 طةوسة، بوو بةآلّ ئةوةي وا ية خواس ئةّ بابةتةوة ٖاتبوو نةّ و صؤس ئةَاْة بووٕ: 

 دؤخ ية طةدةناْي ْاوةسِاطتذا باسو
 باو و عادةت ية دووسطةناْي فيذي 

 ثةسطنت وةى ئيالٖة 
 الواصتش ية سِواْطةي ئةخالقيةوة 

 ئاسَاْر خواصي 
 سِاثةسِاْذْي ئةسنةنإ بة باػرتي 

 داْيؼتواْي دووسطةناْي دةسياي باػووس، تةَةْي باَيغ بووٕ يةو ْيَواْةدا 
 ثيَؼهةؾ نشإ وةى قوسباْي 

 دَيشِفييَن
 سِادةي بضووني َيَؼو 

 ْةطيت قووَيرت 
 تووني نةَرت ية طةس يةؾ 

 طوونايةتي دةطتةيي، ئةخالقي و صةيين 
 عيؼل بة َٓذاَيةناْي 

 تةَةْي دسيَزتش 
 َاطويهةي الواصتش

 طؤص و عةواتيفي بة ٖيَض
 خؤٖةَيهيَؼإ

 خويَٓذةواسي باآل
 سِاي ػيَهظجري 
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”سِاي يؤسد برينةٕ ٖيَذ
62

“ 

”اي دئ ئيٓطسِ
63

“ 
”سِاي البشويش

64
“ 

”سِاي دونتوس داْظؤٕ
65

“ 
”سِاي دةْابي ئؤطهاس بشاوْيٓط

66
“ 

ييَشةدا ثؼوويةنِ داوة بةس خؤّ و، ٖةَيبةت ية خواسةوةؾ، ئةوةّ خظتة طةسي بؤ ضي طاَؤئيٌَ 
”باتًيَش

67
ثياواْي وادياسة  قةت سِاي خؤيإ طةباسةت بة رْإ دةسْابشِٕ؟ ئاوةصَةْذثياواْي $دةَييَ: “
ػتيَو دطة يةَة ْاَيئَ. ثاَيِ دا بة ثؼيت نوسطيةنةي خؤَةوة و ضاوّ يةو طوَةصية  ئاوةصَةْذ

طةوسةية دةنشد وا ئيَظتةنة ية بٓيذا ْةى ٖةس فيهشيَهي تاقاْة، بةَيهة فيهشيَهي طةسييَ ػيَواويؽ 
ية وا ثياواْي ئاوةصَةْذ بووّ. بةو ساَيةوة يةبةس خؤَةوة طومت، ئةو ػتةي وا صؤس ديَطةي داخة ئةوة

”قةت طةباسةت بة رْإ سِايةناْيإ يةى ْاخةٕ. ثؤخ
68

 دةَييَ: “
 صؤسبةي رْإ ٖةس ئةطًَةٕ نةطايةتيإ ْيية. 

 البشويش دةَييَ: 
”رْإ صيَذةسِؤٕ يا صؤس خشاتشٕ ية ثياوإ يا صؤس باػرتٕ يةوإ.

69
“ 

طةدة بووٕ. ئايا رْإ تواْايي دةسغ درايةتيةني سِووٕ ية طوتةي دوو ضاوةديَشي صيشةى وا ٖاو
خويَٓذْيإ ٖةية؟ بة سِاي ْاثًئؤٕ ْةياْبوو. سِاي دونتوس داْظؤٕ بةثيَضةواْةي ئةَة بوو.    

”
71

ئايا رْإ سِؤسيإ ٖةية؟ ٖةْذيَو ية نؤَةَيطة طةسةتاييةنإ ية طةس ئةو باوةسِةٕ نة ْياْة. “

                                                           

62-Lord Birkenhead 

63-Dean Inge 

64-La Bruyere 

65-Dr. Johnson 
66-Oscar Browning 

67-Samuel Butler 
68-Alexander Pope 

69-Les femmes sont extremes elles sont meilleures ou pires que les homes . 

ثياوإ دةصأْ رْإ ٖاونيَؼيَهي طةوسةٕ بؤوإ، نةواتة الواصتشئ و ْةصاْرتيٓةناْيإ ٖةَيذةبزيَشٕ. ئةطةس $ -04
يف نشدٕ ْةبيَ وايإ بري ْةنشدباياتةوة، قةت يةوة ْةدةتشطإ نة رْإ بة قةسا ئةوإ بضأْ"... بؤ وةي بيَ ئيٓظا

طةباسةت بة رْإ، ثيَُواية دةبيَ بة سِووْي دإ بةوةدا بٓيَِ نة يةو ووت و ويَزةي ية دواي ئةوةوة ٖاتة ئاساوة، 
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ة خودإ و يةو طؤْطةيةوة دةياْجةسةطنت.         ئةواْيرت، بة ثيَضةواْة، ثيَيإ واية رْإ ْيو
”

71
إ ية طةس ئةو بشِوايةٕ وا رْإ ية طؤْطةي صةيٓييةوة سِوونةػرتٕ ئاوةصَةْذٖةْذيَو ية “

ٖةْذيَهي تش دةَيئَ ية طؤْطةي ئاطاداسيةوة قووَيرتٕ. طوتة سِيَضي ية رْإ دةطشت. َوطوييين قيين 
دةنشد ثياوإ طةباسةت بة رْإ برييإ دةنشدةوة و سِاي دياواصيإ  دْياي ييَياْة. ضاوت ية ٖةس اليةى

ٖةبوو. دةفتةسضةنةّ بة ْووطشاوةي ػةقًي بة تةقًي و ْانؤنةوة سِةؾ ببوةوة. بة ئيَشةييةوة 
ضاويَهِ ية ييَهؤَيةسةنةي ثةْا دةطتُةوة نشد وا صؤس بة ثوخت و ثاساوي و سِيَو و ثيَهي دةيٓووطي و 

ووي ثييت ئةيفباوة سيضبةْذي دةنشدٕ و بةّ ئاناَة طةيؼتِ تيَطةيؼنت يةّ نيَؼةية صؤس داسإ ية سِ
َةساَية. دَيةسِاونيَ ٖئَ بوو. طةسةطيَزةي ثيَوة بوو. طووى و ضشووناْة بوو. سةقيكةت ية ضٓطِ 

 دةسضوبوو، تا دوايني دَيؤخ. 
ٓةوةيةني ػيًَطرياْة صياد نةّ بة ثيَُوابوو سِةْطة ْةتوامن بضُةوة َاَييَ و ئةّ ػتة وةى ييَهؤَيي

بواسي َوتايةعةي رٕ و ضريؤى نة يةػي رْإ ية ضاو ٖي ثياوإ توونيَهي نةَرتي ثيَوةية ، يإ 
يإ ْةنا ْةوةد طاٍَ -ئةوةي نة تةَةْي باَيغ بووْي نضإ ية دووسطةناْي دةسياي باػووس ْؤ طاَية

ت رت ببوو. َايةي طةسػؤسِي بوو نة ثيَبيَ؟ تةْاْةت دةطت و خةتةنةّ ية نةّ ٖؤػيإ ْاخؤػ
هشدْذا ػتيَهي ػيًَطرياْةتش و باوةسثيَهشاوتش غةيتةسِوو. ئةطةس ؤريَو ئيؼسِْةنشيَ ية نؤتايي 

ْةَذةتواْي طةباسةت بة رٕ ية سِابشدوودا بة سةقيكةت بطةّ، ئةي بؤ ضي طةباسةت بة رٕ ية 
ٍَ طؼت ئةو ئاغاياْةي وا ثظجؤسِ بووٕ ية باسةي داٖاتوودا خؤّ غةَة صةمحةتةوة؟ سِاويَزنشدٕ يةطة

 -سِاَياسي، صاسؤنإ، سةقذةطت و ئةخالم –رٕ و ناسيطةسييةنةي ية طةس بواسة دؤساودؤسةناْي 
طةسباسي سِيَزةي بيَ رَاس و خويَٓذةواسيةنةيإ، ٖةس الخ وةى بةفريِؤداْي نامت وةبةس ضاو ٖات. ٖةس 

 يَ ٖةَيذاْةوة وةال ْيَي. ئةوة باػرت بوو نة نتيَبةناْيإ ب
ٖةس وا نة ْوقُي خةياَيةنامن ببووّ، ية ديات وةي نة وةى ثةْا دةطةنةّ خةسيهي ْووطيين 
ئةجناَةنةّ مب، بيَ وةي ئاطاّ ية خؤّ بيَ و بة وةسِةصي و ْاٖوَيَذيةوة ويَٓةيةنِ دةنيَؼاوة. 

                                                                                                                                        

 Boswell The journal of a) ئةو ثيَُي طوت نة بة سِاطيت ئيُاْي بةو ػتة ٖةية نة وا طوتويةتي.

Tour to the Hebrides) 
 

ئاسا بشِوايإ وابوو نة ػتيَهي َوقةددةغ ية رْذا ٖةية ٖةس بؤية ية طةٍَ رْإ وةى  ئاَيُاْيةناْي نةوٕ$ -04
 (Frazer Golden Bough) ثيَؼطؤيةى سِاويَزيإ دةنشد.
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”ظؤٕ ئيهع ؤفيظؤسثشِخةسيهي نيَؼاْةوةي سِوخظاس و بةرْيَو بووّ سِوخظاس و بةرْي 
72

ية ناتي “ 
ْووطيين نتيَبة طةوسةنةي بة طةسديَشِي طوونايةتي دةطتةيي، ئةخالقي و صةيين سِةطةصي 

”َيَو
73

ية ويَٓةنةي َٓذا، بة ثياويَهي خوئَ ػريئ داْةدةْشا. بةخؤوة بوو ضةْةطةيةني دسيَز و  .“
ا دياس بوو نة ية ريَش ناسيطةسي ضاواْيَهي بضوني بوو دةَوضاوي صؤس طووس بوو. ية سِوخظاسي و

ٖةطتيَهذاية وا ٖاْي دةدات تا قةَيةَةنةي وةى خةجنيَش غاتة طةس قاقةصةنة، دةتطوت ية ناتي 
ْووطيٓذا دشِوداْةوةس و َيَشوويةني الطاسي دةنوػت، بةآلّ تةْاْةت بة نوػتين َيَشووةنةؾ 

ساَيةػذا ٖؤيةى بؤ قني ٖةطتإ و دٍَ طونٓايي ْةدةٖات دةبوو ٖةس ئاوا ئةو بهوريَ تةْاْةت يةّ 
ٖيَؼاوي دةَاوة. بةدةّ ضاوييَهشدمن ية ويَٓةنة ية خؤَِ ثشطي ْةنا ية رْةنةي قةَيع بووبيَ. بًَيَي 
رْةنةي عاػكي ئةفظةسيَهي طواسضاني ضةنذاس بووبيَ؟ ئايا ئةو ئةفظةسة طواسضانة بةيةباسيو و 

ي يةبةسدا بووة؟ ئايا، وةى تيؤسييةنةي فشؤيذ ػؤخ و ػةْط بووة و باَيتةي ضةسَي ٖةػتةسخاْ
دةَييَ، ئةو ناتةي ية بيَؼهةدا بووة نيزيَهي دواْهيًة بة سِوويذا ثيَهةْيوة؟ يةبةس خؤَةوة طومت، 

ٖةس ية بيَؼهةػذا َٓذاَييَهي دوإ بووبيَ. ٖؤيةنةي ٖةس ضيةى بيَ،  ثشِؤفيظؤسيةوة ْاضيَ 
ْووطيين نتيَبة طةوسةنةي طةباسةت بة طوونايةتي ية ويَٓةنةي َٓذا، ية ناتي  ثشِؤفيظؤس

دةطتةيي و ئةخالقي و صةيين رْإ، صؤس تووسِة و صؤس ْاسةصيؽ بوو. ويَٓة نيَؼاْةوة ػيَوةيةني بيَ 
نةَيو بوو بؤ نؤتايي ٖيَٓإ بة سِؤريَهي ناسي بيَ طوود. بةّ ساَيةػةوة، ية ْاو بيَ نةَيهي و خوييا 

سوباس سةقيكةتي ػاساوة ئاػهشا دةبيَت. بةدةّ ضاو ييَهشدْي دةفتةسضةي و سؤئياي ئيَُةداية وا دا
ْووطشاوةنامنةوة، َةػكيَهي صؤس ئاطاْي دةسووٕ ْاطي، نة ْةدةنشا ْيَوي ثشِبايةخي دةسووٕ ػيهاسي 

ي تووسِة بة دةّ سِقةوة نيَؼشاوةتةوة. ئةو ناتة ثشِؤفيظؤسية طةس دابٓيَي، ثيَي ْيؼإ داّ وا ويَٓةي 
نةوتبووَة خةياَيةوة، سِم قةَيةَةنةي ييَ سِفاْذبووّ. بةآلّ سِم يةويَ ضي دةنشد؟ ٖؤطشي، وا 

دةَتواْي ػؤئ ثيَي طؼت ئةّ ٖةطتاْة وا ية َاوةي سِؤريَهذا -سِابواسدٕ، طةسييَ ػيَواوي، ثةراسة
واْياْذا خؤي ياْي قني، ئةو َاسة سِةػة، ية ْيَ-بة دووي يةنذا ٖاتبووٕ ببيُٓةوة و ْيَويإ بيَِٓ. 

هشدٕ ا بووة. و َين بيَ يةى و دوو ييَسةػاس دابوو؟ ويَٓةنة دةيطوت، بةَييَ، قني ية سةػاسطةد
بةسةو ئةو نتيَبة، ئةو بشِطةية دةطةسِاْذةوة وا ػةيتاْةنةي وسووراْذبوو، ياْي ئةو سِادةسبشِيٓةي 

دَيُي داخظتبوو. طؤْةنامن ثشؤفظووس طةباسةت بة طوونايةتي دةطتةيي و ئةخالقي و صةيين رْإ 
طشِيإ طشتبوو. ٖيَٓذ قةَيع بووّ طووس ٖةَيطةسِابووّ. ػتيَهي ٖيَٓذة باؾ و بة ٖيَض ْةبوو، ٖةس 
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ضةْذة طةَزاْةؾ بوو ٖةس َشؤظ ثيَي خؤؾ ْةبوو ئةوة ببيظيتَ وا بة صات ية ثيَاويَهي ضشووى 
ٖةسصاْي ية ٌَ بؤيٓباخيَهى ببوو، ضاوّ ية خؤيٓذناسةنةي ثةْاّ نشد وا ٖةْاطةي طواس -طوونرتة

نشدبوو، دوو سةوتوويةى دةبوو سِيؼي ْةتاػيبوو. ٖةَوو نةطيَو يةخؤبايي بووْيَهي طةَزاْةي 
تايبةت بة خؤي تيَذاية. يةبةس خؤَةوة طومت ئةَة ٖةس ية طشوػيت َشؤظذاية، خةسيهي 

بووة ضًَيَهي طشِطشتوو يإ تا  ثشِؤفيظؤسنيَؼاْةوةي باصْة و تةطةسيَو بووّ ية طةس سِوخظاسي 
ٖةس ضؤْيَو بيَ، تاثؤيةني بيَ سِواَيةت يإ طشيؼيت ئيٓظاْي. ئيَظتةنة -ٖةطاسةيةني نًهذاس. 

”ػتيَو دطة ية نؤَةَييَ نًَجة داسي طشِطشتوو ْةبوو يةطةس ٖةَجظتيَذ ٖيت ثشِؤفيظؤسئيرت 
74

“. 
ة ٖيَؼتا ية طةس ديَي خؤي َابوو. ٖؤي سِقةنةي َٔ صؤس صوو سووٕ بؤوة بةآلّ ٖةطيت ووسد بووْةو

ةنإ ض ٖؤيةى ٖةبوو؟ بؤ ضي قةَيع بووٕ؟ يةبةس وةي ٖةسنات طةسةي ثشِؤفيظؤسبؤ سِقي 
ييَهذاْةوةي ناسيطةسي ئةّ نتيَباْة دةطةيؼت، طؼت داسيَو عوْظووسي ٖةيةدإ دةٖاتة طؤسِيَ. 

ي تةوغ، ئيَشظاطات، ٖةطيت ئةّ ٖةيةداْة بة ػيَوةي صؤس دؤساودؤس دةسدةنةوت، خؤي ية قةباسة
ووسد بووْةوة و خشاثةبيَزي دا وةدةس دةخظت. بةآلّ تومخيَهي تشيؽ ية طؤسِيَذا بوو نة صؤس داسإ 
يةويَ بوو نةضي ْةدةنشا صوو بيٓاطيتةوة. َٔ ْيَوي قيِٓ ييَٓا. بةآلّ قيٓيَهي ػاساوة وا خؤي يةطةٍَ 

سِا وادياس بوو نة قيٓيَهي طؤسِدساو سيطةسييةناْيدؤسةناْي تشي ئيَشظاطات تيَهةآلو نشدبوو. ية نا
 و تيَهةٍَ و ثيَهةٍَ بوو، ْةى قيٓيَهي طاْا و سِووٕ و ئاػهشا. 

بةدةّ ضاوييَهشدْةوةيةني تشي نؤَةَية نتيَبةنةي طةس َيَضةنة، بريّ يةوة نشدةوة بة ٖةس 
ئةوة بوو نة بايةخي  ٖؤيةى بيَ طؼيت ئةّ نتيَباْة بؤ َةبةطتةنةي َٔ بيَ بايةخٔ. َةبةطتِ

صاْظتيإ ْةبوو، بةآلّ ية سِواْطةي َشؤظايةتيةوة ثشِ بووٕ ية سِيَهاس، ػيت طةسجنشِانيَؽ و 
ثةراسةٖئَ، و سةقيكةتطةيي طةيش طةيش ية َةسِ عادةتةناْي داْيؼتواْي دووسطةناْي فيذي. ئةّ 

تيؼهي طجي سةقيكةت دا.  ثةسِتووناْة يةبةس تيؼهي طووسي ئيَشظاطاتذا ْووطشابووٕ ْةى يةبةس
نةواتة دةبوو بياْذةَةوة بة َيَضي ئةَاْاتي ثةسِتوونداْةنة تاوةنوو ٖةس ناَةيإ بطةسِيَٓٓةوة بؤ 
َاَيةنةي خؤيإ ية ْاو ئةو نةْذووة طةوسةدا. تاقة دةطهةوتي َٔ ية ناسي ئةو سِؤرةّ ٖةس ٖةَإ 

سِقيإ ٖةطتابوو. بةآلّ -ودؤسة نؤّ نشدْةوةئاوا بة-ةنإ ثشِؤفيظؤسسِاطتةقيٓةنةي سِم و قني بوو. 
بؤضي؟ ثاؾ داْةوةي نتيَبةنإ ية خؤَِ ثشطي، بؤضي؟ ئةو ناتةي ية بٔ سِيضي داسةنإ، ية ْيَوإ 
نؤتشةنإ و طةَيةناْي بةس ية َيَزوودا سِاوةطتابووّ، داسيَهي تش ية خؤَِ ثشطيةوة، ئةوإ بؤ وا 
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ُي داطري نشدبوو وةسِيَ نةومت تا ػؤيٓيَو بؤ ْاخنواسدٕ قةَيظٔ؟ يةو ناتةدا ئةّ ثشطياسة صةيٓ
ببيُٓةوة. ية خؤَِ ثشطي َاٖيةتي سِاطتةقيٓةي ئةو ػتةي وا ئيَظتةنة َٔ ثيَي دةَييَِ قني ضية؟ 
ئةّ َةتةَية بة دسيَزايي طؼت ئةو ناتةي ية خواسدْطةيةني بضوني ْضيهي َؤصةي بةسيتاْيا ْامن 

و. داْةيةى ية َوػتةسيةناْي بةس ية َٔ سِؤرْاَةيةني ية طةس دةخواسد َيَؼهُي داطري نشدبو
نوسطيةنة بةديَ ٖيَؼتبوو ٖةس وا نة ضاوةسِواْي خواسدْةنة بووّ بةبيَ َةيًي ضاويَهِ بة 
طةسديَشِةناْيذا خؼاْذ. بة ثييت طةوسة ػشيتيَو ثاْايي الثةسِةنةي داطشتبوو. نةطيَو ية ئافشيكاي 

”دبوو. ػشيتة بضونرتةنإ سِاياْذةطةياْذ وا طيَشئاطتةٕ ضةَبيَشينيباػووس ناسيَهي طشيٓطي نش
75

 

دةْابي دادوةس ية  دؤصسابؤوة.رْيَوة. ػةترييَو وا تووني ئيٓظاْي ثيَوة بوو ية ريَشخاْيَهذا 
دادطاناْي تةآلم سِاي طةباسةت بةبيَ ػةسَي رْإ دةسبشِيبوو. ضاوت دةنةوت بة ٖةواَيطةيي 

ية بةػة ديادياناْي سِؤرْاَةنة. ية ناييفوسْيا ئةنتةسيَهي رْيإ ية ػؤيٓيَهي  ثةسػوبآلوي تشيؽ
بةسصةوة ْاسدبووة خواسيَ و ية َابةيين ئامسإ و صةويذا ٖةَيجةطيَشاو َابووةوة. بشِياس بوو ٖةوا تةّ و 

يت َزاوي بيَت. بريّ يةوة نشدةوة تةْاْةت ئةطةس َوطافرييَهي سِيَبواسي ئةّ طؤي صةويةؾ دةط
بذايةتة ئةّ سِؤرْاَةية، بة دَيٓيايةوة ٖةس بةّ بةَيطة ثشؾ و بآلواْةؾ يةوة دةطةيؼت نة 
ئيٓطًيظتإ ية ريَش دةطةآلتي طيظتُيَهي باوى طاالساْةداية. َةساٍَ بوو نةطيَهي عاقٌَ طةسجني 

يي بوو. ئةو آلت و ثووٍَ و دةطشِؤيؼتوو سِاْةنيَؼشيَ. خاوةْي دةطة ثشِؤفيظؤسبؤ ٖيَض و دةطةآلتي 
خاوةٕ، طةسْووطةس و دةطتةي ْووطةساْي سِؤرْاَة بوو. وةصيشي ناس و باسي دةسةوة و قاصيؽ بوو. 

بوو. بةسِيَوةبةسي  طةػتياسىنيَ و طةَي بةس بوو. خاوةْي طةييَ ئةطجي نيَياسيضاْي نشيهيَت 
ي بؤ ثاوةْذيًيؤْإ نؤَجاْيايةى بوو نة ية طةتا دووطةتي قاصاْر دةدا بة بةػذاسبووةناْي. بة َ

سِيَهدشاوة خيَشخواصي و نؤييَزةناْي بٔ دةطيت ية ثاؾ بةديَ دةَا. ئةنتةسة رْةنةي ية ْيَوإ 
جةطيَشاوي سِادةطشت. بشِياسي دةدا نة تووني طةس ػةتريةنة ٖي َشؤظة يإ عةسص و ئامساْذا بة ٖةَي

ةثييَنَ يإ ثاناْةي بؤ دةنات، ية ْا، ئةوة، نة وا سونُي ثياو نوػنت بةطةس ثياو نورةنةدا دادةط
طيَذاسةي دةدات يإ سِصطاسي دةنات. وادياس بوو دطة ية َز طؼت ػتيَو ية بٔ دةطيت ئةودا بوو. 
نةضي بةو ساَيةػةوة قةَيع بوو. دةَضاْي تووسِةية، ضوٕ ئةو ناتةي ْووطشاوةناْيِ طةباسةت بة 

هو ية خودي خؤي دةنشدةوة. ناتيَ نةطيَو رْإ دةخؤيٓذةوة، ْةى بريّ يةو ػتةي وا دةيطوت بةَي
بة يةطةسة خؤيي باطي ػتيَو دةنات، ٖةس بري يةو ػتة دةناتةوة و خؤيٓةسيؽ ْاتواْيَ بري ية 
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ػتيَو دطة يةو ػتة بهاتةوة. ئةطةس ئةو بة يةطةسة خؤيي طةباسةت بة رْاْي ْووطيباية، ئةطةس 
ي خؤي ٖيَٓاباية و َةيًي ية بة ئاناّ بةَيطةي ساػاٖةَيٓةطشي بؤ بةَيطةداسنشدْي باطةنة

طةيؼتٓيَهي تايبةت ْةبوواية، خؤيٓةسيؽ تووسِة ْةدةبوو. سِاطتةقيٓةي قةبوٍَ دةنشد. ٖةس وةى ضؤٕ 
قةبوَيي دةنات ْؤنة فةسيهة طةوصة و قةْاسي صةسد. بةو دؤسة، َٓيؽ دةَطوت قةيذيَٓانا. بةآلّ 

ّ ساَيةػةوة بةدةّ ٖةَيذاْةوةي سِؤرْاَةي َٔ قةَيع بووّ ية بةس وةي ئةو قةَيع بوو. بة
دواْيوةسِؤوة، بريّ يةوة نشدةوة َةْتكي ْيية ثياويَو بةو طؼتة دةطةآلتةوة قةَيع بيَت. ية خؤَِ 
ثشطي ْةنا قةَيظي بة ضةػٓيَو ئاوةَيذواْةي دةطةآلت بيَ؟ بؤ ويَٓة َشؤظة دةوَيةَةْذةنإ صؤس 

َشؤظة ٖةراسةنإ دةياْٗةويَت َاٍَ و طاَاْةنةيإ داطري  داسإ تووسِةٕ يةبةس ئةوةي ثيَيإ واية
نة سِةْطة ئةَة ْاويَهي طوجناوتش بيَ بؤ ئةوإ -ةنإ، يإ باوى طاالسةنإثشِؤفيظؤسنةٕ. يةواْةية 

تا سِادةيةى يةبةس ئةوة تووسِة بٔ، بةآلّ ٖؤيةني تشيؼي ٖةية نة تا ئةو سِادةية سِووٕ ْيية. –
ْةبٔ ية سِاطتيذا، ئةواْة صؤس داسإ ية ثيَوةْذيةناْي خؤيإ ية ريين تانة # ؾتووسِة$ يةواْةية ٖةس

ية  ثشِؤفيظؤسنةطيذا نةطاْيَهي ػاياْي ثيَذاٖةَيطوتٔ و ييَبوسدة و يةبةسضاوٕ. يةواْةية ئةو ناتةي 
سِادةبةدةس و بة ثيَذاطشيةوة دةخيت ية طةس طوونايةتي رْإ دةنشدةوة، بريي ْةى ية طوونايةتي 
رْإ بةَيهو ية طةوسةيي خؤي نشدبيَتةوة. ئةَة ئةو ػتة بووة وا بة تووسِةيي و ثيَذاطشيةني صؤسةوة 
بةسطشي ييَ دةنشد ضوٕ بؤ ئةو طةوٖةسيَو بوو بة بايةخيَهي صؤس دياواصةوة. ريإ بؤ ٖةس دوو 

ةسةوةنة يةّ ناتةدا، ضاوّ ية ٖةس دوونيإ دةنشد وا ػإ بة ػاْي يةنرتي ية ثياد-سِةطةصةنة
تاقةت ثشِونئَ و درواسة. خةباتيَهي بيَ وضإ وْةبشِاوةية. ثيَويظيت بة غريةت و ٖيَضيَهي -دةسِؤيؼنت

طةوسةية. يةواْةية بؤ ئيَُةي ديًي طوَإ و خةياٍَ ثرت ية ٖةس ػتيَهي تش ثيَويظيت بة بشِوا بةخؤ 
. بةآلّ ضؤٕ دةتواْني ئةو ضؤْييةتية بووٕ ٖةبيَ. بيَ بشِوا ٖةبووٕ بة خؤ وةى َٓذاَيي ػريةخؤسة وائ

ْادياسة، نة ية ٖةَإ ناتيؼذا صؤس طشيٓطة، بة خيَشاتشئ ػيَوة طاص بهةئ؟ بةّ فيهشةوة نة 
َشؤظةناْيرت ية ئيَُة نةَرتٕ. بةو ٖةطتةوة نة ية ضاو خةَيهاْيرت ية خؤَاْذا دؤسة 

يوتيَهي باسيو، يإ ئةو تابًَؤي  نة دةنشيَ َاٍَ و طاَإ، ثًة و ثاية،-َةصْايةتيةنُإ ٖةية. 
”ػيَوةناسيةي سِوخظاسي باثريامنإ بةسٖةَي سِاَين بيَت

76
تةَيةنة دَيتةصيَٓةناْي  يةبةس وةي فيٌََ و“ 

خةياَيي َشؤظ نؤتاييإ ْايات. بةّ دؤسة، بؤ باوى طاالس نة دةبيَ دةطت بة طةس وآلتاْذا بطشيَت، 
يٓطة نة خةيهاْيَهي بيَ روَاس، ية سِاطتيذا ْيوةي دةبيَ سونُشاْي بهات، ئةّ ٖةطتة صؤس طش
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َشؤظايةتي، ية خؤيذا يةو ضشوونرتٕ. ية سِاطتيذا، ئةّ ػتة دةبيَ يةنيَ ية طشيٓطرتئ طةسضاوةناْي 
دةطةآلتي ئةو بيَ. بةآلّ سِيَِ ثيَ بذةٕ تيؼهي ئةّ تيَشواْيٓة بٗاويَزَة طةس رياْي ساطتةقيٓة. 

يةو َةتةَية دةسووْٓاطياْة وا ية ثةْا و ثةطيوي رياْي سِؤراْةدا تووػيإ  ئايانو ئةّ ثشطة بؤ ٖةْذيَ
َاْةنةي ضةْذ سِؤر يةَةوبةسي َٔ طةسطووسِدينَي ٖيض وآلّ و ػيهشدْةوةيةني ٖةية؟ ئايا دةتواْيَ 

”ئةو ناتةي وا-ػي بهاتةوة
77

”، ثياويَهي صؤس ٖيَزا و خانةسِا، نتيَبيَهي سيَبهاويَظت“
78

ي بة “
فيَُيَٓيظيت بيَ ػةسّ! $َاْةوة ٖاواسي نشد: ةػيَهي خويَٓذةوة و بة طةسطووسِطشت، بدةطتةوة 

بؤ ضي دةبيَ خاتوو ويَظت –دةَييَ ثياوإ خؤ بة صٍ صأْ! ئةّ ٖاواسة، نة بؤ َٔ صؤس صؤس طةيش بوو 
ية بةس ئةوةي ساطتةقيٓةيةني دسوطت، بةآلّ ْاخؤؾ طةباسةت بة سِةطةصي بةساَبةسةنةي دةَييَ 

ٖاواسي ثؤص و غوسوسيَهي بشيٓذاس ْةبوو، ٖاواسي دةْطٗةَيربِيٓيَو -يَُيَٓيظتيَهي بيَ ػةسّ بيَت؟ ف
بوو ية ٖةَبةس ئةو دةطتذسيَزيةي وا نشابووة طةس ٖةسيَُي بشِوا بةخؤبووْةنةي. بة دسيَزايي طؼت 

و خؤػيإ ٖةية و ئةّ طةداْة، رْإ وةى ئاويَٓةيةني طيَششاوي دوآلوْةتةوة نة ٖيَضيَهي دادوويي 
دةتوأْ بةرْي ثياو دوو ٖيَٓذةي خؤي بٓويَٓٔ. بيَ ئةّ ٖيَضة، يةواْة بوو ٖيَؼتانة طةس صةوي ٖةس 
صيهاو و داسطتإ بيَت. بة ػاْاصيةناْي ػةسِةنامنإ ْةدةصاْي. دةبوو ٖيَؼتانة ويَٓةي ئاطو يةطةس 

ٕ ٖةس ػتيَهي سِاصاوةي تش وا يةطةٍَ ئيَظهي َةسِ ٖةَيهؤَيني و بةسدي ضةمخاخة بة ثيَظيت َةسِ يا
”صةوقة طةسةتاييةنةَإ دةطوجنا بطؤسِيٓةوة.قةت نةَية ثياوإ و فيٓطيَشغ ئاو ديَظتيين

79
 

ْةدةبووٕ. طيَضاس و قةيظةس قةت تاديإ ية طةس داْةدةْا، يإ ية دةطتيإ ْةدةضوو. ئاويَٓة ية “
يظإ ثيَويظتة بؤ طؼت ناسة قاسةَاْاْة و نؤَةَيطا ػاسطتاْييةناْذا ٖةس نةيهيَهيؼي ٖةبيَ، د

طةسةسِؤيةنإ. يةبةس ئةوةػة وا ْاثيًَئؤٕ و َوطيويييَن ٖةسدووى بة ثيَذاطشيةوة دةختيإ ية طةس 
طوونايةتي رْإ دةنشد، يةبةسوةي ئةطةس رْإ ضشوى ْةبوايةٕ، ئةوإ ْةياْذةتواْي طةوسة بٔ. ئةّ 

طةبشيي ثياوإ ية ٖةَبةس  ْإ ػي دةناتةوة. ٖةس وةٖا بيَػتة تا سِادةيةى ثيَويظيت ثياوإ بة ر
سِةخٓةي رْإ ئةوةي نة َةساَية رْيَو ثيَيإ بًَيَ ئةّ نتيَبة خشاثة، ئةّ ويَٓةيةي نيَؼشاوةتةوة 
الواصي تيَذاية، يإ ٖةس ػتيَهي تش، و ية ضاو ئةوةي ثياويَو وا ٖةس ٖةَإ سِةخٓة دةطشيَ دٍَ 

واوة ْةبيَت و سِقيَهي صياتش ٖةَيٓةطتيَٓيَت. يةبةس ئةوةي ئةطةس رٕ بؤ طوتين ٖيَؼاْيَهي ثرتي بةد
سةقيكةت صاسي ٖةَيجضشِيَ، ئيرت بةرْي ْاو ئاويَٓةنة بضوونرت دةبيَتةوة ييَٗاتوويةنةي بؤ ريإ تيَذا 
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دةضيَت. ئةطةس ناتي طوعاْة و ْةٖاس خؤي دوو ٖيَٓذةي سِادةي ساطتةقيٓةنةي ْةبيينَ، ضؤٕ 
تواْيَ دسيَزة بذا بة دادوةسيهشدٕ، ػاسطتاْيهشدْي ْاوضةييةنإ، تؤَاسنشدْي ياطا، ْووطيين دة

نتيَب، دٌ ية بةس نشدٕ و طوتةبيَزي؟ بة نوستي بةدةّ وسدنشدْي ْإ و ييَهذاْي قاوةنةّ، و داس و 
يَٓةنة باس ضاوييَهشدمن ية خةَيهي طةس ػةقاَةنة ْوقُي ئةّ خةياآلْة ببووّ. ويَٓةي ْاو ئاو

بايةخيَهي صؤسي ٖةية، ضوٕ ٖيَضي ريإ وةطةسِ دةخات، و دْةي طيظتةَي عةطةبي دةدات. ية 
وي قؤسِبةطةس نة ية نونائيٓيإ بيَبةؾ وثياوي بظتييَن يةواْةية مبشيَ، وةى َوعتاديَهي خووطشت

ةي ية ثيادة نشدبيَ. ٖةس وا نة ضاوّ ية ثةجنةسةنة دةنشد، بريّ يةوة نشدةوة نة ْيوةي ئةو خةَيه
سِةوةنةوة تيَذةثةسِٕ بة طيششي ئةو خةياٍَ و طوَاْةوة دةضٓة طةس ناس. ية بةس تيؼهة خؤػةنةيذا 
ٖةَوو سِؤريَو نآلو دةنةْة طةس و ضانةتةنةيإ يةبةس دةنةٕ. سِؤرةنةيإ بة دَيٓياييةوة دةطت 

دا (( ئيظُيت)) اْةنةي خاتووثيَذةنةٕ، بة بشِوا بة خؤ ٖةبووْةوة، بةو بشِوايةوة نة ية ئيَواسة خو
ديَطةيةنيإ بؤ داْذساوة. ٖةس نة ٖةْطاو دةخةْة ْاو رووسةنة، يةبةس خؤياْةوة دةَيئَ َٔ ييَشا ية 
ْيوةي خةَيهةنة يةطةستشّ، ئاوةٖاية نة بةو بشِوا بة خؤ بووْةوة قظإ دةنةٕ، بة ٖةَإ بشِوا بة خؤ 

ة طةس رياْي ٖةَوو خةَيهي داْاوة و ػؤيين طةيشي بووْةوةي وا ئاوةٖا ناسداْةوةيةني طةوسةي ي
 خظتوةتة طةس ثةسِاويَضي صةيين خةَيهي. 

بةآلّ ٖةوداي فيهشةنامن طةباسةت بة بابةتي َةتشطيذاس و صؤس طةسجنشِانيَؼي دةسووٕ ْاطي 
ؤي بة ٖ-و بؤ خؤو ٖةية ييَي بهؤَيٓةوةثاوةْذسِةطةصةنةي تش نة ٖيواداسّ ئيَوةي وا طاَيي ثيَٓظةد 

ئةوةي دةبوو سِيضي سيظابةنةّ بذةّ ييَ ثضشِا. سِيضي سيظابةنة ثيَٓر ػيًيٓط و ْؤ ثيَٓع بوو. 
يَهي دساوباقيةنةي بٗيَٓيَتةوة.  ثيَؼدضَةتةنة و ئةو ضوو ئةطهةْاطيَهي دةػيًيٓطيِ دا بة

يةنة نة دةػيًيٓطي تش ية ْاو داْتانةَذا بوو بة وسدي ضاوّ ييَهشد، يةبةس وةي ئةَة سِاطتةقيٓة
ي دة ػيًيٓطي. دساوتواْايي نيفةنةّ بؤ بةسٖةّ ٖيَٓاْي خؤ بة خؤي  َاوةيَؼتا طةسّ ييَي طووسِٖ

ةنإ ية ْيَو داْتانةَذإ. نؤَةَيطة ية بةساَبةس، ضةْذ نوتة دساوداْتانةّ نة دةنةَةوة، 
ين ساواْةوةّ قاقةصيَهذا، نة ية ثووسَةوة ثيَِ طةيؼتوة، َشيؼو، قاوة، قةسةويًََةي خةو و ػؤي

 ثيَذةدا، ٖةس يةبةس وةي ْيَوةنةّ ية ْيَوي ئةو دةضيَ. 
دةبيَ بؤتإ بطيَشَِةوة نة ثووسّ، َيَشي بيَتؤٕ، ئةوناتةي ية بةَبةئي بؤ طةيشإ ضووبوة ئةطح 
طواسي، ية ئةطح نةوتة خواسيَ. ػةويَو ٖةواَيي َرياتةنةييِ ثيَ طةيؼت، نة ْضيو بوو يةو 

 دةْطذإ بة رْإ ثةطةْذ نشا. ْاَةي ثاسيَضةسيَهيإ خظتبوة ْاو طةْذوقي دةَةي وا ياطاي َايف
ي بؤ بة ديَ ثاوةْذثؤطتيةنةوة و ناتيَ ٖةَيُجضشِي، صاْيِ نة تا نؤتايي تةَةمن طاَيي ثيَٓظةد 
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بة دَيٓياييةوة ئةو ثاسةيةي ثيَِ بشِابوو صؤس -َايف دةْطذإ و ثاسةنة-ٖيَؼتووّ. يةوة دضوو يةو دواْة
شيٓطرت بيَ. تا ئةو ناتة ريِٓ بةنشدْي ئيؼي ثشؾ و بآلو بؤ سِؤرْاَةنإ تيَذةثةسِاْذ، طوصاسػتيَو ط

يَهيؼِ بة ثاوةْذطةباسةت بة ػاْؤيةني ثشِ و ثووض ية ػؤيٓيَو، يإ ػاييةى ية ػؤيَٓيَهي تش ضةْذ 
ضووةنإ، ب خؤيٓذْةوة بؤ خاتووْة بة طاآلْووطيٓةوةي ْيؼاْييةناْي طةس ثانةتةنإ، نتيَ

ضٓط صاسؤنإ ية باخضةيةني طاوايإ وةطاصنشدْي طوَيي دةطهشدي، و فيَشنشدْي ئةيف و بيَ بة 
بؤ رْإ وةضٓط دةنةوت. ثيَُوا  1918دةنةوت. ئةَاْة صؤسبةي ئةو ناساْة بوو نة بةس ية طاَيي 

ي يةواْةية ئيَوة ْيية ثيَويظت بيَ سِةجنةناْي ئةّ ناساْة بة تيَش و تةطةيي باغ بهةّ، يةبةس وة
رْاْيَو بٓاطٔ نة خةسيهي ئةّ ناساْة بووبٔ ٖةس وةٖا ثيَُوا ْيية ثيَويظتيَو بيَ نة نيَؼةي رئ 
نشدٕ بةّ ثاسةيةوة، ناتيَ نة وة دةطت دةنةوت، بؤتاْي ػي بهةَةوة. ضوْهة يةواْةية ئيَوةؾ 

ؤس خشاتش يةّ دواْة ية َٓذا ئةو ئةصَووْةتإ ٖةبيَ. بةآلّ ئةو ػتةي نة ٖيَؼتاؾ وةى بةآليةني ص
َاوةتةوة راسي داَاوي و تشطيَهة وا ئةو طةسدةَاْة نشدوياْةتة طياْي َٓةوة. ية قؤْاغي 
يةنةَذا،نشدْي ثةيتا ثةيتاي ناسيَو نة ثيَت خؤؾ ْةبوو بيهةي، ئةويؽ وةى نؤيًةنإ، بة 

بةآلّ بة ثيَويظت دةصاْشا َاطتاونةسي و صَإ يووطي، نة يةواْةية ٖةَووناتيؽ ثيَويظت ْةبووبيَ 
-و ثا تشاصاْيؽ ْشخيَهي صؤسي ٖةبوو، ثاػإ بري نشدْةوة يةو َشخةي وا ػاسدْةوةنةي َشدٕ بوو

ئةو َشخةي وا ية ْاو دةضوو و يةطةَيي خودي َٔ و -ييَٗاتوويةني بضوى بةآلّ بؤ خاوةْةنةي بةسِيَض
و وا ػهؤفةي بةٖاسيإ تيَذا دةبشد، طؼت ئةَاْة ية رةْطي طيايةى دةضو-سِؤسيؼِ ية ْاو دةضووئ

يَهي دة دساوداسةنةيإ ية بٓذةوة ية ْاو دةبشد. بةآلّ، ٖةس وةني طومت، ثووسّ َشد ٖةس ناتيَو 
ػيًيٓطي وسد دةنةَةوة، نةَيَو يةو صووخاو و َةيٓةتاْةّ دةسِةويَٓةوة تشغ و داَاوي ال دةضٔ. 

، بريةوةسية ْاخؤػةناْي ئةو طةسدةَاْةّ وةبري بة دةّ خظتٓةوةي ثوَية وسدةنإ بؤ ْاو داْتانةّ
ٖاتةوة و بريّ يةوة نشدةوة، بة سِاطيت طةيشة داٖاتيَهي دياسيهشاو ضةْذة ساٍَ و ْاخي َشؤظ 

ةّ ييَ وةسطشيَت. خواسدٕ و َاٍَ و ثاوةْذدةطؤسِيَ. ٖيض ٖيَضيَو يةّ ديٗاْةدا ْاتواْيَ ئةو ثيَٓظةد 
اوة. نةواتة ْةى ٖةس بة ٖةوٍَ و تةقةيال، بةَيهة بة قني و دٌ و بةسطِ بؤ ٖةتاٖةتا دابني نش

داَاويؽ نؤتايي ديَت. ثيَويظت ْانا قيِٓ ية ٖيض ثياويَو بيَ ئةو ْاتواْيَ ٖيض خةطاسيَهِ ييَذات. 
ثيَويظت ْانا َاطتاوضيةتي ٖيض ثياويَو بهةّ ئةو ػتيَهي ْيية تا مبذاتيَ. تيَطةيؼتِ وسدة وسدة 

هي تشّ دةبيَ طةباسةت بة ْيوةنةي تشي َشؤظايةتي. بة طؼيت، طةس نؤْةنشدْي خةسيهة ٖةَيويَظتيَ
ضيٓيَو يإ سِةطةصيَو طاَيتةداسِ بوو. بةػيَهي صؤسي خةَيهي قةت بةسثشطي ئةو ناساْة ْني نة 
دةيهةٕ. غةسايةصيَو بةسةو ثيَؼةوةيإ دةبات نة ية بٔ دةطتياْذا ْيية. ئةواْيؽ، واتة باوى 
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ةنإ، نيؼةطةييَهي صؤسيإ ٖةبوو، نؤطجي صؤس طةوسةيإ ية طةس سِيَ بوو نة ثشِؤفيظؤسطاالسةنإ و 
دةبوو الي بةٕ. خؤيٓذةواسيةناْيإ ية ٖةْذيَ الوة بة قةسا خؤيٓذةواسيةناْي َٔ ْاتةواو بوو. بة 
قةسا َٔ ئةواْيؼي نؤَيةواس نشدبوو. سِاطتة ئةوإ ثاسة و دةطةآلتيإ ٖةبوو، بةآلّ ٖةس بؤ 

ةسوةسدةنشدْي داَييَو، داآلػيَو، ية ْاو ٖةْاوياْذا، نة بؤ ٖةتا ٖةتا دةسطي دةخواسدٕ و ضشِْووني ث
غةسيضة بؤ داطرينشدٕ، قني بؤ دةطهةوت، واي ييَ دةنشدٕ ٖةتا ٖةتا صةوي و –دةطشت ية دَييإ 

ي خؤيإ و ػتةناْي خةَيهاْي تشيإ بويَت طٓووس و ئاآل، نةػيت و طاصي رةٖشاوي طاص بهةٕ رياْ
”َٓذاَيةناْياْي ية ثيَٓاودا داْئَ. بة بٔ تاقي دةسيا طاالسإ

81
دا تيَجةسِٕ )ئيَظتةنة طةيؼتبووَة “

ئةو بيٓاي يادبوودة(، يإ ية ٖةس ػةقاَيَهةوة نة بة تؤخ و يادبوودةناْي ػةسِ سِاصاوةتةوة، 
ية ٖةتاوي بةٖاسدا، ضاو ية طضيش طةباسةت بةو ػاْاصيةي وا يةو ػؤيٓة سِيَضي ييَذةطشٕ تيَبفهشٕ. يإ 

و دةآلَيي طةٖاَةنإ و ثاسيَضةسيَهي طةسنةوتوو بهةٕ نة دةضٓة ْاو بيٓايةى بؤ وةي ثرت وثرت ثوٍَ 
يؽ طةست ٖةس سِادةطشيَ. بريّ يةوة نشدةوة ثاوةْذثةيذا بهةٕ، ية ناتيَذا بيَ طوَإ طاَيي ثيَٓظةد 

ذا ثةسوةسدةيإ بهات. ٖةس وا نة ضاوّ ية ثةيهةسةي ئةَاْة غةسايةصيَهي ْاخؤػٔ نة َشؤظ ية خؤي
دووني نةَربير دةنشد، بة تايبةت ية ثةسِة خواسةناْي نآلوةنةي نة طةسْر و وسد بووْةوةيةني 
ْايابيإ ويظتبوو، بريّ يةوة نشدةوة ئةَاْة بةسٖةَي باسودؤخيَهي ريأْ، بةسٖةَي ْةبووْي 

ؤطجاْة طةيؼتِ، وسدة وسدة بةصيي و ثيَهةوة ٖةَيهشدٕ ػاسطتاْييةتة. ئةو ناتةي يةّ نيَؼة و ن
ٖاتٓة ديَي تشغ و داَاوي وة ثاػإ بة يةى دوو طاآلٕ، بةصيي و ثيَهةوة ٖةَيهشدٕ ية ْاو ضووٕ، 
سِصطاسية َةصْةنة يةوالوة طةيؼت، ئةويؽ ئاصاديي برينشدْةوة ية خودي ثشطةنإ بووٕ. بؤ ويَٓة 

و تابًَؤية دواْة يإ ْا؟ ئةو نتيَبة بة سِاي َٔ نتيَبيَهي باػة يإ ئةو بيٓاّ ثيَ خوػة يإ ْا؟ ئة
خشاخ؟ ية سِاطتيذا، َرياتةنةي ثووسّ بؤ َٔ ثةسدةي ية طةس تةخيت ئامسإ الدا، و دميةْيَهي ية 
ئامساْي نشاوة و بةسئ خظتة ديَي ثةيهةسي بة خؤوة و بة ػهؤي ئةو ثياوةي وا َيًتؤٕ بؤ 

 َين ية بةس ضاو طشتبوو. ثةسطتين ٖةتا ٖةتاي 
ْوقُي ئةّ فيهش و ئةْذيَؼاْة سِيَطةي خؤَِ بةسةو َاَيةنةّ ية ثةْا ضؤَي ديتةوة. ضشانإ 
دادةطريِطإ و يةْذةٕ ية ضاو بةياْي توػي طؤسِاْهاسيةني وةطف ْةنشاو ببوو. دةتطوت ئةو 

ش ية ػتيَهي صؤس دوإ و هشدٕ بة ياسَةتي ئيَُة ضةْذ َةتٓة ديَو ئاطاية ثاؾ سِؤريَو ئيؼَاػيَ
نؤتاَييَهي ئاطشئ بة ضاواْيَهي طووسي تشوطهة داسةوة، ديَويَهي تاسيو و -ٖةريَٓةس بةسٖةّ ٖيَٓابوو
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تٓؤى وا دةيطوسِاْذ و ٖةْاطة نوآلتووةنةي خؤي دةس دةدا. تةْاْةت يةوة دةضوو نة با َاَيةناْي 
 داوةتة بةس قةَضي و ديواسةناْي دةيةساْذةوة. 

ية ػةقاَة ضهؤيةنةي َٓذا رئ ية طؤسِيَذا بوو. بؤيةنةسي َاَيةنة ية ْيَشديواْةنةي خؤي بةآلّ 
دةٖاتة خواس ثةسطتاسي َٓاَيةنة بة وسيايةوة ناييظهةنةي دةبشدة ْاو َاَيةوة، سةمماَيي سِةريةنة 

صي تةييظةناْي خؤي بة دواْي قةد دةنشد و ية طةس يةني دادةْإ ئةو رْةي خاوةْي دوناْي طةو
فشؤػيةنة بوو داٖاتي ئةو سِؤرةي بة قاَهةناْي ْاو دةطهيَؼة طووسةنةي دةبزاسد. بةآلّ َٔ وا 
طريؤدةي ئةو نيَؼةية ببووّ وا ئيَوة َٓتإ تيَوةسداوة نة تةْاْةت ْةَذةتواْي ئةّ دميةْاْة بةبيَ 

د طاٍَ طوتٓيؼي، طةسِاْةوةيإ بؤ ثشطيَهي طةسةني ببيِٓ. بريّ يةوة نشدةوة ئةوسِؤنة ية ضاو طة
ئةوةي ناّ يةى يةّ ئيؼاْة طشيٓطرت و باػرتٕ ضةْذة درواسة. باػرتة سةمماَيي سِةري بي يإ 
ثةسطتاسي َٓذاٍَ؟ ئايا خضَةتهاسيَو نة ٖةػت َٓذاَيي طةوسة نشدووة بيَ بايةخرتة ية ثاسيَضةسيَو 

وودٕ، يةبةس وةي نةغ ي داٖات ٖةية؟ ئةّ ضةػٓة ثشطياساْة بيَ طثاوةْذنة طاَيي طةد ٖةصاس 
خضَةتهاس و ثاسيَضةس ية طةس دةَاْيَهةوة بؤ  إ بذاتةوة. ْةى بايةخي سِيَزةييْاتواْيَ وةآلَي

طةسدةَاْيَو دةطؤسِدسيَت، بةَيهة تةْاْةت ئيَُة ئيَظتانةؾ ثيَوةسيَهُإ بؤ دياسيهشدْي بايةخ بة 
بةَيطةي ساػا ٖةَيٓةطش يةّ دؤس $ يداْ، بؤ بة دةطتةوةثشِؤفيظؤسدةطتةوة ْيية. داوانةي َٔ ية 

يإ ئةو دؤسة، داوايةني طةَزاْة بوو. تةْاْةت ئةطةس بؼهشيَ بايةخي ٖةس َشخ و بشِػتيَو يةو 
طاتةدا دياسي بهةي، طةد طاَيي تش ئةو بايةخاْة دةطؤسِدسئَ ئةو بايةخاْة تا سِادةيةني صؤس بة 

ّ، بريّ يةوة نشدةوة، دطة يةَة طةد طاَيي تش طؼيت طؤسِدساوٕ. نة طةيؼتُة بةس ثًيهاْي َاَيةنة
ئيذي رْإ سِةطةصيَو ْابٔ ضاوةديَشيإ ييَ بهشيَت. بة ثيَي َةْتل ية طؼت ئةو ناس و بضاظاْةي وا 
طةس دةَاْيَو ييَي بيَبةؾ نشابووٕ بةػذاسي دةنةٕ. ثةسطتاسي َٓاٍَ طةسدةَاْيَو سِةري 

دةخوسِيَت. طؼت ئةو طشمياْاْةي وا ية سِووي ييَ  ػةَةْذةفةسدةنيَؼيَت. رْةي دوناْذاس 
بؤ -سِاطتةقيٓةناْي طةسدةَاْيَهةوة داْذساوٕ وا رْإ سِةطةصيَو بووٕ ية ريَش ضاوةديَشيذا، ية ْاو دةضٔ

ويَٓة )يةّ ناتةدا دووقةيةى طةسباص بة ػةقاَةنةدا تيَجةسِئ(ئةوةي نة رْإ و باخةواْإ و 
سيَزتشٕ. ئةو ضاوةديَشية ال بةٕ، ٖةيي ٖةَإ بضاظ و ٖةَإ ئةو قةػةنإ ية خةَيهاْي تش تةَةٕ د

و نشيَهاسي  ػةَةْذةفةسئيؼاْة بؤ رْإ بشةخظيَٓٔ، ئةوإ بهةْة طةسباص و َةيةوإ و ييَدوسِي 
 بةْذةس، ئةو نات ئايا رْإ صؤس صووتش و طةْر تش ية ثياوإ ْاَشٕ، تا واي ييَ بيَ بة دؤسيَو بًَينَي

ئةو ناتةي دةسنةنةّ #.  فشِؤنةيةنِ ديت $طوتنة طةس دةَاْيَو دةَاْ #يَهِ ديتئةوسِؤنة رْ$
بووٕ ئيؼيَهي ية ريَش ضاوةديَشيذا ْةبيَت، يةواْةية  ّ نشدةوة طةسدةَاْيَو نة ئيرت رٕنشدةوة بري
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ٖةَوو ػتيَو سِوو بذات. نة دةضووَة رووسيَ ية خؤَِ ثشطي، بةآلّ طؼت ئةَاْة ض ثيَوةْذيةني 
 بةتي طوتاسةنةي َٓةوة، رٕ و ضريؤى، ٖةية؟ بة با
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 بةشي سَيهةم
 

ديَطةي داخ بوو نة ْةَتواْيبوو ئيَواسةي ئةو سِؤرة سِايةني طشْط يإ صاْياسيةني ْؤي 
بيَُٓةوة. رْإ ية ثياوإ ٖةراستشٕ بةّ ٖؤ يإ ئةو ٖؤ. سِةْطة وا باػرتة ئيرت بة دووي سةقيكةتذا 

خؤّ غةَة ْاو دةسيايةى يةو بري و سِاياْةي دةسبشِاوٕ، بري و سِاطةييَهي طةسّ  ْةطةسِيَِ و ية دياتي ئةو
و بةتني وةى قاَيهشاوةناْي دةوسي ئاطشثزئَ و بيَشِةْط وةى تةسِةتووسِناو. سِةْطة وا باػرتة ثةسدةنإ 

ةّ دادةَةوة، ئةو ػتاْةي ٖؤػِ دةبةٕ ية خؤَيإ دووس خةَةوة، ضشانإ داطريطيَِٓ، ثشطياسةن
طٓووداس نةّ و ية َيَزوْووغ، وا سةقيكةتةنإ تؤَاس دةنات ْةى سِادةسبشيٓةنإ، بجشطِ نة رْإ 

طةسدةَي ئيًيضابيَتذا  بةسيتاْياىْةى ية طؼت ػؤيٓيَو و ية طؼت طةدةناْذا، بةَيهو بؤ ويَٓة ية 
 ضؤٕ رياوٕ. 

ةني يةو ئةدةبياتة طةيش يةبةس وةي ئةَة َةتةَييَهي ٖةتا ٖةتايية نة بؤ ضي ٖيض رْيَو وػةي
و طةَةسةية ْةْووطيوة ية ناتيَهذا وادياسة صؤسبةي ثياوإ دةياْتواْي ػيَعشيَو و غةصييَو 
بٗؤْٓةوة. ية خؤَِ ثشطي رْإ ية ض باسوو دؤخيَهذا رياوٕ ية بةس وةي ضريؤى، و ٖةس ناسيَهي 

ٖةس ضةْذة يةواْةية ئةّ ػتة -ْاباسٕداٖيَٓةساْة و صةيين تش ية بٓةسِةتذا، خؤ وةى بةسد ية ئامساْةوة 
طةباسةت بة صاْظت سِةوا بيَت. ضريؤى وةى داوي داَيذاَيوونة واية، نة سِةْطة ثيَهةوةيهاْيَهي صؤس 
ْاطو و ْادياسي ٖةبيَت، نةضي ٖةس، بة ضواس الي رياْةوة يهاوة. ئةّ ثيَوة يهاْة صؤس داسإ 

َييَي ٖةس خؤ بة خؤ تةواوٕ و بةبيَ ئةوةي بة ٖيض ْابيٓشيَ بؤ ويَٓة ػاْؤ ْاَةناْي ػيَهظجري دة
ػتيَهةوة يهابٔ بة سةواوة ٖةَيواطشاوٕ. بةآلّ ئةو ناتةي داَيي داَيذاَيوونة خواس و خيَض دةبيَت، بة 
طووضيَهةوة دةْووطيَت، يإ ية ْاوةسِاطتةوة يةت دةبيَت، ية بريَإ ديَتةوة ئةّ داواْة بووْةوةسيَهي 

اوة ْةيتةْيوْةتةوة، بةَيهو بةسٖةَي ناسي َشؤظة ْةسةطاوةناْة و بة غةيشي َادي بة سةو
 طاغي و ثوٍَ و ئةو َاَيةي تيَيذا دةرئ.  ٖؤطةييَهي صؤس َاديةوة بةْذٕ، بؤ ويَٓة بة يةؾ
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نةواتة بةسةو ثةستوونة َيَزوويةنإ ضووّ و دةطتِ داية داْةيةى ية ْؤيرتيٓةناْيإ، َيَزووي 
”تشيَويًَيإ ثشِؤفيظؤسي ئيٓطًيظتإ بة قةَيةَ

81
و # رْإ$. داسيَهي تش ضووَةوة طةس َةدخةيي “

ييَذاْي رٕ َاظي $و الثةسِة ئاَارة ثيَهشاوةنامن ٖةَيذاوة و خؤيٓذَةوة:  رْامن دييةوة# باسودؤخي$
ةي نؤَةَيطادا باو سِةواي ثياوإ بوو و بيَ ػةسَةطاسي ية ْيَوإ ضيٓةناْي طةسةوة و خواسةو

نشدٕ وٖا ئةطةس نضيَو ًَي ْةداية بة ػوٖةس وة$ْووغ ثاػإ ئاوا دسيَزةي ثيَذةدات: زووبوو....َيَ
ثإ  بةو ثياوةي دايو و بابي بؤيإ ٖةَيذةبزاسد، ية بةْذ دةنشا، ييَي دةدسا، ية بٔ َظت و ثياَلقةدا

بة تايبةت ية  دؤَييَو بهةويَتة ْاو بري و سِاي طؼتيةوة. صةَاوةْذنشدٕ،دةبوةوة بيَ ئةوةي ٖيض مجو
ةى بوو ْةى ية طةس بٓةَاي ئيَشظاطات و يْيَو ضيٓةناْي طةسةوة و بة ْاو ْةديبضادةناْذا، ثيَوةْذي

عةواتيفي تانة نةطي، بةَيهو ية طةس بٓاغةي تةَاح و ٖةَيجة ٖةَيجي بٓةَاَية دادةَةصسا. صؤس 
دةنشإ، ئةو ناتةي صةَاوةْذيإ داسإ ناتيَ نة يةنيَهيإ يإ ٖةسدوونيإ ية الْهةدا بووٕ ْيؼاْة 

 1471ئةنشد تاصة ية بٔ دةطيت يةية و ثةسطتاسةنةيإ ٖاتبووْة دةسيَ. ئةَة ية دةوسووبةسي طاَيي 
”دا بووة، نةَيَو ثاؾ طةسدةَاْي ضاطيَش

82
. ضووْة النةي دواتشّ بؤ طةس باسوودؤخي رْإ “

ٖيؼتاؾ رْاْي ضيٓةناْي $اية. دةوسووبةسي دووطةت طاٍَ دواتش، ية طةسدةَي ئيظتواستةناْذ
طةسوو و ْاوةْذي صؤس نةّ ٖاوطةسةنةي خؤيإ ٖةَيذةبزاسد و ئةو َيَشدةي نة بؤيإ دياسي دةنشا 

هةّ ئةوْذةي ياطا و عوسف و باوي نؤَةَيطا و ْةديبضادة و ئاغاوات بوو، الْيدةوَيةَةْذ 
ضاو ئةَاْةؾ، ْة ية بةسٖةَةناْي  ية$تشيَويًَيإ بةو ئاناَة دةطات:  ثشِؤفيظؤسبةآلّ  دةيويظت.

ػيَهظجريدا، و ْة ية نتيَبطةيي بريةوةسية باوةسِثيَهشاوةناْي طةدةي سةظذةيةَذا، وةى 
”بريةوةسيةناْي ويَشْي

83
”و ٖاضيٓظؤٕ“

84
، يةوة ْاضيَ رْإ ية باسي نةطايةتي و تواْاييةوة “

طةئ نة بيَ طوَإ نًيؤثاتشا ناتيَ باؾ بري دةنةيٓةوة بةّ ئاناَة دة ػتيَهيإ نةَي ٖةبيَت.
َؤسةي َاسي ٖةبووة يةواْةية ييذي َةنبيَت ية اليةٕ خؤيةوة ئريادةي بووبيَ و سِةْطة سؤصاييذ 

تشيَويًَيإ دةَييَ رْاْي ػيَهظجري ية باسي نةطايةتيةوة  ثشِؤفيظؤسنضيَهي دَيشِفئَ بووبيَ. ناتيَ 
ْووغ ْني، دةتواْني يةَةؾ ا نة َيَزووةويرَيِٖيضيإ نةّ ْيية، دطة ية سةقيكةت ٖيض ْاَييَ. ي

واوةتش بضني و بًَينَي نة رْإ ية طةسةتاي خيًكةتةوة وةى ضشايةى ية ْاو بةسٖةَةناْي طؼت 
ػاعريةناْذا دسةوػاوْةتةوة. ية ْيَو ػاْؤْاَةْووطةناْذا، ناليتيَُيَٓظرتا، ئاْتيطوْيَ، نًيؤثاتشا، 
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سؤصاييٓذ، ديَضديَُوْا، خاتوو َايفي ية ْاو ْووطةسةناْذا،  خاتوو َةنبيَت، فيَذيَش، نشيَظيذا،
َيًُاْت، نالسيظا، بيَهي ػاسخ، ئاْاناسْيٓا، ئيَُا بواسي، و َاداّ دوطوسَاْت. ْاوةنإ ٖيَشؾ 
دةنةْة طةس صةئ، و ٖيضهاَيإ رْيَهُإ ْاخاتةوة ياد نة ية باسي تواْايي و نةطايةتيةوة 

تيذا، ئةطةس رْإ تاقة ية ْاو ضريؤني ثياواْذا بووٕ، ئةو ويَٓةيةي ٖيضيإ نةَي ْةبيَ. ية سِاط
ييَيإ دةنةوتة طةس صةئ ػتيَو بوو صؤس طشيٓط، صؤس سِةْطاوسِةْط، قاسةَاْاْة و بيَ ْشخ، ئاصا و 
بيَ دةطةآلت، يةسِادةبةدةس دوإ و صؤس صؤس ْاسةص، َةصٕ وةى ثياوإ، و تةْاْةت بة سِاي 

”ٖيَٓذيَهيؽ َةصْرت
85

تشيَو  ثشِؤفيظؤس. بةآلّ ئةَة رْيَهي ْاو ضريؤنة. رْي سِاطتةقيٓة، ٖةس وةى “
 يًَيإ ئاَارةي ثيَذةنات، ية بةْذ دةنشا، ييَي دةدسا و ية بٔ َظت و ثياَلقةدا ثإ دةنشاوة. 

بةّ دؤسة، بووْةوةسيَهي صؤس طةيش و تيَهةٍَ ثيَهةٍَ وةدياس دةنةويَت. بووْةوةسيَو وا ية باسي 
ياَيي و صةيٓييةوة بايةخيَهي صؤسي ٖةية، نةضي ية سِاطتيذا تةواو بيَ بايةخة. بووْةوةسيَو وا ية خة

طؼت نتيَبة ػيَعشيةناْذا دةوسيَهي طةوسةي ٖةية، بةآلّ ية َيَزوودا تةواو ْادياسة. دةطةآلتذاسي 
و وا دايو و بابي ريين ثاػايإ و دةطةآلتذاساْي ضريؤنة، نةضي ية سِاطتيذا دةبووة نؤيًةي نوسِيَ

بؤيإ ْيؼاْة دةنشد. ٖةْذيَو ية دواْرتئ وػةنإ، ٖةْذيَو ية قووَيرتئ فيهشةنإ ية ئةدةبياتذا ية 

                                                           

ئةَة سِاطتةقيٓةيةني طةيشة و تا سِادةيةنيؽ ثاطاوي ْية نة ية ػاسي ئاتئَ، وا رْإ يةويَ وةى $- 55
ةمماٍَ و بة قةسا رْاْي ػةسقي دةضةوطاْةوة، ية دميةْي ػاْؤدا نةطايةتيطةييَهي وةى قةسةواؾ يإ س

ناليتيَُٓيَظرتا و ناطاْذسا و ئاْتيطوْيَ و فيَذيَش و َيَذيَئا، و قاسةَاْاْيَهي رْي تش بيَٓة ئاساوة نة ػاْؤناْي 
قةت ٖؤيةني ديَي باوةسِ بؤ َةتةَيي ئوسيجيذ، ػاْؤْاَةْووطي درة رٕ، غةْة ريَشناسيطةسي خؤياْةوة. بةَياّ 

دوْيايي بة دةطتةوة ْةدساوة نة تيايذا رْيَهي َاقوٍَ بة صةمحةت دةيتواْي ية رياْي سِاطتةقيٓةدا بة تةْيَ بيَتة 
طةس ػةقاّ، نةضي ية ضاو ئةَةؾ رْإ ية دميةْي ػاْؤدا يإ ٖاوتاي ثياوأْ يإ يةوإ وةثيَؽ دةنةوٕ. 

يؽ ئةّ صاٍَ بووٕ و يةثيَؽ بووْةي تيَذاية. ضاوخؼاْذْيَهي خيَشا بة بةسٖةَةناْي تشِاريَذياي َؤديَشِْ
ػيَهظجريدا )و ٖةسوةٖا ويَبيَظتيَش، بةَياّ ْةى َاسيؤ يإ داْظؤٕ( ثيَُإ دةَييَ نة ئةّ ية ثيَؼبووْة، ئةّ ناس 

يَذةدسيَ. ػةػذاْة ية تشِاريَذيةناْي نشدْةي رْإ بةو ػيَوة تايبةتة، ية سِؤصاييٓذةوة تا ييذي َةنبيَت دسيَزةي ث
دةتواْني ناَة ية نةطايةتية ثيَاوةناْي ئةو ية بةساَبةس  سِاطيٓيؽ ْيَوي قاسةَاْة رْةناْيإ بةطةسةوةية

ٖيَشَيوٕ و ئاْذسؤَاى، بيَشْيضة و سؤنظإ، فيَذيَش و ئاتايي دابٓيَني؟ٖةس وةٖا ية بةسٖةَةناْي ئيبيظيَٓذا 
 .F. L)# ويويز و ْوسا، ٖيَذا و ٖيًذا ويَٓطيٌَ و سيَبها ويَظت يةنظاْة؟ناَة ثياو ية طةٍَ ط

Lucas,Tragedy,PP. 114-115) 
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صاسي ئةو ديَتة دةس بةآلّ ية ريين سِاطتةقيٓةدا بة صةمحةت دةيتواْي غؤيٓيَتةوة، صؤس نةّ دةيتواْي 
 بٓووطيَت، و طةتا طةت ًََهي َيَشدةنةي خؤي بوو. 

يَ طوَإ، طةسةتا بة خؤيٓذْةوةي بةسٖةَي َيَزووْووطإ، وة ثاػإ ػاعريإ، ديَويَهي طةيش ب
ية صةيين َشؤظذا بيضِ دةطشيَت، نشَيَو بة باَيي داَيةوة، سِؤسي ريإ و دواْي ية ضيَؼتداْة ية 

، ية سِاطتيذا ناتي وسدنشدْي دووطذا. بةآلّ ئةّ ديَوة ٖةس ضةْذةؾ بؤ ٖيَضي خةياٍَ طةسجنشِانيَؽ بيَ
بووْيَهي دةسةني ْيية. بؤ وةي ريين ثيَ ببةخؼي دةبيَ ية يةى ناتذا ػاعرياْةؾ و ويؼهيؽ بري 

ئةوةي نة ئةو خاتوو –و دةبيٓةوة سِونةوة يةطةٍَ سةقيكةتةنإ سِوبةبهةيتةوة بةّ دؤسة، ية الية
اوةيي. بةآلّ، ية اليةنةي َاستيٓة، طي و ػةؾ طاَية، بة دًيَهي ئاويةوة، نآلوي سِةؾ و ثيآَلوي ق

ئةوةي نة ئةو دةفشيَهة وا ٖيَض و ٖةيةداْطةييَهي دؤساودؤس -تشةوة، ْابيَ ضريؤنُإ ية بري بضيَتةوة
بؤ ٖةتا ٖةتا تيايذا يةطةسِدإ و دةدسةوػيَٓةوة. بةآلّ ٖةس نة ئةّ ػيَوةية بؤ رْاْي طةسدةَي 

تةوة نةَايةتي سِاطتةقيٓةنإ سِيَطةَإ ثيَذةطشٕ. ئيًيضابيَت بة ناس بيَٓني، يكيَهي َةعشيفة دةنوريَ
ٖيضهاّ ية وسدةناسيةنإ، ٖيض سةقيكةتيَهي طةمليَٓذساو و سِةواي ية باسةوة ْاصاْني. َيَزوو صؤس 

تشيَويًَيإ تاوةنوو بضامن َيَزوو ض  ثشِؤفيظؤسنةَي ئاَارة ثيَذةنات. و َٔ داسيَهيرت ضووَةوة الي 
و خؼاْذْيَو بة طةسديَشِي بةػةناْي نتيَبةنةيذا تيَطةيؼتِ نة ية سِواْطةي واتايةني ثيَذةدا. بة ضا

 ئةوةوة َيَزوو بةّ واتاية بوو: 
”طيظتةَي ئاغاوات و ػيَوةناْي نؼت و ناٍَ، ضًة نيَؼاْي طيظتةسطيإ$

86
و ئارةَيذاسي، “

سيَٓظاْع، ية  ةيةنإ، ػةسِةناْي سؤص،ػةسِة خاضيةنإ، صاْهؤ، َةدًيظي عةواّ، ػةسِة طةت طاَي
ْاو ضووْي ثةسطتطانإ، دةَةتةقيَهإ ية َةسِ صةوي و ئايني، طةسضاوةي دةطةآلتي دةسيايي 
بةسيتاْيا، ػةسِي ئاسَادا...و ٖتذ. داسداسيَو ئاَارة بة رْيَهي تايبةت دةنشيَ، ئيًَيضابيَت يإ 

ؤسيَو ْةيذةتواْي تاقة بة َيَشي، ػارْيَو يإ خاتووْيَهي َةصٕ. بةآلّ رْي ضيين ْاوةْذي بة ٖيض د
ثاَيجؼيت بري و نةطايةتيةنةي خؤي ية ٖيض ناّ يةو بضووتٓةوة طةوساْةدا بةػذاسي بهات ئةو 
بضووتٓةوة طةوساْةي وا بة يةنةوة سِاي َيَزووْووطإ طةباسةت بة سِابشدوو ثيَو ديَٓٔ. ْاتواْي ية 

”ٖيض ناّ يةى ية نؤَةَية ضريؤنةناْيؼذا بيبيٓييةوة. ئابشي
87

صؤس نةّ ئاَارةي ثيَذةنات. قةت “
ريآْاَةي خؤي ْاْووطيَ و صؤس نةّ دةفتةسضةي بريةوةسي ٖةية تاقة ٖةْذيَهي صؤس نةّ ية 

ديَ ْةٖيَؼتووة تا ية ْاَة و ػيَعشيَهي ية دووي خؤي بةْاَةناْي يةبةس دةطتذا ٖةية. ػاْؤ
                                                           

86-Cistercian 

87-Aubrey 
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بةسِاطيت بؤ ضي -ػتةي ثيَويظتةسِووياْةوة بشِياسيَهي ية طةس بذةئ. بريّ يةوة نشدةوة ئةو 
نؤَييَو صاْياسية ية ض تةَةْيَهذا -خؤيٓذناسيَهي صيشةى ية ْيوٖاّ يإ طيَشتةٕ نؤي ْاناتةوة؟ 

صةَاوةْذي نشدووة وةني باو ضةْذ َٓذاَيي ٖةبووة َاَيةنةي ضؤٕ بووة ئايا رووسيَهى بؤ خؤي 
تهاسيَهي ٖةبووبيَ؟ طؼت ئةّ خةبةس و ٖةبووة ئايا بؤ خؤي ضيَؼيت ييَ دةْا ئايا يةواْةية خضَة

و رَيَشياسيةناْذا،  ئةسػيفباطاْة يةواْةية ية ػؤيٓيَهذا، ية دةفتةسةناْي تؤَاسنشدْي ْاو و 
ٖةبيَ. رياْي رْي ئاطايي طةسدةَي ئيًَيضابيَت بيَ طوَإ ية ػؤيٓيَهذا بة ثشؾ و بآلوي تؤَاس 

بة دةّ طةسِامن بة دووي نتيَبة ْةْووطشاوةناْي ْيَوإ نشاوة، و دةنشيَ نؤ بهشيَتةوة و ببيَتة نتيَب. 
قةفةطةنإ، بريّ نشدةوة صؤسي ئاصايةتي دةويَت نة ثيَؼٓياس بذةّ بة خؤيٓذناساْي صاْهؤ بة ْاو 
باْطةنإ وا ديظإ َيَزوو بٓووطٓةوة، ٖةسضةْذة ية طةس ئةو بشِوايةّ َيَزوو، بةّ دؤسةي ٖةية، 

ضي ْابيَ ثاػهؤيةى يةْة دةنةويَتة بةسضاو. بةآلّ بؤاطتةقيٓة و يةى النةَيَو طةيش و بة دووس ية سِ
ية طةس َيَزوو بٓووطٔ؟ و ٖةَيبةت ْيَويَهي ية طةس داْئَ تا طةسجنإ سِاْةنيَؼيَ و رْإ بتوأْ بةبيَ 
ٖةَية و ضةوت تيايذا دةسنةوٕ. يةبةس وةي صؤس داسإ طيَبةسيَهيإ بة طةس طةوسةناْةوة دةبيٓني و 
خيَشا ية ثاْتاييةنةدا دةسِةويَٓةوة. و ثيَُواية داس داسة ضاوداطشتٓيَو، ثيَهةْيٓيَو، و سِةْطة 

َإ ٖةية ((دني ئاطتةٕ)) فشَيَظهيَهيؽ بؼاسيَتةوة. ٖةس ضؤْيَو بيَ ئيَُة بة سِادةي ثيَويظت
يًي ية طةس وادياسة ٖيَٓذ ثيَويظت ْيية داسيَهي تش بة طةس ناسيطةسي تشِاريَذيةناْي دواْا بيَ

”ثؤ دا بضيٓةوة (( ئيَذطاس ئايئَ)) ػيَعشةناْي 
88

ْانا  ي ثيَوةْذي بة َٓةوة ٖةية، قةيذيَو ٖيَٓذة“
”دةسنةي َاَيي َيَشي سِاطيٌَ َيتفؤسد نة

89
الْي نةّ تا طةدةيةى ية طةس خةَيهي داخشابيَ. ٖةس “

ؤَةوة طومت، بةآلّ ئةو ػتةي بة الي وا نة ديظإ ضاوّ دةطيَشِا بة ْيَو قةفةطة نتيَبةناْذا، ية بةس خ
َٓةوة خةفةت ٖيَٓة ئةوةية نة تا طةدةي ٖةردة ػتيَو طةباسةت بة رْإ ْاصاْني. ٖيض ويَٓةيةنِ ية 
صةيٓذا ْيية تا بةّ ال يإ بةو الدا بشِؤّ. دةثشطِ بؤ ضي رْإ ية طةسدةَي ئيًَيضابيَتذا ػيَعشيإ 

ئايا رووسيَهي  ؟ئايا ْووطيٓيإ دةصاْي ،خؤيٓذةواسي ٖةبووة ْةدةْووطي، ية ناتيَهذا ْاصامن ضةْذيإ
                                                           

55Joanna Baillie - (4554-4062)  ػاْؤْاَة ْووغ و ػاعري، ٖاظايي طيَش وايتيَش ئيظهات بوو نة
وؤَيف ية دياتي ناسيطةسي دواْا بيَيًي ية طةس  ي ية طةس داْا. سِووٕ ْية بؤ ضي#دواْاي ْاَريا$ْاوي 

ئيظهات باطي ناسيطةسي دواْا بيَيًي بة طةس ئيذطاس ئايئَ ثؤ وة دةنات. يةواْةية ية سِاطتيذا َةبةطيت 
 وف-تةْضة و َةبةطيت ئةوةية نة دياواصيةى ية ْيَوإ ئيظهات و ئايئَ ثؤ دا ْابيٓيَت. 

53 Mary Russell Mitford -(4555-4050 ،) ْووطةسي بةسٖةَطةيي ضريؤني دؤساودؤس، وةى طوْذي
 وف-(نة نؤَةَية ضريؤنيَهي صؤس باؾ بوو. 1832؛Our Villageَة)
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بة  ؟ضةْذة ية رْإ بةس ية بيظت و يةى طاَيي َٓذاَييإ دةبوو ؟داْيؼتين تايبةت بة خؤيإ ٖةبوو
نوستي ية ٖةػيت بةياْييةوة تا ٖةػيت ئيَواسة ضييإ دةنشد. بةو دؤسةي دياسة، ثوَييَهيإ ْةبوو بة 

ٖاتٔ  يإ ْاخؤؾ بوواية، بةس ية نؤتاييشيَويًَيإ، ض ثيَيإ خؤؾ بوواية و ض ثيَت ثشِؤفيظؤسقظةي 
َٓذاَييإ، و سِةْطة ية ثاصدة ػاصدة طاَييذا ػوويإ دةنشد. بة ثيَي ئةّ صاْياسية نةَاْة،  قؤْاغى بة

وطياية، بٓو ْاَةناْي ػيَهظجرييإدةبوو ئةطةس يةنيإ ية ثشِ ػاْؤ بةو ئاناَة طةيؼتِ نة صؤس طةيش
َةساَية  ،وةبري ئةو ئاغا ثرية نةومتةوة نة ئيَظتانة ْةَاوة، بةآلّ ثيَُواية ئؤطكؤف بوو و دةيطوت

يإ داٖاتوودا َشخ و بشِػيت ػيَهظجريي ٖةبيَت. ئةو يةّ بواسةدا  ائيَظت ية ،دارْيَو ية سِابشدوو
بؤ وةدةطٗيَٓاْي  ْيَو نةووخات ئةّ دةْابي ئؤطكؤفة بة ٖةسوةٖا سِؤرْاَةنإ دةْووطي. ػيت بؤ

وة الي طوتبووي نة ية سِاطتيذا ثؼيًةنإ ْاضٓة بةٖةػت، ٖةس ضةْذة ػتيَهي وةى ووبوصاْياسي ض
سِؤسيإ ية بةسداية. ئةّ ئاغا بة طاآلضواْة ضةْذة ضةسَةطةسي تيَفهشيٓيإ ية نؤٍَ َشؤظ نشدوةتةوة! 

سِيَي تيَٓةطةيؼتوويي و ْةصاْي!  تيَطةيؼتين صؤسي ئةّ ئاغاياْة ضةْذة نؤطجي دةخظتة طةس
 ثؼيًةنإ ْاضٓة بةٖةػت. رْإ ْاتوأْ ػاْؤْاَةناْي ػيَهظجري بٓووطٔ. 

بةّ ساَيةػةوة، ٖةس وا نة طةيشي بةسٖةَةناْي ػيَهظجريّ ية ْاو قةفةطةنةدا دةنشد، 
قةت  ،نةّ بةػيَهي قظةناْي ئؤطكؤف سِاطت بووة ْي بري يةو ػتة ْةنةَةوة وا الْيْةَذةتوا

رْيَو بؤي ْةدةيوا بتواْيَ ػاْؤْاَةناْي ػيَهظجري ية طةسدةَي ػيَهظجريدا بٓووطيَ. يةوةيشِا نة 
دةطت ثيَشِاطةيؼنت بة صاْياسيةنإ صؤس ئةطتةَة، ئيضمن بذةْيَ ئةوة بٗيَُٓة بةس ضاوّ نةضي سِووي 

ةبواية. بة ػيُاْةيةني دةدا ئةطةس ػيَهظجري خوػهيَهي صؤس بة تواْاي بؤ ويَٓة بة ْيَوي دودييت ٖ
دايهي ية بٓةَاَيةيةني دةطشِؤيؼتوو بووة و -صؤس بةٖيَض، خودي ػيَهظجري ضووةتة قوتاغاْة

يةواْةية يةويَ صَاْي التني فيَش بووة و بةسٖةَةناْي ئؤظيذ و ظريريٌ و ٖؤساطي خؤيٓذووةتةوة و 
يَهي ػةسِاْي بووة و بة دصييةوة ثيَؼةنيةناْي سِيَضَإ و َةْتل فيَش بووة. ٖةَوإ دةصأْ َٓذاَي

نةسويَؼهي سِاو دةنشد، سِةْطة ئاطهيَهيؼي وةبةس تري دابيَ، و ْاضاس بوو صؤس صووتش يةو ناتةي 
ثيَويظت بوو رْيَهي درياْيإ بٗييَنَ و بةس ية ناتي خؤي َٓذاَييَهي بيبَ. ئةّ بةطةسٖاتة ئةوي بة 

َيةت صةوقيَهي ية بوواسي ػاْؤدا ٖةبووة. ناسةنةي دووي ضاسةْووطي خؤيذا ْاسدة يةْذةٕ. بة سِوا
ية ئةطجةنإ ية بةس دةسنةي ٖؤَيي ػاْؤ دةطجيَهشد. خيَشايةني  بةخيَونشدْىخؤي بة َةيتةسي و 

ناسيَهي ية ْاو ٖؤَيةنة وةدةطت خظت، بووة ئةنتةسيَهي طةسنةوتوو و ية ْاوةْذي ديٗإ ريا. 
طيَهي دةْاطي، ٖوْةسةنةي ية طةس ػاْؤ و ٖؤػي ضاوي بة ٖةَوو نةطيَو دةنةوت، ٖةَوو نة

خؤي ية طةس ػةقاّ بة تاقي دةنشدةوة و تةْاْةت طةيؼتة نؤػهي ػارٕ. واي دابٓينَي يةّ ْيَواْةدا 
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خوػهة خاوةٕ تواْا و َشخة ية سِادةبةدةسةنةي ية ْاو َاَيذا َابوةوة. ئةويؽ بة قةسا بشانةي 
اْي دوْيا دةنشد. بةآلّ ئةويإ ْةْاسدة قوتاغاْة. و بةختيَهي ػةسِاْي و داٖيَٓةس بوو و سةصي ية طةسِ

ْةبوو بؤ فيَشبووْي سيَضَإ و َةْتل، دا ْةخواصة بةسٖةَةناْي ٖوساغ و ظريريٌ غويَٓيَتةوة. داس و 
باسيَو دةطيت دةدا نتيَبيَو، يةواْةية يةنيَ ية نتيَبةناْي بشانةي و ضةْذ الثةسِةيةني دةخويَٓذةوة. 

بذووسيَتةوة يإ ئاطاي  ؤسةوييةنإطيةو ناتةدا دايو و بابي طةسيإ ٖةَيذةدا و ثيَيإ دةطوت  بةآلّ
ية ضيَؼةنة بيَ ْةطووتيَ و ٖيَٓذة خةسيهي نتيَب و قاقةص ْةبيَ. ئةوإ بة تووسِةيي و بة 

دؤخي طةييَهي خاغ و باؾ بووٕ و ية باسوخؤػةويظتيةوة بة طةسيذا دةٖاتٔ، يةبةس وةي َشؤظ
ية سِاطتيذا بة ئةطةسيَهي صؤس طؤَاي ضاواْي -ياْي رْيَو دةطةيؼنت و نضةنةيإ خؤؾ دةويظتر

بابي بوو. سِةْطة بة دصييةوة ية عةَباسي طيَوي ضةْذ الثةسِةيةني سِةؾ دةنشدةوة، بةآلّ وسيا بوو 
يَتة دةططرياْي نة بياْؼاسيَتةوة يإ بياْظووتييَنَ. نةضي، صؤس صوو، بة َيَشَٓذاَيي، بشِياس دسا بب

نوسِي باصسطاْيَهي ثةمشي درياْيإ. ٖاواسي نشد قيين ية َيَشدنشدْة، يةبةس ئةوة بابي ضيٓيَهي 
باػي نوتا. ثاػإ دةطيت ية يؤَةنشدْي ٖةَيطشت. ييَي ثاسِاوةو و سِيؼي ية بةس طشت بابي خؤي 

شِ ية فشَيَظهةوة بشِياسي ئاصاس ْةدات و ية بةس ئةّ ػوونشدْة ئابشِووي ْةبات. باونة بة ضاوي ث
ًَبةْذيَو يإ نشاطيَهي دواْي ثيَذا. نضة ضًؤٕ دةيتواْي دوابي بابي ْةداتةوة؟ ضًؤٕ دةيتواْي 
دَيي بابي بؼهييَنَ؟ تاقة ٖيَضي َشخ و تواْاييةنةي دْةي دةدا بؤ ئةّ ناسة. نةٍ و ثةيةنةي داْا 

ي تةْافيَو ية ثةجنةسةوة ضووة خواس و ْاو بوخضةيةني بضوونةوة وية ػةويَهي ٖاويٓذا بةياسَةت
سِيَطةي يةْذةْي طشتة بةس. ٖيَؼتا سةظذة طاَييؼي ْةبوو. دةْطي باَيٓذةناْي ْاو داس و دةوةْةنة ية 
ٖي ئةو خؤػرت ْةبووٕ. ٖيَضي خةياَييَهي طةيشي ٖةبوو، تواْاييةى وةى تواْايي بشانةي ية 

ؤي ٖةبوو. ية بةس دةسني ٖؤَيي ػاْؤنةدا َوطيكاي نةالَذا. ئةويؽ وةى بشانةي صةوقي ػاْ
 ثياويَهي سِاوةطتا. طوتي ثيَي خؤػة ببيَتة ئةنتةسي ػاْؤ. ثياوإ ثيَي ثيَهةْني. بةسِيَوةبةسي ػاْؤ

قاقاي نيَؼا. بة ٖةسا ٖةساوة ػتيَهي طةباسةت بة طةَانشدْي طةط و -قةَيةو و دةّ قووضاو
و ببيَتة ئةنتةس. خؤتإ دةتوأْ بيٗيَٓٓة بةس ضاوتإ ػاْؤطيَشِي رْإ طوت. طوتي َةساَية ٖيض رْيَ

ض تاْةيةني ييَذا. خوػهي ػيَهظجري ْةيذةتواْي بؤ ثةسوةسدةنشدْي ٖوْةسةنةي خؤي سِاٖيَٓاْيَهي 
ٖةبيَت. ئايا تةْاْةت دةيتواْي ية َةخياْةيةى خواسدْيَهي دةطهةويَت يإ ْيوة ػةو بة ػةقاَاْذا 

بوو و ثيَي خؤؾ بوو ْوقُي رياْي ٖةية بواسي ضريؤنذا  ػاسةصاييةنىةوة، بظووسِيَتةوة؟ بةّ ساَيةػ
رْإ و ثياوإ و خويَٓذْةوةي سِيَو ػؤيٓةنةيإ بيَت. ية نؤتاييذا، ضوْهة صؤس طةْر بوو و طةيشيؽ 

ْيو طشئ، طةسؤني  –ٖةس بةو ضاوة خؤَيةَيَؼي و بشؤ نةواْياْةوة  –ػيَوةي بشانةي دةدا 
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نيَ دةتواْيَ ئةو قني و -ي ثيَيذا ٖات و دوديت صطي يةو نابشاية ثشِ بوو وة ثاػإئةنتةسةنإ بةصي
خؤي  داَاويةي دَيي ػاعيَشيَو وا ية ْاو يةػي رْيَهذا بةْذ نشاوة بجيَويَ؟ ية ػةويَهي صطتاْذا

يةو ييَي سِاوةدةوةطنت،  ) ثاطةدسيَزةنإ ( يَياْةي وا ئوتوبوطةنإسِ نوػت و ئيَظيَتةنة يةو ضواس
”ػؤيٓةي ػةقاَي نةطيٌَ

91
”و ئيًَيَفةْت“

91
 بة يةى دةطةٕ، ْيَزساوة. “

ثيَُواية ئةطةس رْيَو ية طةسدةَي ػيَهظجريدا ييَٗاتوويي ػيَهظجريي ٖةبواية، ضاسة 
ْووطةنةي نةّ تا نوست ٖةس ئةوة دةبوو. بةآلّ َٔ بة بةػي خؤّ يةطةٍَ ئؤطكؤيف سِةمحةتي دا ٖةّ، 

بري ييَ نشدْةوةػي ٖةس َةساَية نة رْيَو ية طةسدةَي  ت ئؤطكؤف بووبيَ.ت ئةطةس بة سِاطٖةَيبة
ػيَهظجريدا َشخ و تواْايي ػيَهظجريي ٖةبووبيَ. ية بةس وةي ييَٗاتوويةني وةى ييَٗاتوويي 
ػيَهظجري ية ْيَوإ نشيَهاسإ و ْةخؤيٓذةواسإ و خضَةتهاساْذا ثيَو ْايةت. ئةّ َشخة ية بةسيتاْيا 

ؤنة ئةّ َشخة ية ْاو ضيين نشيَهاسدا انظؤْةنإ و بشيتؤْةناْذا ثيَو ْةدةٖات. ئةوسِية ْيَوإ ط
ثيَو ْايةت. نةواتة ضؤٕ دةنشا ية ْيَو رْاْيَهذا طةس ٖةَيذا نة، بة قظةي ثشؤفظؤس تشيَويًيإ، 

و وسةناْيإ ئيؼةنةيإ بةس ية نؤتايي ٖاتٔ بة َيَشَٓذاَييإ دةطيت ثيَذةنشد و صؤسييَهشدْي طة
ْةسييت نؤَةَيطة واي ييَذةنشدٕ ًَي بذةْة بةسي؟ ئاواؾ، خاتشدةّ دؤسة دةطةآلتي ياطا و دابو

ييَٗاتوويةى ية ْيَو رْاْذا ٖةبوة، ٖةس بةو دؤسةي نة بة دَيٓياييةوة ية ْيَو ضيين نشيَهاساْيؼذا 
”داس داس سِابيَشت بؤسِْض بووة.ٖة

92
وْي خؤيإ ئيَُيًي  بشؤْتيَيةى وة دةسدةنةوٕ و بو يإ“

دةطةمليَٓٔ. بةآلّ بيَ ػو ئةّ َشخة قةت ْةخشاوةتة طةس قاقةص. بةّ ساَيةػةوة، ناتيَو ئةوة 
دةخؤيٓيٓةوة نة رْيَهي طيششباصيإ ية ْاو بشدوة، يإ رْيَو دٓؤنة طشتوويةتي، يإ رْيَهي 

يةو ناتةدا  دةسَاْي طيايي دةفشؤػيَت، يإ تةْاْةت ثياويَهي َةصٕ دايهيَهي ٖةية، ئاوةصَةْذ
ئةوةَإ وةبري دةنةويَتةوة دةتواْني ػؤيٓةواسيَو ية سؤَآْووطيَهي وْبوو، يإ ػاعرييَهي 
طةسنوتهشاو، يإ دني ئاطتةْيَهي بيَذةْط، يإ ئيَُيًي بشؤْتةيةى ببيٓيٓةوة نة بة ٖؤي ئةو ئاصاس 

طشتووة و داويةتة و ئةػهةجنةيةي وا بة دةطت َشخ و ييَٗاتوويةنةيةوة ديوية طةسي خؤي ٖةَي
93”#طوَٓاو$نيَوي. ية سِاطتيذا، يةّ ئةْذيَؼةيةدا ئةوْذة بةسةو ثيَؽ دةضِ نة ثيَُواية 

، وا ئةو “
رٕ ػيَعشي  :طؼتة ػيَعشة بيَ وارووةي طوتوة، صؤس داسإ رٕ بووة. ثيَُواية فيتض دريِاَيذ بوو طوتي
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ت، يإ ية ناتي تةػي سِطتٓذا خؤي عةواَاْة و الي اليةي طوت تاوةنوو َٓذاَيةناْي غةويَٓيَ
 طةسقاٍَ نات، يإ بؤ خؤسِاطشتين ية بةس ػةوطاسي دسيَزي صطتإ. 

يةواْةية ئةّ ػتة سِاطت بيَت و يةواْةػة ْانيَ دةصاْيَ؟ بةآلّ ئةو ػتةي سةقيكةتي ٖةية، 
ةية وا ئةوةي وا ية ثاؾ طيَشِاْةوةي ضريؤى طةباسةت بة خوػهي ػيَهظجري بة صةيِٓ طةيؼت، ئةو

ٖةس رْيَو ية طةدةي ػاصدةدا بة ييَٗاتوويةني طةيشةوة ية دايو دةبوو بة دَيٓياييةوة ػيَت دةبوو، 
خؤي دةنوػت، يإ تةَةْي خؤي ية نؤَييتيَهي دةسةوةي طوْذي ية تةْيايذا سادةبواسد، خةَيهي 

تةيإ ثيَذةنشد. يةبةس ثيَيإ وابوو ْيُضة طيششباصيَو يإ ْيُضة دادووباصيَهة، ييَي دةتشطإ و طاَي
وةي بة ْةخيتَ ييَٗاتوويي ية دةسووٕ ْاطيذا دةتواْي ثةي بةوة بةسي نة نيزيَهي ييَٗاتوو وا ٖةوَيي 
دةدا َشخةنةي خؤي ية بواسي ػيَعشدا غاتة طةسِ، ٖيَٓذةي يةَجةس دةنةوتة طةس سِيَ و ٖيَٓذة 

ي سةمتةٕ طاخي و عةقًََ واسدةوة نة يةؾية رووسةوة دةياخنغةسايةصي ْاتةباي خؤي ئاصاسي دةدا و 
دةفةوتإ. ٖيض نضيَو ْةيذةتواْي بةبيَ خؤ ئاصاسدإ و سِةْر نيَؼإ و ضةسَةطةسييةني ْاَةْتكي، 

، بضيَتة يةْذةٕ و ية بةس دةسني ٖؤَيي ػاْؤ سِابوةطيتَ و خؤي بربِيَ بة طةس بةْاضاسىٖةس ضةْذة 
يةواْةية وةطوةطةيةى بيَ ية ٖةْذيَ نؤَةَيطةدا بة  ضوْهة داوئَ ثاني طةسؤني ئةنتةسةناْذا.

ٖؤطةييَهي ْادياس طةسي ٖةَيذابيَ. داوئَ ثاني يةو طةسدةَةدا، و تةْاْةت ئيَظتةنةؾ، ية رياْي 
نة بةس دإ و  ،رْاْذا بايةخيَهي يةنذاس صؤسي ٖةية و وا تيَهةَيي ئاو و خؤئ و غةسايضيإ بووة

ؤردا غريةتيَهي بيَ ويَٓةي دةويَت. رياْي ئاصاد ية يةْذةْي طةدةي ثيؼاْذاْةنةي ية بةس تيؼهي سِ
نة يةواْة  ،ْووغ بة واتاي طوػاسيَهي عةطةبي و نؤطجيَو بوواصدة بؤ رْيَهي ػاعري و ػاْؤْاَةػ

بوو ضؤني ثيَذادات. ئةطةس مبابايةتةوة، طؼت ئةو ػتاْةي دةيٓووطي ثيَضةواْة نشاوة و عةيبذاس 
ضاو طيَشِامن بة قةفةطةناْي ةسٖةَي خةياآلتي ئاَيؤص و ْةخؤػي ئةو و بة دةّ دةبوو و دةبووة ب

ْاَةناْي رْاْذا، ية بةس خؤَةوة طومت بيَ طوَإ بةسٖةَةناْي بيَ واروو دةَاْةوة. ئةَة ػاْؤ
دَيٓياييةوة ثةْاي بؤ دةبشد. ئةو ػتةي تةْاْةت تا طةدةي ْؤصدة نة بة ،ضيَهي ئةَني بوووطو

”ةس رْاْذا دادةطةثاْذ، ٖةس ٖةَإ ثامشاوةي داوئَ ثاني بوو. نوسيَش بيٌَطوَٓاوي بة ط
94

، دؤسز “
ئيًيؤت، رؤسر طاْذ، وا ٖةَويإ بة ػاٖيَذي ْووطشاوةناْيإ بووْةتة قوسباْي ًَُالْيَ 
دةسووْييةنإ، يةخؤسِا ٖةوَييإ دا بة نةَيهوةسطشتٔ ية ْاوي ثياوإ خؤيإ يةوبةسي دةَاَهيَهةوة 

ْةوة. ئةوإ ئاوا بةّ دؤسة سِيَضيإ دةطشت يةو ْةسيتةي وا ْاوباْطي بؤ رْإ ثيَ دصيَو و ْاسةص بؼاس
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بوو، ْةسيتيَو وا ثياوإ صؤس باؾ ثؼتيواْيإ ييَ دةنشد، تةْاْةت ٖةس ضةْذة ئةواْيؽ دايإ 
وتوويي بؤ ْةْابوو. )ثشيهًيَع، ئةو ثياوةي وا خؤي صؤس بة ْاوباْط بوو، دةيطوت طشْطرتئ طةسنة

طوَٓاوي ية ْاو دةَاسةناْي رْاْذا دةطةسِيَت. ٖيَؼتاؾ  رٕ ئةوةية ية باسةيةوة قظإ ْةنشيَت.(
سةص نشدٕ ية خؤ داثؤػني ٖةَييإ دةخةَيةتييَنَ. تةْاْةت ٖةْونةؾ بة قةسا ثياوإ ثةسؤػي 

يٓةوة سِادةبووسٕ بيَ ْاوباْطي باػي خؤيإ ْني، و بة طؼيت ية ثةْا بةسدة قةبش يإ تابًَؤيةني ضيَو
”وةي ئيؼتيايةني صؤسيإ ييَ بيَ بؤ ٖةَيهؤَييين ْيَوي خؤيإ ية طةسي، ئةو ناسةي ئاَيف

95
“ ،

”بيَشت
96

”، يإ ضةغ“
97

دةبوو بة وةدوو نةوتين غةسيضةي خؤيإ بياْهشداية. ئةّ غةسيضةي ناتيَ “
طشتة دةَييَ ئةّ طةطة ٖي َٓة. رْيَهي دوإ يإ تةْاْةت طةطيَو ية ناتي تيَجةسِيٓذا دةبيينَ، بة 

”يةبةس خؤَةوة طومت، ٖةَيبةت يةواْةية طةط ْةبيَ، و طؤسِةثاْي ثاسملإ، ػةقاَي طيذض
98

و “
ػةقاَةناْي تشّ نةوتةوة ياد، يةواْةية يةتة عةسصيَو يإ ثياويَو بيَ بة قزيَهي يوويي سِةػةوة. 

نة دةتواْيَ ية ثةْا رْيَهي دواْي سِةؾ ئةَة يةنيَهة ية طشْطرتئ ئيُتياصةناْي رْبووٕ، ئةوةي 
 ثيَظتةوة تيَجةسِيَ بيَ وةي بيٗةويَت بيهاتة خاتووْيَهي ئيٓطًيظي. 

نةواتة ئةو رْةي ية طةدةي ػاصدةيةَذا بة تواْايي ػاعري بووْةوة ية دايو دةبوو رْيَهي 
َو غةسيضةناْي، خةَؤني بووة، رْيَو وا ػةسِي يةطةٍَ خؤي دةنشد. طؼت باسودؤخةنةي رياْي، ٖة

درايةتي و ػةسِيإ دةنشد يةطةٍَ صةيٓييةتي، ئةو صةيٓييةتةي ثيَذاويظيت بوو بؤ ئاصادنشدْي تةواوي 
ئةو ػتاْةي وا بريي ييَ دةنشدْةوة. ية خؤَِ ثشطي، بةآلّ باػرتئ صةيٓييةت بؤ داٖيَٓإ ضية؟ ئايا 

طةيشة دةنات و بةسةو ثيَؼةوةي دةبات؟ َشؤظ دةتواْيَ يةو صةيٓييةتة بطات وا داٖيَٓإ، ئةّ ئيؼة 
يةّ ناتةدا نتييَب تشِاريَذيةناْي ػيَهظجريّ ٖةَيذاوة. بؤ ويَٓة صةيٓييةتي ػيَهظجري ية ناتي 

 ةس،ْووطيين يريػا يإ ئاْتؤْي يإ نًيؤثاتشادا ض بووة؟ خاتشدةّ طوجناوتشئ صةيٓييةتيَهي داٖيَٓ
بةآلّ خودي ػيَهظجري ٖيضي طةباسةت بةوة ْةطوتوة.  ؤنة ية بواسي ػيَعشدا ٖةبووة.نة تا ئةوسِ

تاقة ية سِووي ٖةَيهةوتةوة دةصاْني وا قةت ٖيًََيَهيؼي ْةطشِيوةتةوة. ية سِاطتيذا، ويَذةضيَ تا 
طةدةي ٖةردةيةّ ٖؤْةسَةْذةنة قةت ٖيضي طةباسةت بة صةيٓييةتي خؤي ْةطوتيبَ. ثيَُوا سِؤطؤ 

ضؤْيَو بيَ، ية طةدةي ٖةردةيةَذا خؤْاطيٓةوة ٖيَٓذ بةسةو بوو ئةو ناسةي دةطت ثيَهشد. ٖةس 
نة بووة باو ثياواْي ئةديب ية داْجيَذاْإ و ريٓٓاَة تانة نةطيةناْي خؤياْذا باطي  ،ثيَؽ ضوو

                                                           

95-Alf 

96-Bert 

97-Chas 

98-Sieges 



 65 

صةيٓييةتي خؤيإ بهةٕ. ية ثاؾ َةسطيؼيإ ريإ ْاَةناْيإ دةْووطني و ْاَةناْيإ بآلو 
دةصاْني ناتي  ،ني ية ناتي ْووطيين ػايري ػيَهظجري ضي ييَٗاتووةدةنشدْةوة. نةواتة، ئةطةس ْاصاْ

دةصاْني فًؤبيَش ية ناتي ْووطيين َاداّ بؤظاسيذا ضي  ،ْووطيين ػؤسِػي فةسِاْظة ناساليٌ ضؤٕ بووة
ييَٗاتووة. دةصاْني نيتع ية ناتي ٖؤْيٓةوةي ٖؤْشاوةناْي ية بةسبةسةناْيهشدْي ئاوسِْةداْةوةي 

 طةسةَةسطذا تووػي ض ضةسَةطةسيةى بوو. دوْيا ية ناتي 
ةوةي خؤياْةوة ئةوةٖا تيَذةطةٔي إ و ييَهذْا جيَذْا نة ْووطيين  ،يةّ ئةدبياتة ْويَ و بةسبآلوةي دْا

بةسٖةَيَهي دةطُةٕ ية طؼت ناتيَهذا صؤس ية ناسيَهي ئةطتةّ و درواس دةضيَت. تةواوي ػتةنإ يةطةٍَ 
ةدةسيَي بةسٖةّ بة تةواو ي و ثوخت و ثاساوي ية صةيين ْووطةسةوة درايةتي دةنةٕ. بة طؼيت، دؤخي ٖآت

ات دةسٖيَٓاْةوة بيَ  باسودؤخي َادي درياْة. طةطةنإ دةوةسِٕ خةَيهي ئاصاسيإ دةدةٕ دةبيَ بة دووي دٖا
يةؾ طاخي تيَهذةضيَ. دطة يةَة، ئةو ػتةي تةواوي ئةّ نيَؼاْة ثرت و تاقةت ٖيَٓاْةنةي ئةطتةَرت 

ةوةي بةسضاوي ديٗاْي دةوسووبةسة. دوْيا داوا ية خةَيهي ْانات ػيَعش و سِؤَإ و دةنات، ئ اوسِ ْةدْا
ووطٔ دوْيا ثيَويظتيَهي بةَاْة ْيية. الي دوْيا بايةخيَهي ْيية نة فًؤبيَش وػةي طوجناو  َيَزوو ٓب

ملييَنَ. و ئاطايية ٖيض ْادا ةببيٓيَتةوة، يإ ناسالٌي بة وسدي و سِاسِا ييَهشدٕ ئةّ يإ ئةو سِاطتةقيٓةية بظ
يَٓةسةناْي  ةويَ. نةواتة ْووطةس، نيتع، فًؤبيَش، ناساليٌ، بة تايبةت ية طاَية دٖا بةو ػتةي نة ْاٗي
طةجنيةتيذا يةطةٍَ طؼت ضةػٓة نؤطح و ئاصاس و دَيظاسديةى بةساَبةس دةبيَتةوة و سِةْر دةنيَؼيَ. ية 

اْة جيَذْا ةوةي خؤ و دْا ي طةوسة $ناْةوة، ْفشيٓيَو، ٖاواسيَهي بةرٕا ديَتة طؤي. نتيَبةناْي ييَهذْا ػاعريْا
اوٕ. ئةطةس ػتيَو، بة طةس ئةّ  داَاوي دةَشٕ.بة  ئةَة باسيَهي قوسطة وا ػيَعش ية طةس ػاْي دْا

ووطشيَ، َؤعذيضةية و سِةْطة ٖيض نتيَبيَو تةواو و بيَ عةيب، بةو دؤسةي ية  ٖةَوة نيَؼةيةدا، ٓب
 ووة، ْةْووطشيَ. صةيين ْووطةسدا ب

بة دةّ ضاو ييَهشدمن ية قةفةطة بةتاَيةنإ بريّ يةوة دةنشدةوة، بةآلّ ئةّ نيَؼاْة خاتشدةّ بو 
رْإ صؤس ئةطتةَرت بووة. ية قؤْاغي يةنةَذا، تةْاْةت تا طةسةتاي طةدةي ْؤصدةيةّ رٕ رووسيَهي 

ْط، َةطني دايو و بابي صؤس بؤ خؤي ثيَ سِةوا ْةدةبيٓشا دا ْةخواصة رووسيَهي ٖئَُ و بيَذة
َيي ْاو طريفاْي، بة َةصْايةتي ودةطشِؤيؼتوو ْةديب صادة و ثايةبةسص بووبٔ. ية بةس ئةوةي نة ثو

بابي بةْذ بوو، ٖةس بةػي نشِيين دٌ و بةسطةنةي دةنشد، و يةو ػتاْةي وا تةْاْةت ثياواْيَهي 
وو. بة ثياطة طةسِإ، طةسداْيَهي ٖةراسي وةى نيتع، تٓيظؤٕ يإ ناساليٌ ٖةياْبوة بيَبةؾ ب

نوستي فةساْظة، ػؤيٓيَهي طةسبةخؤ بؤ سةواْةوة، ٖةس ضةْذةؾ صؤس ٖةراساْة و نًَؤٍَ، نة ية 
طايةيذا ية دةغ داواناسي و صؤسة ًَيةناْي بٓةَاَيةناْيإ عةطيَٓةوة. ئةّ ضةػٓة قةيشاْة 
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ؤس يةواْة درواستش بووٕ. ئاوسِْةداْةوةي وسياْة تشطٗيَٓةس بووٕ، بةآلّ قةيشاْة َةعٓةويةنإ صوئاب
ديٗاْي دةوسووبةس، وا نيتع و فًؤبيَش و ثياواْي تشي ٖوْةسَةْذ صؤس بة درواسي ية بةسي تاقةتيإ 
دةٖيَٓا، ئيرت طةباسةت بةو ئاوسِ ْةداْةوة ْةبوو، دورَٓايةتي و ْانؤني بوو. دوْيا بةوي وةى ثياوإ 

بؤ َٔ دياواصيةني ْيية. بةَيهو بة دةّ قاقا ييَذاْةوة دةيجشطي ْةدةطوت ئةطةس ثيَتدؤػة بٓووطة، 
دةتٗةويَ بٓووطي؟ ْووطشاوةي تؤ بة نةَيهي ضي ديَت؟ ٖةس وا نة طةيشي ديَطة بةتاَيةناْي 
قةفةطةنامن دةنشد، ية بةس خؤَةوة طومت، سِةْطة ييَشةدا دةسووْٓاطاْي ْيوٖاّ و طةستٔ بة 

بة دَيٓياييةوة ناتي ئةوة ٖاتوة نة ناسيطةسيي دَيظاسدي ية طةس ٖاْاَاْةوة بئَ. يةبةس ئةوةي 
صةيين ٖوْةسَةْذ ثيَواْة بهةئ، ٖةس بةو ضةػٓةي ديبووّ ناسخاْةيةني بةسٖةَٗييَن ػريةَةْي 
ناسيطةسي ػريي ثًة يةى و ػريي ئاطايي ية طةس طياْي َؼهيَو ثيَواْة دةنشد. ئةوإ دوو 

يةنرتي داْا. يةنيإ ػةسَٔ و ضهؤية بوو، ئةوي ديهةيإ ئاصا و  َؼهيإ ية دوو قةفةطذا ية ثةْا
طةوسة وسيؼةي دةٖات. ية ناتيَهذا يةواْةية وةبريي ػيَوي ٖةَيوورة و ناطتيَشد نةوتبيَُةوة، ية 
خؤَِ ثشطي، ئيَظتةنة ض خواسدْيَو دةسخواسدي رْاْي ٖوْةسَةْذ دةدةئ؟ بؤ وةآلَذاْةوةي ئةّ 

بةآلّ –ظت سِؤرْاَةي ئيَواسة ٖةَيذةَةوة و سِاي يؤسد برينةٕ غؤيُٓةوة ثشطياسة ئةوْذةي دةوي
سِاطتيتإ دةويَ بة ٖيوا ْيِ سِاي يؤسد برينةٕ طةباسةت بة رْاْتإ بؤ بطيَشَِةوة. خؤّ ية قظةنةي 
دئ ئيٓطيؽ نةسِ دةنةّ. ناسْاطي ػةقاَي ٖاسيي دةتواْيَ قظةناْي ػةقاَي ٖاسيي بة ٖات و 

مبييَنَ. بةآلّ  يووطيةوة بطيَشِيَتةوة بيَ وةي نة تؤصيَ ية قظةناْي طةسّ طووسِ ٖاواس و صَإ
ػتيَهتإ ية دةْابي ئؤطهاس بشاوْيٓط بؤ دةطيَشَِةوة، ضوٕ دةْابي ئؤطهاس بشاوْيٓط 
طةسدةَاْيَو ية نةَربير بؤ خؤي بيَٓة و بةسةيةني بوو، و تاقيهشدْةوةي ية خؤيٓذناساْي طةستٔ و 

ية ثاؾ ضانشدْي ٖةس $ةطشت. ئاغاي ئؤطهاس بشاوْيٓط خووي بةوة طشتبوو ئاوا بًَيَ ْيوٖاّ وةسد
بيَ يةبةس ضاو طشتين بة نة ،نؤَةَية الثةسِةيةني تاقيهشدْةوة، ئةو ػتة ية صةيين ئةودا دةَيَٓيَتةوة

و ئةو ْوَشةيةي وا بة ٖةس الثةسِةيةني دةدات، باػرتئ رٕ ية باسي فيهشيةوة ية خشاثرتئ ثيا
و ئةوة دسيَزةي -ضشونرتة. ئاغاي بشاوْيٓط ية ثاؾ طوتين ئةّ قظةية طةسِاوة َاَيي خؤيإ

. دةنات تناسةنةيةتي خؤػةويظيت دةنات و نةطايةتيةني بة سِواَيةت طةوسة و طشْطي ييَ دسوط
و ٖةس ئيَظو $ ئةو طةسِاوة َاَية خؤيإ و دييت نوسِة َةيتةسيَ يةويَ ية طةس قةْةفةنة سِانؼاوة

ثيَظت بوو، طوثةناْي بة قوَيذا ضوبووٕ و سِةْطي ٖةَيبضسناو و دداْةناْي سِةؾ بووٕ، وا دياس بوو 
ئةَة ئاستوسة... بة $طوتي:  {ئاغاي بشاوْيٓط}َيييَنَ...وْةيذةتواْي دةطت و القي باؾ ظو

ةواو دةنةٕ و سِاطيت نوسِيَهي ْاصداس و بة ٖؤػة.بة سِاي َٔ، طؼت ناتيَو ئة دوو ويَٓةية يةنذي ت
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بةختةوةساْة يةّ طةسدةَي ريآْاَةْووطيٓةدا ، ئةّ دوو ويَٓةية بة سِاطيت يةنرت تةواو دةنةٕ، بة 
نة دةتواْني سِا دةسبشِيٓةناْي نةَية ثياوإ ْةى تاقة ية سِوي ئةو ػتةي نة دةيًَئَ، بةَيهة  ،ضةػينَ

 ية سِووي ئةو ػتةي وا دةيهةٕ ييَهي دةيٓةوة. 
ٖةية، سِا دةسبشِيٓيَهي ئاوا ية  ييَهذاْةوةى يةّ ضةػٓةضاو ئةوةي نة ئةوسِؤنة ٖةيي بةآلّ، ية 

صاسي نةطاْيَهي طشيٓط سِةْطة تةْاْةت ثةجنا طاَييؽ يةَةوبةس بيَ ٖةس ناسيطةسييةني صؤس ضاني 
تة واي دابٓينَي باونيَو ية بةس ئةْطيضةيةني َةصٕ ثيَي خؤؾ ْةبيَ نيزةنةي ية َاٍَ بضيَ بووة.ٖة

ضاوييَهة بضاْة ئاغاي $دةس و ببيَتة ْووطةس، ْطاسنيَؽ يإ ييَهؤَيةس. بة نضةنةي دةطوت: 
بشاوْيٓط ضي دةَييَ. خؤ ٖةس تاقة ئاغاي بشاوْيٓط ْةبوو، سةوتةْاَةي طةتيَشدي سيوسيوؾ بوو 

”ئاغاي طشيَط
99

تا طؼت ٖةبووْي رْإ يةوةدا نؤ$ :ئاغاي طشيَط بة ثيَذاطشيةوة دةيهوت يؽ بوو“
دةنشيَتةوة نة ية ريَش ضاوةديَشي ثياواْذإ و خضَةتي ثياوإ دةنةٕ. نؤَييَو ية سِا دةسبشِيٓةناْي 
ثياوإ ية طةس ئةّ بٓةَاية بوو نة ْانشيَ ية باسي فيهشيةوة ٖيض ضاوةسِواْييةنت ية رْإ ٖةبيَ. 

ٓذبايةتةوة، نيز بؤ خؤي تةْاْةت ئةطةس بابي نضيَو ئةّ سِا دةسبشِيٓاْةي بة دةْطيَهي بةسص ْةخؤي
دةيتواْي ئةَاْة غؤيٓيَتةوة، و خؤيٓذْةوةي ئةّ بري و سِاياْةؾ تةْاْةت ية طةدةي ْؤصدةيةَيؼذا، 
بة دَيٓياييةوة ية طةػة و ْةػةي دةخظت و ناسيطةسييةني صؤسي ية طةس ناسةنةي دادةْا. ية طةس 

ئةو دةخت -بةسطةي ْاطشي. تؤ ْاتواْي ئةّ ناسة بهةي، و$-ئةّ ػتة ٖةسدةّ دةخت دةنشا
نشدْةوةيةي نة دةبوو دةْطي ييَ ٖةَيربِي و صاٍَ بي بة طةسيذا. يةواْةية ئةّ َيهشِؤبة ئيرت 
ناسيطةسييةني واي بة طةس سؤَآْووطةوة ْةبيَ، يةبةس ئةوةي رْاْيَهي سؤَآْووطي طةوسة 

نيَؼإ ٖةبيَ. و ثيَُواية ْيطاس سييةني سِووخيَٓةسي ية طةسٖةَيهةوتوٕ. بةآلّ سِةْطة ٖيَؼتا ناسيطة
طةباسةت بة َوطيكاصاْةنإ، تةْاْةت ية ٖةْوونةدا، صؤس ناسيطةس و نوػةْذةية. ٖةيوَةسدي 
رْيَهي ئاواص داْةس ٖةس ٖةَإ ٖةيوَةسدي رْي ئةنتةس ية طةسدةَي ػيَهظجريداية. وة بري ئةو 

بريّ يةوة نشدةوة، ْيو طشئ  ضريؤنة نةومتةوة وا طةباسةت بة خوػهي ػيَهظجري طاصّ نشدبوو
ػاْؤطيَشِي رٕ وةبري طةَانشدْي طةطي دةخاتةوة. داْظؤٕ دووطةد طاٍَ دواتش ئةّ ، طوتوية

قظةيةي طةباسةت بة رْاْي وتةوإ دووثات نشدةوة. و َٔ يةّ ناتةدا نتيَبيَهِ طةباسةت بة 
إ وػةطةٍ دةطوتشيَتةوة ، سيَو ٖة1928َ َوطيكا ٖةَيذاوة و طومت: يةّ طاَية ثريؤصةدا، واتة

”طةباسةت بة خاتوو ريَشَةٕ تايفةس$طةباسةت بةو رْاْةي وا ئاواص دادةْئَ. 
111

ٖةس دةنشيَ “
                                                           

99-W. R. Greg  (1991-1819)  

100-Germaine Taillerferre 
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دووثات بهةيتةوة و ثةسةي بذةيتة ديٗاْي  قظةنةسمنووْةنةي ئاغاي داْظؤٕ طةباسةت بة رْاْي 
قي دواوةي. ئةوْذة ػتيَهي َوطيكاوة. نانة، ئاواص داْإ بؤ رٕ وةى سِؤيؼتين طةطة ية طةس دوو ال

”تاسيفي ْيية، بةآلّ ئةوة صؤس طةيشة ٖةس دةػهشيَ.
111

 َيَزوو طةسيةبةس خؤي دووثات دةناتةوة. “
نةواتة ريآْاَةي ئاغاي ئؤطهاس بشاوْيٓطِ داداوةو نتيَبةناْي تشّ خظتة اليةنةوة، و ية بةس 

ْيَو دْة ْةدةدسا بؤ ئةوةي ببيَتة خؤَةوة نومت، سِووْة نة تةْاْةت تا طةدةي ْؤصدةيةَيؽ ٖيض ر
ٖوْةسَةْذ. بة ثيَضةواْة، دةػهاوة، صيًةي ويَذةنةوت، بة طةسيذا دةٖاتٔ و دةنةوتة بةس ٖةسِةػة. 
سةمتةٕ َيَؼهي يةبةس ثيَويظتبووْي بة دةْط ٖةَيربِئ بةّ و درايةتيهشدٕ يةطةٍَ ئةو دةتةقي و 

”ديظإ دةنةويٓةوة بةس ٖةَإطوسِ و تيٓةنةي نض دةبوو. يةبةس وةي ييَشادا 
112

تيؼهي ييٌََ و صؤس “
طةيشي عوقذةي ثياوةتي نة ناسيطةسييةني صؤسي ٖةبوة ية طةس بضووتٓةوةي رْإ ٖةَإ ئاوات و 
خواطتة سِيؼةداسةنة، ْةى يةبةس وةي رٕ طوى و ريَشة دةطت بيَ، و ئةوةي نة ثياو ية طةستش بيَ، و 

دةخاتة بةساَبةسَإ، ْةى ٖةس ية بواسي ٖوْةسدا، بةَيهو ية ئةّ بابةتة ثياو ية طؼت بواسيَهذا 
بواسي سِاَياسيؼذا سِيَطة دةطشيَ، تةْاْةت ئةو ناتةي يةوة دةضيَ َةتشطيةنة صؤس صؤس نةَة و رْي 
خواصياس بيَ دةَاسة و بة وةفا. وة ية بريّ ٖاتةوة نة تةْاْةت خاتو بيَض بؤساؾ، بةو طؼتة ٖؤطشيةي 

بيَ خانةسِاياْة طةس داْةوييَنَ و بؤ يؤسد طشاْويٌ ييَويظؤٕ طاوئيَش ئاوا بٓووطيَ: بة طياطةتةوة، دة
ٖةس ضةْذة ٖةّ طياطةت و ٖةّ ئةو قظاْةي طةباسةت بة طياطةت، صؤسي دةنةّ صؤسّ $...

ثيَدؤػٔ، بة تةواوي يةطةٍَ ئيَوةدا ٖةّ نة ٖيض رْيَو ْابيَ دةطت يةّ بواسة يإ ناسة 
وة وةسبذات، َةطني بيٗةويَ سِاي خؤي دةسبربِيَ )ٖةَيبةت بة َةسديَ ييَيإ ػيًَطرياْةناْي تشة

بويَت.( نةواتة ئةو دةضيَت تا سةص و تاطةنةي خؤي غاتة بواسيَو نة ٖيض يةَجةسيَهي ية بةس سِيَ 
ْيية، واتة يةنةَني طوتة بيَزي يؤسد طشاْويٌ ية َةدًيظي عةواَذا. بريّ يةوة نشدةوة ئةّ دميةْة 

دَيٓياييةوة دميةْيَهي طةيشة. َيَزوي درايةتيهشدْي ثياوإ يةطةٍَ ئاصاديي رْإ ثيَُوا ية خودي بة 
ضريؤني ئةّ ئاصاديية طةسجنشِانيَؼرتة. ئةطةس خؤيٓذناسيَهي طةْر ية طةستٔ يإ ْيوٖاّ بةَيطة 

ةّ بواسةدا طةييَو نؤ ناتةوة و بة بريؤنةيةى بطات، يةواْةية بهشيَ نتيَبيَهي طةسجنشِانيَؽ ي
بٓووطشيَ. بة آلّ ئةّ خؤيٓذناسة ثيَويظيت بة دةطهيَؼي ئةطتوس و َيًةي صيَشي ثةتي دةبيَ تاوةى 

 بيجاسيَضٕ. 
                                                           

101-A Survey of contemporary Music, CecilGray,P. 246  

442Lady Henrietta Besborogh - (1821-1761 ،) نةْتع بيَضبؤسا، وا ية بٓةوة دَيبةسي يؤسد
 و.فوو و ْاَةطةييَهي صؤسي بؤ ْووطي.طةوسة طياطةمتةداسي ئيٓطًيظي، ب(، 1773-1846)ييَويظؤٕ طاوئيَش
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ناتيَ نتيَبةنةي ييذي بيَضبؤساّ دادةداوة، بريّ يةوة نشدةوة، بةآلّ ئةو ػتةي ئةوسِؤنة خؤؾ و 
رياْة دادةْذسا. دَيٓيا بٔ ئةو بري و سِاياْةي طةسجنشِانيَؼة، سةمتةٕ طةسدةَاْيَو بة توْذ وتيز و ػيًَط

وا ئيَظتةنة دةنشيَ بيدةيتة ْاو نتيَبيَهةوة و ْيَويَهي قؤسِي ية طةس دابٓيَي و ٖةَييطشي بؤ 
خؤيٓذْةوةي بةسدةْطة تايبةتةناْي ػةوطاسي ٖاوئ، طةسدةَاْيَو فشَيَظهي ية ضاوي خةَيهي 

سةناْي ئيَوةدا صؤسٕ ئةو رْاْةي بة بيظتٓةنةيإ ٖؤسِ ٖؤسِ ٖيَٓاوة. ية ْاو داثرية و داية طةوسة طةو
”طشياوٕ. فًؤساْع ْايتيٓطيٌَ ية داخذا قيزاْذويةتي.

113
دطة يةَة، بؤ ئيَوة نة خؤتإ  “

بؤ خؤو ٖةية، ٖاطاْة -يإ سِةْطة رووسيَهي خةوتٓتإ؟ -طةياْذوةتة صاْهؤ و رووسيَهي داْيؼنت
ئةو بري و سِاياْة، بًيُةتةنإ دةبيَ يةوة يةطةستش بٔ نة بايةخ  بًَئَ بًيُةتةنإ ْابيَ طؤي بذةْة

بذةْة ئةو قظاْةي وا ثيَيإ دةَيئَ. ية سِؤرة سِةػي ئةَة ٖةس سيَو رْإ و ثياواْي بًيُةتٔ وا ية 
سِادةبةدةس طشيٓطي دةدةْة ئةو ػتةي ثيَيإ دةطوتشيَ. نيتع بٗيَٓٓةوة بريتإ و ئةو وػاْةي بة 

بةآلّ ثيَويظت  –ة طةس بةسدي قةبشةنةي ٖةَييإ قةْذ. بري ية تٓيظؤٕ بهةْةوة ويظيت خؤي ي
ْانات منوْةي دؤساودؤستإ يةّ سِاطتةقيٓة ساػا ٖةَيٓةطشة، و ٖةس ضةْذة ديَطةي داخ، بؤ 
بطيَشَِةوة ئةّ سِاطتةقيٓةية وا ئاطايية ٖوْةسَةْذ صؤس بايةخ بذاتة ئةو ػتةي ثيَي دةَيئَ. ئةدبيات 

 ية نةالني وسدبووي ئةو ثياواْةي ية سِادةبةدةس طشيٓطيإ داوة بة سِاي ئةواْيرت.  ثشِة
داسيَهي تش ضوَةوة طةس ثشطياسةنةي خؤّ وا ناَة صةيٓييةت بؤ داٖيَٓإ طوجناوتشة بريّ يةوة 
نشدةوة، ئةّ ٖةطتياسيةي ئةوإ سِؤرة سِةػيةني دووٖيَٓذةية. يةبةس ئةوةي صةيين ٖوْةسَةْذ دةبيَ 
بؤنشدْي ئةو ناسة طةوسةية، واتة ئاصادنشدْي تةواوةتي ئةو بةسٖةَةي ية ْاخيذاية، ثشِ ية ئاراوة و 
ٖةسا و ٖاواس بيَ. ضاوّ يةو نتيَبة نشد وا ية بةػي ئاْتؤْي و نًيؤثاتشادا ٖةَيُذابووةوة و ية بةس 

ةني ْةثاَييَوساوي خؤَةوة طومت، وةى صةيين ػيَهظجري. ْابيَ ٖيض يةَجةسيَو، ٖيض َانيَهي دةس
 تيَذابيَ. 

ضوْهة ٖةسضةْذة دةَيينَي ٖيض ػتيَو طةباسةت بة صةيٓييةتي ػيَهظجري ْاصاْني، تةْاْةت يةو 
ناتةدا ئةّ قظةية دةٖيَٓيٓة طةس صاس، ػتيَو طةباسةت بة صةيٓييةتي ػيَهظجري دةَيينَي. سِةْطة 

”ية ضاو دإ–ئةوةي طةباسةت بة ػيَهظجري صؤس نةّ دةصاْني 
114

، بئَ داْظؤٕ يا َيًتؤٕ “
    ْيية. ٖيَض ضةػٓة نيٓة، دورَٓايةتيهشدٕ و بيَضاسيةناْيُإ ية بةس ضاو طةس ئةوةي بطةسِيَتةوة

                                                           

 ضاو يةوة نةٕ:-443

Cassandra, by Florence Nightingale, printed in The Cause, by R. Strachey 

 

104-John Donne 
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نة ئيَُة وةبري ْووطةس غاتةوة، سِيَطةَإ ثيَ ْاطشيَت. ٖيض ضةػٓة َةيًيَ ية  #داْيَوٖةَيآل ية$
نشدٕ ية اواال نشدْةوة، دهةوتوةنإ، سيظاب يةني صياْة ييَدةْطٗةَيربِئ، َةوعيضة، داوانشدْةوة

سةوا دساوةوة و ٖاتووةتة  دوْيا بؤ ػايةتيذإ ية طةس ثةراسة و ييَكةوَاْيَو، ية ْاخيةوة بةسةو دةسيَ
واتة ػيَعشةنةي بة ئاصادي و بةبيَ تةطةسة ديَتة دةس. ئةطةس تا ئيَظتةنة نةطيَو بةسٖةَي  دي.

، ٖةَإ ػيَهظجري بووة. بةدةّ دووباسة ضووْةوةّ بؤ الي قةفةطةي خؤي بة تةواويَت بةيإ نشدبيَ
نتيَبةنة، بريّ يةوة نشدةوة، ئةطةس تا ئيَظتة صةيٓيَهي ثشِ ية ئاراوة و ٖات و ٖاواس و بيَ نؤطح و 

 تةطةسة بووبيَ، ٖةَإ صةيين ػيَهظجري بووة.  
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 بةشي ضوارةم
 

يةتةوة ية طةدةي ػاصدةيةَذا َةساٍَ بوو. ئةوْذةي بةدَيٓياييةوة ديتٓةوةي رْيَو بةو صةيٓي
دةويَ بري ية بةسدة قةبشةناْي طةسدةَي ئيًَيضابيَت بهةيٓةوة، بةو ٖةَووة َٓذاَيةوة وا بة دةطيت 

بةو رووسة تةْط  ٖةَيجيَهاوةوة ضؤنيإ داداوة و بري يةو َةسطة ية ْاناوةيإ بهةيٓةوة و َاَيةناْيإ
و تاسيهاْةوة بٗيَٓيٓة بةس ضاو، تا يةوة بطةئ ٖيض رْيَو يةو طةسدةَةدا ْةيذةتواْي ػيعش بًَيَت. 

نة سِةْطة دواتش خاتوْيَهي ثايةبةسص نةَيهي ية ئاصادي و  ،ئةو ػتةي بة ٖيوائ بيبيٓيٓةوة ئةَةية
وةى  آلو نشدبيَتةوة و َةتشطي ئةوةيب ئاطايؼي سِيَزةيي خؤي وةسطشتيبَ و ػتيَهي بة ْيَوي خؤيةوة

ديَويَو تيَي بشِواْين بة طيإ ودٍَ وةئةطتؤ طشتيبَ. ثاػإ، بة دةّ ئةوةي نة بة ثاسيَضةوة خوّ ية 
”ي خاتو سيَبها ويَظت #فيَُيَٓيظُي بيَ ثةسوا$

115
دووس سِادةطشت، ية بةس خؤَةوة طومت، ٖةَيبةتة “

ية سِووي ٖاو خةَيةوة سِيَض دةطشٕ ية تةقةالناْي نؤْتيَظيَ بؤ ثياوإ خؤ بة صٍ صإ ْني. بةَيهة ثرت 
ػيعش ٖؤْيٓةوة. ضاوةسِواْي ئةوة دةنشيَ خاتوْيَهي ثًة بةسص صؤس صياتش ية خاتو ئاطتةْيَو يإ خاتو 
بشؤْتةيةني طوَٓاو ية ٖةَإ طةسدةَذا دَيطةسّ بهشيَت. بةآلّ ئةّ ضاوةسِواْييةؾ ٖةية وا 

ةى تشغ و ْفشةت، صةئ و َيَؼهي ػًَةراْذبيَ و ػؤئ ثيَي ئةّ ثةػيَوية بة ٖةطتطةييَهي ْاَؤ و
ػيعشةناْييةوة دياس بيَ. ية بةس خؤَةوة طومت بؤ ويَٓة ئةّ خاتو ويٓضيًَظية، و دةطتِ دا نتيَبة 

ٖةّ ية بٓةَاَيةيهي فيؤداَيي و طةوسةَاَيذا ية  دا ية دايو ببوو1661ػيعشةنةي. ئةو ية طاَيي 
وو و ٖةَيؽ َيَشدي بة بٓةَاَيةيةني وا نشدبوو. َٓذاَيي ْةبوو ػيعشي دةطوت و ئةوْذةي دايو بب

دةويَ دةفتةسي ػيعشةنةي بهةيٓةوة، تاوةى طؤميإ ية ٖاواسي دةْط ٖةَيربِإيين قني ٖةطتاوي ية 
 َةسِ باسودؤخي رْإ بيت: 

                                                           

445Rebecca West- (1983-1892 )ْاوة ساطتيةنةي طيظيًي ئيضابيٌَ فيَري فيًذ (Cicily Isabel 

Fairfield ) بووة سِؤرْاَةوإ، سِةخٓةطش و سِؤَإ ْووطي فيَُيَٓيظت و طوطياييظت وا ٖةّ ية بضوتٓةوةي
طوتاسي  Free (Woman) ْطذاْي رْاْذا بةػذاسي نشدوة و ٖةّ ية طؤفاسي فيَُيٓيظيت فشي ووَةَٕايف دة

 و. ف-ْووطيةوة. سيَبها ويَظت ية طةسدةَي خؤيذا بة فيَُيَٓيظتيَهي توْذسِةو دةٖاتة ئةرَاس. 
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 ضةْذة ريَشة دةطت َاوئ! ريَشة دةطت يةبةس ياطاطةيي ضةوت
 ٕ ضةْذة باػرتة تا وةى ببية طةَةي دةطيت طشوػت و خؤيٓذ

 ية ٖةس ضةػٓة طةػة طةْذْيَهي صةيين بيَبةؾ بووئ، 
 ئةو ػتةي ضاوةسِواْيإ ييَُاْة و بؤيإ ية بةس ضاو طشتوئ تيَٓةطةيؼتوويية

 ئةطةس نةطيَ يةواْيرت ية طةستش بيَ، 
 ٖيَضي خةياٍَ و طةس خواصيةنةي طةسنوت دةنشيَ

 اَبةس ٖيَؼتاؾ ٖيَٓذة بة ٖيَضةاليةْي بةس
 وا ٖيواي طةػة طاْذٕ قةت ْاتواْيَ بة طةس تشطةناْذا صاٍَ بيَت. 

 
طؼت يةَجةسةنإ بظووتييَنَ و اليإ بات $بة دَيٓياييةوة صةيين ئةو بة ٖيض دؤسيَو ْةيتواْيوة 

ةطشيَ. بؤ ئةو و خؤي داطريطيَ. بة ثيَضةواْة، ْفشةت و ْابةساَبةسي ئاصاسي دةدات و سيَي ثيَذ
تشغ و ْفشةتي ييَيإ ٖةية، ية بةس وةي # اليةْي بةساَبةس$َشؤظايةتي بووةتة دوو طشووخ. ثياوإ 

 ييَبطشٕ.  -واتة ْووطني –ٖيَضي ئةوةيإ ٖةية سِيَطةي بةسةو ئةو ػتةي ثيَي خؤػة 
 

 َةخابٔ! ئةو رْةي قةَيةّ بةدةطتةوة دةطشيَت، 
 بيَ ضاوةسِووة،  يةبةس ضاوي ئةواْيرت ػتيَهي صؤس

 ئةّ طوْاسة بة ٖيض ضانةيةى قةسةبوو ْانشيَتةوة. 
 ثيَُإ دةَيئَ طةباسةت بة سِةطةص و سِيَوػؤيين خؤَإ بة ٖةَيةدا ضووئ

 َٓذاٍَ بووٕ، َؤد، ٖةَيجةسنيَ، دٌ، ناية
 ئةَاْة ئةو ٖوْةساْةٕ وا دةبيَ بة ٖيوايإ بني

 نشدْٕووطني، خؤيٓذْةوة، بري نشدْةوة، ثشطياس 
 وةى ٖةوس طيَبةس دةخاتة طةس دواْييةنةَإ و نامتإ بة فريِؤ دةدات، 

 و دةبيَتة يةَجةسي طةس سِيَي طةسنةوتوويةناْي الويةتيُإ، 
 و ية ناتيَهذا بةسِيَوبةسايةتي ػةنةت ٖييَن َاَيي عةبذايةتي

 بة سِاي ٖةْذيَو، طشيٓطرتئ ٖوْةس و نةيهي ئيَُةية
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يَ واي دابينَ ئةو ػتةي دةيٓووطيَ قةت بآلو ْابيَتةوة و خؤػي بؤ ْووطني ية سِاطتيذا، ئةو دةب
 ٖإ بذات، دةبيَ دَيدؤػي خؤي بة طؤساْييةني خةَاوي بذاتةوة: 

 
 طرتإ بضشة بؤ ضةْذ ٖاواييَو، بؤ خةَةناْت

 تؤ ٖةسطيض بؤ باخةناْي ْاوباْط و ػاْاصي طاص ْةنشابووي، 
 يو بٔ، و يةويَ إسِاصي و دَيدؤؾ بي. بةو ٖيوايةي طيَبةسةناْت صؤس تاس

 
بةآلّ بيَ ػو ئةطةس بيتواْياية صةيين خؤي ية ضٓط ْفشةت و تشغ سِصطاس بهات و ثةراسة و 
قيين يةطةس نةَيةنة ْةنات، ئاطشةنةي دةسووْي بةسدةواّ داييظا. داس و باسةيةى ػيعشي ثةتي ية 

 صاس ديَتة دةس: 
 

 ناْذا، وة ية ْاو ٖاوسيَؼُة ناَيةوة بووة
 طوَية باخ ضيرت بة ضشثة ٖيض ْاضشِيَ. 

 
ثؤخ و ئاغاي َوسي سةقيإ بوو بة طةس ئةّ ديَشِاْةدا ٖةَيبًَئَ، ئةّ ديَشِاْةي وا ديَشِي ديهة 

 دةٖيَٓٓةوة ياد و بة طةسياْذا صاٍَ دةبٔ: 
 ئيَظتةنة طوَيي ػيالْة بة طةس صةيين نًَؤَيذا صاٍَ دةبيَت 

 بةساَةي دةسد ية طةس خؤ دةضني. و ئيَُة ية بةس بؤٕ و 
 

صؤس ديَطةي داخة نة رْيَو دةيتواْي ػيعشي ئاوا بًَيَ، و صةيين بة سِاَإ و طشوػتةوة خةسيو 
دةبوو، بة ْاضاسي سِووي ٖيَٓابوة قني و ثةراسة و ْاٖوَيَذي. بةدةّ ٖيَٓاْة بةس ضاوي تاْة و تةػةس 

بةآلّ ضؤٕ $دَيي ػاعرياْي ناساَةوة، ية خؤَِ ثشطي: ييَذإ و طاَيتة ثيَهشدٕ، َاطتاو ضيةتي و دوو
دةيتواْي بةسخودإ بهات؟سِةْطة خؤي ية رووسيَهي دةسةوةي ػاسي بةْذ نشدبيَ تاوةنو بٓووطيَ، و 
يةواْةية ْاٖوَيَذي و ئاصاسي دةسووْي طٓطي دادسِييبَ، ٖةس ضةْذة َيَشدةنةي ية ديؤظاْرتئ 

، ضوْهة ناتيَو خةسيهي #يةواْةية$يةنةػيإ بيَ عةيب. دةَييَِ َيَشدةنإ بووة و رياْي ٖاوطةسيةت
ديتٓةوةي سةقيكةت دةبني طةباسةت بة ييذي ويٓضيًَظي، وةى طؼت داسيَو تيَذةطةئ وا ٖيض 
ضةػٓة صاْياسييةى طةباسةت بةوَإ يةبةس دةطتذا ْيية. ئةو صؤس خةَؤني بووة، و 
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نة ثيَُإ دةَييَ ية  ،ي ٖةية، بة تايبةتي ناتيَوخةَؤنيبووْةنةػي الْيهةّ تا سِادةيةى ثاطاو
 طيَزاوي ئةّ ساَيةدا، ئاوا بؤي ضووة: 

 ػيعشةنةّ طوى بووة، و ئيؼي َٔ
 يةبةس ضاوي ئةوإ ئيؼيَهي طةَزاْة و بيَ نةيهة يإ ٖةَيةيةني بيَ ضاوةسِوواْةية. 

ةسِي ثياطةنشدٕ ية َةصسا و ناسيَو ئاوةٖا ػةسَةصاس نشابوو، ٖيَٓذةي ئيَُة دةصاْني، ناسي بيَ ص
 خةياٍَ ثآلو بووة: 

 
 دةطيت َٔ ثيَي خؤػة بة دووي ػيت ْائاطاييذا بطةسِيَت

 و دووس نةويَتةوة ية سِيَطة باو و ْاطشاوةنإ
 و ية ْاو ٖاوسيَؼُة نايةوة بووةنإ، 
 طوَية باخ ضيرت بة ضشثة ٖيض ْاضشِيَ. 

 
ي ئةو ئةَة بووة، ْةدةنشا ضاوةسِواْييةني دطة ئاطايية ئةطةس خووطشتٔ و دَيدؤػي و صةوقةنة

”ية طاَيتةثيَهشدْي ٖةبيَ. دةَيئَ ثؤخ ياطيَي
116

رْي سِووْانبري $طاَيتةي ثيَذةنشد ثيَي دةطوت  “
ٖةسوةٖا دةَيئَ ييذي ويٓضيًَظي بة طيَي  ٖؤطشيةني صؤسي بة سِةؾ نشدْةوة ٖةية.$وا  #ئاطا

”خاتو ويٓضيًَظي، تشيويا ثيَهةْيوة و دَيي ٖيَؼاْذووة. بة قظةي
117

نةي طيَي ئةوة ْيؼإ دةدات “
باػرت وا بوو ئةو قةسةويًَةي طةسِؤى بة دووي خؤيذا سِانيَؼيَ تاوةى ية طةسي دابٓيؼيَ. بةآلّ $نة 

#. خةفةتٗيَٓةس$ٕ، و بةو دؤسةي ئاغاي َوسي دةَييَ، #دةْطؤني طوَإ ييَهشاو$ٖةَوو ئةَاْة 
ئةو ٖاوسِا ْيِ يةبةس وةي ثيَِ خؤؾ بوو تةْاْةت سِادةيةني صؤس يةّ بةآلّ َٔ يةَةياْذا يةطةٍَ 

دةْطؤنة طوَإ ييَهشاواْةّ ية بةس دةطتذا بوواية تا مبتواْياية ويَٓةيةى يةّ خاتوْة خةَؤنة 
ببيُٓةوة يإ طاص بهةّ، ئةو خاتوْةي وا عاػكي طووسِاْةوة ية َةصسانإ و برينشدْةوة ية ػتة ْا 

طووى #بةسِيَوبةسايةتي ػةنةت ٖييَن َاَيي نؤيًةتي$ة و ئاوا بة ثةية و ْةػياو ئاطاييةنإ بوو
دةنشد. بةآلّ ئةو، بة قظةي ئاغاي َوسي صؤس بًَة و ضةْة دسيَز بوو. َشخةنةي ية ْاو طيا 
ٖةسصةناْذا طةػةي طاْذ و طيا نيَويةنإ دةوسيإ دا. تواْايية ثةتي و يةبةس ضاوةنةي ٖيض 

وةدةس خظنت ثيَٓةدسا. نةواتة، نتيَبةنةيِ خظتةوة ْاو قةفةطةنة، سِووّ نشدة  ٖةييَهيإ بؤ خؤ
                                                           

106-John Gay 

107-Trivia 
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”خاتوْيَهي ثاية بةسصي تش، دووػيَظي ئةوةي وا يةَب
118

خؤػي دةويظت، َاسطشيَت “
”ْيوناطيٌَ

119
ٖيَٓةس، بة تةَةْرت يةو بةآلّ ٖاو طةسدةَي ئةو. ئةّ دوو طةسطووسِ، ئاراوةطيَشِ و “

ضادة بووٕ، ٖيضيإ ػيإ ئةوة بوو وا ٖةس دووى ْةديببةآلّ خاَيي ٖاوبةرْة صؤس دياواص بووٕ، 
َٓذاَييإ ْةبوو، و ٖةس دوونيإ َيَشديإ بة ثياوي صؤس باؾ نشدبوو. ٖةس بةو دؤسةي بة ْيظبةتي 
ػيعشةوة صةوم و ػةوم يةٖةس دوونياْذا داطريطاوة، ٖةس دوونيإ بة ٖؤطةييَهي وةى يةى تووػي 

سِيَذاضووٕ بووٕ. نتييَب دووػيَع نة ٖةَيذةْةوة، ضاوتإ ٖةس بة ٖةَإ فيؼكةنشدْي تةْطةرة و بةال
رْإ وةى نوْذ و ػةَؼةَة نؤيشة دةرئ، وةى ئارةٍَ ناس دةنةٕ، وةني نشّ $سم و قني دةنةويَت.. 

ي ية طةس دةَي ئيَُةدا، ئةّ ٖةَووة بضاظة دةياْتواْ دةَشٕ....َاسطشيَتيؽ دةيتواْي ببيَتة ػاعري
بةسديَو غةْة طةس بةسديَو. بةآلّ يةو ٖةيوَةسدةدا، ض ػتيَو دةيتواْي ئةو ٖؤػة سِاْةٖيَٓشاوة، 
تزي و ثةػيَوة ية بؤ نةَيو وةسطشتين َشؤظ يةغاو، و َاَيي نات و سِاي بٗييَنَ؟ ئةو ٖؤػة تيَهةٍَ و 

نتيَبطةيي قةباسةي ثيَهةَية فيضكةي نشد و وةى طيآَلويَهي طةسوا و ثةخؼإ و فةيظةفة ية ْاو 
 ،ؤثيَهي ثيَ بواية. دةبوو فيَش باسةسيًَي دا وا قةت نةغ ْاخيؤيٓيَتةوة طريطاوة. ئةو دةبا َيهشؤطه

ضاو ية ٖةطاسةنإ بهات و بةَيطةي صاْظيت بيَٓيَتةوة. ٖؤػي ئةو ية تةْيايي و ئاصاديذا بيضُي 
ةيإ ييَ نشد. ية نؤػهي ػا طشت. نةغ يةغاوي ْةنشد. نةغ سِاي ْةٖيَٓا. َاَؤطتانإ َؤسِ

”طاَيتةيإ ثيَهشد. طيَش ئيَطشتؤٕ بشجييَض
111

وا ية رْيَهي $ اآلي ية بيَ ػةسَيةنةي دةنشدطه“
”ئةو خؤي بة تام و تةْيا ية وةيبةى ْةديب صادة سِووي دةدا نة ية دةسباس طةوسة ببو.

111
بةْذ  “

 نشد.

”بة سِاطيت تيَشِاَإ ية خاتو َاسطشيَت ناويَٓذيؽ
112

يَٓةيةني سِوومنإ ية تةْيايي و ض و“
ياخيطةسي وةبري دةٖيَٓيَتةوة! دةَييَي ضًَة ٖاسؤيةني يةنذاس صؤس طةوسة ية طؼت باخضةنةدا 
سِةطارؤي نشدووة و طيَبةسي خظتوةتة طةس طؼت طوَية باخ و َيَدةنةنإ و فةوتاْذووْي. ضةْذة 

ناتي  #واْةٕ وا صةيٓيإ صؤستش سِاٖيَٓشاوةباػرتئ رْةنإ ئة$ سِاي ئةونة بة نة رْيَو ،ديَطةي داخة
خؤي بة ْووطيين توسِةٖات و سِؤضووْي ثرت ية ْةصاْي و تيَٓةطةيؼتوويي بة فريِؤ بذات تا بطاتة ئةو 
ديَطةية ناتيَ ية ناييظهةنةي ديَتة دةس، خةَيهي دةوسةي دةدةٕ. وادياس بوو دووػيَظي ديَواْة 

                                                           

108-Charles Lamb 

109-Margaret Newcastle 

110-Sir Egerton Brydges 

111-Welbeck 

442 Margaret Lucas Cavendish -(1673-1623)ٌَو. ف-دووػيَع ْيوناطي 
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نضاْي وسيا و وػياس. يةّ ناتةدا، ٖةس وا نة نتيَبةنةي ببووة ػةويةبإ بؤ ضاو تشطيَٓهشدْي 
”دؤػيَظِ دةخظتةوة ْاو قةفةطةنة و ْاَةناْي دوسوتي ئاصبوسٕ

113
ّ ٖةَيذةداوة، وةبريّ ٖاتةوة نة “

بة دَيٓياييةوة رْةي $ دوسوتي ية ْاَةنةيذا بؤ تيَُجٌ ئاَارة بة نتيَبة ْؤيةنةي دوػيَع دةنات.
نة دةطت بةسيَ بؤ ْووطيين  ،يَؼاْة، دةْا قةت ئاوا قةمشةسة ْةدةبووبيَضاسة ٖةْذيَو خاتشي ثةس

 نتيَب، ئةويؽ نتييَب ػيعش َٔ تةْاْةت ئةطةس ػةو و سِؤريَهيؽ ْةْووّ ئاواّ بةطةسدا ْاية.
وة ئا بةّ دؤسة، ضوْهة ٖيض رْيَهي عاقٌَ و ْةديب ْةيذةتواْي نتيَب بٓووطيَ، دوسوتي نة 

طؤْطةي ٖةَيع و نةوتةوة خاَيي بةساَبةسي دوػيَع بوو، و ٖيضي  ٖةطتياس و خةَؤني بوو، ية
ْةْووطي. ْاَةنإ بة ٖيض داْةدةْشإ. رٕ دةيتواْي ٖةس بة دةّ داْيؼتين ية ثةْا ديَطةي باوني 
ْةخؤػيةوة ْاَة بٓووطيَ. دةيتواْي ية ثةْا ئاطشي طؤثانة، ناتيَ ثياوإ خةسيهي قظإ بووٕ، بيَ 

إ تيَهذات ْاَة بٓووطيَ. بةدةّ ضاو خؼاْذمن بة طةس ْاَةناْي دوسوتي، بريّ وةي ٖيَُٓايةتيةنةي
يةوة نشدةوة، طةيشة ئةو نضة بة تةْيا و بيَ ئةوةي ٖيض سِاٖيَٓاْيَهي دييبَ ض تواْاييةني طةيشي ية 

 ضاو ييَهةٕ ضؤٕ سِطتةنإ بة دووي يةنذا سِيض دةنات:  بووة.طاصنشدْي سِطتة و دميةْةناْذا ٖة
ديَتة طؤسِيَ و  “ب ”اؾ خواسدْي ػيوي ْيوةسِؤ دادةْيؼني و قظة دةنةئ تاوةى باطي ئاغايث$

ئةو ناتة َٔ دةسِؤّ. ئةوثةسِي طةسَاي سِور بة خؤيٓذْةوة يإ ناسنشدٕ تيَذةثةسِيَ و دةوسوبةسي 
زي ناتزَيَش ػةؾ يإ سةوت دةضُة يةوةسِطةي طؼيت وا ْضيهة ية َاَيةوة و يةويَ ضةْذ داْة ني

طةْر َةسِ و َاْطا دةيةوةسِيَٓٔ و ية بةس ْيظيَ دادةْيؼٔ و طؤساْي دةَيئَ بةسةو اليإ دةضِ و 
دةْط و دواْييةنةيإ يةطةٍَ رْاْي نةوْاسا بةساوسد دةنةّ وا ية ثةستوونةناْذا ػتِ يةباسةوةيإ 

ة، بة سِاي َٔ ئةواْة خؤيٓذوةتةوة و دياواصيةني صؤسي تيَذا بةدي دةنةّ، بةآلّ قظةنةّ قةبووٍَ به
ذوويَِٓ و تيَذةطةّ ٖيضيإ ية دَيدؤػرتئ نة ئةوإ دةياْتواْي بنب. دةياْ ٖةس ئةوْذة ثاى و بيَطةسدٕ

صؤس داسإ نة بة قظةوة طةسقاَيني،  ،ئاوإ ةَرت ْيية، َةطني ثيَضاْني بةوةيخةَيهاْي ديٗإ ن
ةي ضووةتة َةصساي طةمنة ػاَيةنة، يةنيَهيإ ضاو ية دةوسووبةسي دةنات و تيَذةطات َاْطان

ثاػإ ٖةَويإ وا ثيَهةوة ٖةَيذئَ دةَييَي باَييإ ثيَوةية. َٔ نة صؤس طوسز و طؤٍَ ْيِ وةدوا 
                                                           

443Dorothy Osborne -(1695-1627 .) ية َاوةي ئةو دوو طاَيةي وا دوسوتي ئاصبوسٕ دةططرياْي
 طيَش ويًياّ تيَُجٌ بوو، يةنشِيض ْاَةي بؤ دةْووطي. ئةو دووتة ثاػإ، ٖةس ضةْذة بٓةَاَيةناْيإ ثيَيإ خؤؾ

بووْةوة، بة ٖؤي ػيَواص و  بآلو 1914ْةبوو، ثيَهةوة صةَاوةْذيإ نشد. ْاَةناْي دوسوتي، نة ية طاَيي 
 صَاْةنةياْةوة نةوتٓة بةس طةسجني نةطاْيَهي صؤس. و. ف
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وة ودةنةوّ، ئةو ناتةي دةبيِٓ طاسِاْةنةيإ بةسةو َاٍَ سِادةدةٕ، يةبةس خؤَةوة دةَييَِ ناتي ئةوة ٖات
دةضُة باغي و ية ثةْا ئةو سِوباسة بضونةي بة ْاويذا  َٓيؽ بضُةوة َاَييَ. ثاؾ ػيَوي ػةويَ،

 تيَذةثةسِيَ دادةْيؼِ و ئاوات دةخواصّ تؤّ ية نٔ بووايةي....
َٔ تةْاْةت ئةطةس ػةو و $دةنشا طؤيٓذ غؤي ئةو تواْايي ْووطةس بووْي ٖةية. بةآلّ

ةويؽ رْيَو نة ٖؤطشة بة ناتيَ دةبيٓني تةْاْةت رْيَو، ئ-سِؤريَهيؽ ْةْووّ ئاواّ بة طةسدا ْايا. 
ةنشيَ ثةي ْووطني، بشِواي واية نتيَب ْووطني قةمشةسةية، و تةْاْةت باطي خاتش ثةسيَؼاْي دةنات، د

هشدْة يةطةٍَ ْووطيين رْإ ببةيت. بة دةّ خظتٓةوةي نتيَبة تةطهةنةي بة سِادةي ئةو درايةتي
 دةطةيٓة خامني بئَ.  ْاَةناْي دوسوتي ية قةفةطةنة، يةبةس خؤَةوة طومت، بةجمؤسة

يةطةٍَ خامني بئَ دةطةيٓة خوييَهي طشيٓطي سِيَطةنة. ئةو رْة طةوساْةي وا طؤػةطري و تةْيا ية 
باخةنإ ية ْيَو نتيَبة قةباسة سةسيًَيةناْذا بةْذ نشاوٕ، بيَ بةسدةْط يإ سِةخٓة و تاقة يةبةس دَيي 

سي و يةطةٍَ خةَيهاْي ئاطايي ْاو نؤآلٕ و باصاس خؤيإ ْووطيوياْة، بة ديَ دةٖيًََني. و ديَيٓة ػا
ثيَوةْذي دةطشئ. خامني بئَ رْيَو بوو ية ضيين ْاوةْذي خاوةْي طؼت تايبةمتةْذية ئاطايةناْي 
وةى دةفةْط باصي، بةدةَاخي و ئاصايةتي رْيَو وا بة ٖؤي َشدْي َيَشدةنةي و ضةْذ 

اس بوو بؤ تيَجةسِاْذْي ريإ ثاٍَ بذات بة ثاَيي ٖؤؾ بةطةسٖاتيَهي ْاخؤػي ثيَوةْذيذاس بة خؤيةوة ْاض
و صيشةني خؤيةوة. ئةو ْاضاس بوو ية دؤخيَهي يةنظاْي ثياواْذا ئيؽ بهاتٔ. ية ضاو ٖةوَية صؤس و 
تةقةالي بيَ وضاْةنةي، داٖاتةنةي ٖةس بة قةسا خةسدةناْي بوو. بايةخي ئةّ ػتة ية سِاطتيذا 

َٔ ٖةصاسإ $  دةيٓووطي تةْاْةت ية ثاسضة ػيعشة َةصْةنةي صؤستشة ية ٖةَوو ئةو ػتاْةي وا
114”#ػةٖيذّ دسوطت نشدووة

ئةوئ ية ديَطةي طةسنةوتوييذا ضةْذة باؾ $يإ “
طشيٓطرتة. ضوْهة ييَشاوةية ئاصادي صةئ دةطت ثيَذةنات يإ، بة واتايةني باػرت، ئةّ ٖةية 

ئاصاد بيَ تاوةى ئةو ػتةي ثيَي خؤػة بيٓووطيَ. ضوْهة دةسِةخظيَ وا صةئ بة دسيَزايي صةَإ 
”ئيَظتةنة نة ئافشا بئَ

116
ئةو ناسةي نشدبوو، نضإ دةياْتواْي بضٓة الي دايو و بابيإ و بًَئَ، “

ْايٗةويَت َاْطاْةّ بذةْيَ، َٔ دةتوامن ية سِيَطةي ْووطيٓةوة ثاسة دةسبيَِٓ. ٖةَيبةت وآلَي ئةّ 
س ئةوة بوو نة بةَييَ، بة َةسديَ وةى ئافشا بئَ بزيت! َشدٕ باػرتة يةو قظةية تا طاآلْيَهي صؤ

رياْة! و دةسنةنة تةم ثيَوة دةدسا. ييَشةدا، ئةو بابةتة صؤس طةسجنشِانيَؽ ديَتة طؤسِيَ، ياْي ئةو 
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طشيٓطايةتيةي وا ثياوإ بة داوئَ ثاني رْاْيإ دةدا، و ناسيطةسييةنةي ية طةس فيَشنشدٕ و 
ئةطةس خؤيٓذناسيَو ية ْيوٖاّ يإ طةستٔ ثيَي خؤؾ بيَ خةسيهي ئةو بابةتة  ةنشدْي رْإثةسوةسد

بيَ، يةواْةية نتيَبيَهي باػي ييَ دةسبيَت. سِةْطة بهشيَ بؤ ويَٓةي طةسةتاي نتيَبةنة نةَيو ية 
”ويَٓةي ييذي داديي

117
وةسطشي وا بةو ئاَيُاطاْةي بة خؤيةوة ٖةَيواطيوٕ ية ْاو نؤَةَية “

داْيؼتووة. سِؤرْاَةي تاميض ضةْذ سِؤر دواتش ٖةواَيي  طهؤتًةْذؼوويةيةني طةطهذاسِيَهي َيَ
ثياويَو بوو بة صةوقيَهي سِاٖيَٓشاو و صؤس طةسنةوتوو بوو، $َشدْي ييذي داديي ْووطي، يؤسد داديي 

نة  ،دةنشدخيَشوَةْذ و دَيئاوا، بةآلّ بة ػيَواصيَهي صؤس طةيش صؤسداس. ئةو دةخيت ية طةس ئةوة 
”ٖاوطةسةنةي دةبيَ ية نؤخيَهي سِاوي صؤس دووسنةفتة ية ٖايًَٓذص

118
، دًي صؤس فةسَي يةبةس “

ٖةَوو $نات، ئةوي ية ْاو صيَش و صةَبةسيَهي صؤس دواْذا ْوقِ نشدبوو. وة ػيت تش و ػيت تش، 
ؤسد داديي و قةتيؽ ضاوةسِواْي ٖيض بةسثشطايةتيةني ييَ ْةبوو. وة ثاػإ ي -ػتيَهي بةو دةدا

دةَيتة ييَي دا و رْةنةي ْاضاس خةسيهي ثةسطتاسي ييَهشدْي بوو و يةَة بةدواوة ًََهةناْي وي بة 
 تواْايي و ػياويةني صؤسةوة بةسِيَوة دةبشد. ئةو صؤسداسية طةيشة، ية طةدةي ْؤصدةيةَيؼذا ٖةبوو.

ةنشيَ بة ْووطني ثاسة نة د ،بةآلّ بطةسِيَٓةوة طةس بابةتة طةسةنيةنة. ئافشا بئَ طةملاْذي
دةسبييَن، سِةْطة ية ٖةَبةس قوسباْيهشدْي تابةمتةْذية باػةنإ بيَ و نةواتة ئيرت وسدة وسدة ْووطني 
ٖةس ٖيَُاي سؤيي و ػييَت ْةبوو، بةَيهو ية نشدةوةدا طشْطي ثيَذسا. يةواْة بوو َيَشديَو مبشيَ، يإ 

يي طةدةي ٖةردةيةَذا، بة طةدإ رٕ ية سِيَطةي ناسةطاتيَو بة طةس بٓةَاَيةدا بكةوَيَ. ية نؤتا
وةسطيَشِإ يإ ْووطيين سِادةيةني بيَ ئةرَاس سِؤَاْي خةساخ، وا تةْاْةت ئيرت ْيَويإ ية نتيَبة 

”دةسطيةناْيؼذا ْةَاوة و دةنشيَ ية ػةقاَي ضةسيٓط نشِاغ
119

ية ْاو قوتوي نتيَبة ضواس “
ةسٖيَٓإ بووٕ تا وةى بيدةْة طةس بزيوي خؤيإ يإ ثةْظيةناْذا بياْبيٓييةوة خةسيهي داٖات د

 ْإ ية نؤتايي طةدةي ٖةردةيةَذابٓةَاَيةناْيإ سِصطاس نةٕ. بضووتٓةوةي توْذوتؤَيي صةيين ر
-وتويَز، نؤبووْةوة، ْووطيين طوتاس طةباسةت بة ػيَهظجري، وةسطيَشِاْي بةسٖةَة نالطيهةنإ

دةياْتواْي بة ْووطني داٖات بةدةطت بيَٓٔ. ثووٍَ بايةخ و يةطةس ئةّ سِاطتية داَةصساوة وا رْإ 
بةو $طشْطي دةدات بة ٖةس ػتيَهي وا يةبةس بةالػي بة سِوونةػي و ٖيض دادةْذسيَ. طاَيتةنشدٕ بة 

ئيَظتةنةؾ ٖةس # رْاْةي ثيَيإ واية سووْانبريٕ و صؤسيإ دٍَ بة سِةػهشدْةوةي الثةسِةناْةوةية
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ّ ئيرت ْةدةنشا ساػا يةوة بهةي وا ئةوإ دةياْتواْي ثاسةيةى بٗاوْة ْاو يةواْة بوو بيبَ، بةآل
 ،داْتاناْياْةوة. يةو طؤْطةيةوة، ية طاَيةناْي دوايي طةدةي ٖةردةيةَذا طؤسِاْهاسيةى سِووي دا

نة ئةطةس بة ٖيواي طةس ية ْؤي ْووطيٓةوةي َيَزوو بوايةّ، صياتش وةطفي ئةوّ دةنشد و بايةخيَهي 
 ذةدا تاوةى ػةسِة خاضيةنإ يإ ػةسِةناْي سِؤص. ثرتّ ثيَ

رْي ضيين ْاوةْذي ْووطيين دةطت ثيَهشد. ئةطةس بةدةَاسي و دةَاسطشري بايةخيَهي ٖةية، و 
ئةطةس َيذيٌَ َاسض و ويًت و بةسصايية باطشةنإ طشْطايةتيإ ثيَذةدسيَ، نة واتة ئةّ بابةتة وا رٕ 

ةديبضادة و طؤػةطري و بةْذنشاو ية َاَييَهي دةسةوةي ػاسي، ْةى ٖةس رْي ْ–بة ػيَوةيةني طؼيت 
سِووي نشدة ْووطني طشيٓطرتة يةوةي نة َٔ -ية ْيَو نتيَبة قةباسة سةسيًَي و صَإ يووطةناْيذا

بتوامن بة ناتزَيَشيَو قظة يةطةسنشدٕ بيظةمليَِٓ. بيَ ئةّ نؤْةناساْة دني ئاطتةٕ و خوػهاْي 
س ئةوْذة دةياْتواْي بٓووطٔ وا ػيَهظجري بيَ َاسيؤ دةيتواْي بٓووطيَت، بشؤْيتَ و دؤسز ئيًيؤت ٖة

يإ َاسيؤ بيَ ضاطيَش، يإ ضاطيَش بيَ ئةو ػاعرية يةبريةوة ضوواْةي وا سِيَطةيإ خؤؾ نشد و بةطةس 
دسِةْذةيي صَاْذا صاٍَ بووٕ. ضوٕ ػاناسةنإ تام و تةْيَ ية دايو ْابٔ ئاناَي طاَيةٖا سِاَاْي 

و تيَفهشيين بة نؤَةَيي خةَيهة نةواتة ئةصَووْي نؤَةَيي خةَيو ثؼتيواْي دةْطيَهي  طؼيت
تانة. دني ئاطتةٕ دةبوو تادة طوَييٓةيةني ية طةس طؤسِي فييَن بؤسْي دابٓايةت، و دؤسز ئيًيؤت 

”دةبوو سِيَضي ية تاثؤي خؤسِاطشي ئيًَيضا ناستيَش
121

طوَيةيةني صةْ ٖةَإ ثيَشيَزْة ئاصانةي وا بطشتاية “
بة قةسةويًََةنةي خؤية دةبةطت تا بةياْي صوو ٖةطيتَ و فيَشي صَاْي يوْاْي بيبَ. طؼت رْإ دةبيَ 

ية ويَظتُيٓيظتةس  يةوثةسِي ْاوصسِاْذا بةآلّ بة ػاياْي بة يةنةوة قةبشي ئافشا بئَ طوَيباسإ بهةٕ وا
”ئةبي

121
يةبةس -ؤ رْإ وةسطشت. يةبةس ئةوةخةوتووة. ضوْهة ئةو بوو وا َايف بةياْي ئةْذيَؼةي ب“

نة قظةنةي َٔ ئةوػؤنة صؤس وةى خةوٕ و خوييا ْاضيَ:  -ئةّ رْة طوَإ ييَهشاو و طةودا طةسة
 تإ داٖات ٖةبيَ.ثاوةْذبة ثاَيجؼيت عةقٌَ و ٖؤػي خؤتإ طاَيي ثيَٓظةد $

ةْذ قةفةطةّ ئيَظتةنة دةطةيٓة طةسةتاناْي طةدةي ْؤصدةيةّ. يةّ ناتةدا، بؤ يةنةّ داس ض
دييةوة وا بة ػيَوةيةني طؼيت بؤ بةسٖةَةناْي رْإ تةسخإ نشابوو. بةدةّ ضاو يةوإ نشدْةوة، بيَ 
ئيدتياس ية خؤَِ ثشطي، بةآلّ بؤضي طؼيت ئةّ نتيَباْة دطة ية ٖةْذيَهي نةَيإ، سِؤَأْ؟ 

عرييَو بوو. ٖةّ ية ٖي خامنة ػا# بةسصتشئ َةقاَي ػيعشثاية$ايةتي طةسةني بة ػيعش بوو. ٖؤطش
فةسِاْظة و ٖةّ ية ئيٓطًيظتإ رْاْي ػاعري ية رْاْي سؤَآْووغ ية ثيَؼرتٕ. دطة يةَة بةدةّ 
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يَهي ٖاوبةػي يةطةٍَ ضاوييَهشدمن يةو ضواس ْاوة بةْاوباْطةوة، ية خؤَِ ثشطي، دؤسز ئيًيؤت ض خاَي
ة دني ئاطتةٕ تيَٓذةطةيؼت؟ ئيُيًي بشؤْيتَ ٖةية؟ َةطة ػاسيؤت بشؤْيتَ ْةبوو ٖيض ػتيَو ي

ئةّ ضواسة ٖيضيإ َٓذاَييإ ْةبوو، َةساٍَ بوو ضواس  ة، دطة يةو سِاطتةقيٓة طشيٓطةييةواْةي
تا ئةوْذةي نة َشؤظ ٖةواي -نةطايةتي ْايةباستش يةّ ضواس رْة ية رووسيَهذا بة يةنرتي بطةٕ

يًةي بذات. بةّ ساَيةػةوة، ٖيَضيَهي طاصداْي ديتٓيَو و وتوويَزيَهي خةياَيي ية ْيَواْياْذا ية نة
نة ناتيَو قةَيةَيإ ية طةس قاقةص دادةْا، سِؤَإ بٓووطٔ. ية  ،طةيش واي ية ٖةَوويإ دةنشد

خؤَِ ثشطي ئايا ئةّ بابةتة ثيَوةْذيةني بة ية دايو بووٕ ية ْاو ضيٓيَهي ْاوةْذي دا ٖةبوو و 
”ياس بوو خاتوو ئيُيًي دةيويعسِاطتةقيٓةيةى وا بشِ - ةيةطةٍَ ئةّ سِاطتةقيٓةي

122
ْةختيَو دواتش بة “

وا بٓةَاَيةي ْاوةْذي ية طةسةتاناْي طةدةي ْؤصدةيةَذا  ٖيَٓةس بيظةملييَنَ طةسطووسِػيَوةيةني 
تاقة رووسيَهي داْيؼتٓيإ بؤ ئةْذاَاْي خؤيإ ٖةبوو؟ ئةطةس رْيَو بيٓووطياية دةبوو ية رووسي 

   بةو دؤسةي خاتو ْايتيٓطيٌَ دواتش بة توْذي ييَي وةصاَية ٖاتداْيؼتين طؼيت بيٓووطياية. ٖةس 

ٖةسدةّ َوصاسيُي  - #نة بؤ خؤياْي دابٓئَ ،رْإ ٖةسطيض ْيو نات رَيَشيؼيإ نات ْيية$ 
ناسةنةي دةبووٕ. يةبةس ئةّ ػتاْة، ْووطيين ثةخؼإ و ضريؤى ئاطاْرت بوو تاوةى ٖؤْيٓةوةي 

يةبةس وةي نؤ نشدْةوةيةني صةيين نةَرتي دةيويظت. دني  ٖؤْشاوة يإ ْووطيين ػاْؤْاَة،
ئاطتةٕ تاوةى دووايني سِؤرةناْي تةَةْي ٖةس بةو دؤسة دةيٓووطي. بشاصانةي ية نتييَب 

صؤس طةيشة ضؤٕ دةيتواْي طؼت ئةّ ناساْة بهات، يةبةس وةي $بريةوةسييةناْي خؤيذا دةْووطيَ: 
غضييَنَ، و صؤسبةي ناسةنةي دةبوو ية ْيَو رووسي  رووسيَهي ناسي بة دياي ْةبوو نة خؤي تيَ

داْيؼتين طؼيت، بة ٖةَوو دؤسة َوصاسيُةتيَهي ضاوةسِوآْةنشاوةوة بهشداية، وسيا بوو 
خضَةتهاسةنإ يإ َيواْةنإ يإ ٖيض نةطيَهي تش دطة ية ئةْذاَاْي بٓةَاَيةنةي بةوة ْةصأْ 

123”#خةسيهي ْووطيٓة.
ي دةػاسدةوة يإ بة قاقةص وػو نةسةوة دني ئاطتةٕ دةطٓووطةناْ“

دايذةثؤػي. ية اليةني تشةوة، تاقة سِاٖيَٓاْيَهي ئةدةبي رْيَو ية طةسةتاناْي طةدةي ْؤصدةيةَذا 
ديتين نةطايةتي و ييَهذاْةوةي ئيَشظاطات بوو. ٖةطتياسيةنةي ضةْذةٖا طةدة ية سِووي 

. ٖةطتطةيي خةَيهي ناسيطةسيي يةطةس ناسيطةسييةناْي رووسي داْيؼتين طؼتيةوة سِاٖيَٓشابوو
ثيَوةْذيةناْي تانةنإ ٖةسدةّ يةبةس ضاوي بوو. نةواتة، ناتيَو نة رْي ضيين ْاوةْذي  داْابوو

                                                           

422Emily Davies - (1921-18319881 ،) ية ضاالى واْاْي فيَُيٓيظت و بٓاغة داْةساْي نؤييَزي
 نضاْةي طةستٔ ية نةَربير. و.ف
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خةسيهي ْووطني بوو، ئاطايية سِؤَاْي ْووطي، ٖةس ضةْذة، بةو دؤسةي بة تةواوي سِووْة، يةو ضواس 
ؤياْذا سؤَآْووغ ْةبووٕ. ئيَُيًي بشؤْيتَ دةبوو رْةي ييَشادا ْيَوَإ ٖيَٓإ دواْيإ ٖةس ية خ

و صةيين بة ٖيَضي دؤسز ئيًيؤت، ئةو ناتةي طشِي  ػاْؤْاَةي ٖةَيبةطرتاوي بٓووطيباية
داٖيَٓاْةنةي نورابووة، دةبوو ثامشاوةي ٖيَضةنةي خؤي بؤ ْووطيين َيَزو و ريآْاَة دابٓاباية. 

نة دةطتِ دةدا فيع و دةَاسطشري ية ْاو قةفةطةنة،  ،بةدةّ ئةوةي بةآلّ ئةوإ سِؤَاْيإ ْووطي
يةبةس خؤَةوة طومت، تةْاْةت دةنشيَ ٖةْطاويَو صياتش ٖةَيبيَٓييةوة و بًَيَي سِؤَاْي باػيإ ْووطي. 
بيَ صيَذةسِؤيي نشدٕ، يإ صاَذاسنشدْي غوسوسي سِةطةصي بةساَبةس، دةنشيَ بًَيَي بة دةَاسي و 

ٖةس ضؤْيَو بيَ، تشيل بووْةوةي ْاويَ ئةطةس يةناتي ْووطيين  دةَاسطشري نتيَبيَهي باػة.
نة  ،بةدةَاسي و دةَاسطشريذا تووػي طةس ييَؼيَوإ بووايةي. بةآلّ دني ئاطتةٕ دَيدؤؾ بوو بةوة

الوالوةي دةسنةنة دريِة دريِي دةٖات و ئةو دةيتواْي بةس يةوةي نة نةطيَو بيَتة رووس 
دةَاسي و دةَاسطشري ناسيَهي بة سِاي دني ئاطتةٕ، ْووطيين بةدةطٓووطةنةي خؤي بؼاسيَتةوة. 

ٗئَ بوو. ية خؤَِ ثشطي، ئةطةس دني ئاطتةٕ بة ثيَويظيت ْةصاْياية دةطٓووطةنةي خؤي ية ػةسَ
َيواْةنإ بؼاسيَتةوة، ئايا بةدةَاسي و دةَاسطشري دةبووة سِؤَاْيَهي باػرت؟ يةى دوو الثةسِةّ ييَ 

بضامن بةآلّ بضوونرتئ ْيؼاْةيةنِ يةوةي نة باسودؤخي ناسةنةي  خؤيٓذةوة تا بةو ػتة
بةسٖةَةنةي تووػي نةَونووسِي نشدبيَ ْةديتةوة. ئةّ ػتة ثيَُوا طشْطرتئ َؤعذيضةي فيع و 

بيَ ْفشةت، بيَ ثةراسة، بيَ تشغ، بيَ دةْط  1811دةَاسطشرية. ئةّ رْة ية دةوسوبةسي طاَيي 
دةيٓووطي. ضاويَهِ ية نتييَب ئاْتؤْي و نًيؤثاتشا نشد و بريّ نشدةوة  ٖةَيربِئ، بيَ َةوعيضة نشدٕ

ػيَهظجرييؽ ئاواي دةْووطي ناتيَ خةَيهي ػيَهظجري و دني ئاطتةٕ ثيَهةوة ٖةَيذةطةْطيَٓٔ سِةْطة 
َةبةطتيإ ئةوة بيَ صةيين ٖةس دوونيإ طؼت يةَجةسةناْي يةطةس سِيَ البشدووة ٖةس بؤية ئيَُة ْة 

ةٕ دةْاطني و ْة ػيَهظجري ٖةس بؤية دني ئاطتةْيؽ وةى ػيَهظجري، دةطةآلتي ٖةية دني ئاطت
بةطةس ٖةس وػةيةنيذا نة دةيٓووطيَ. و ئةطةس باسودؤخ بة ٖةس ضةػينَ صياْيَهي طةياْذبيَ بة دني 

نووسِِِةدا بووة وا بة طةسيذا داطةثا بوو. رْيَو قةت و ةّ صياْطةياْذْة يةو رياْة نةّئاطتةٕ، ئ
ةيذةتواْي بةتةْيَ بشِواتة دةسيَ. ئةو قةت طةفةس ْةضوو ٖةسطيض بة ثاغ بة ػاسي يةْذةْذا ْةطةسِا ْ

يإ بة تةْيا ية خواسْطةيةى ْاْي ْةخواسد. بةآلّ سِةْطة ئةوة طشوػيت دني ئاطتةٕ بووبيَ وا قةت 
طاصإ. بةآلّ ناتيَ ئةو ػتةي ْةيةويَت وا ْييةتي. ييَٗاتوويةنةي و باسودؤخةنةي تةواو ثيَهةوة دة

دني ئةيشّ ٖةَيذاوة و ية ثةْا بةدةَاسي و دةَاسطشريِ داْا، يةبةس خؤَةوة طومت، بة طوَامن يةوةي 
 نة ئةّ بابةتة طةباسةت بة ػاسيؤت بشؤْتةؾ ٖةسوا بيَت. 
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ٖةس نةطيَ ثيَي خؤؾ $بةػي دواصدةٖةَي نتيَبةنةّ ٖةَيذاوةو ضاوّ نةوت بةّ دةطتة وارةية: 
ية خؤَِ ثشطي، بؤ ضي ػاسيؤت بشؤْتيَيإ يؤَة دةنشد؟ و خؤيٓذَةوة  اْيَ يؤَةّ بهات.بيَ دةتو

”وا دني ئةيش بةوة خووي طشتبوو ٖةس نات خامني فريفةنع
124

َشةبباي طاص دةنشد، بضيَتة طةس بإ “
و ٖةس بؤية يؤَةيإ –و يةو طةسةوة ضاو ية َةصسا دووسة دةطتةنإ بهات. ثاػإ ٖيواي دةخواطت 

ئةو ناتة ٖيواّ دةخواطت ٖيَضيَهي ديتين واّ ٖةبواية نة بيتواْياية يةو نةوػةْة ثرت $نة: -شددةن
بشِ بهات و بيتواْياية بطاتة دوْياي ثشِ دِ و دؤٍَ، ػاسةنإ، و ْاوضةناْي تزي ية ريإ وا 

ي صياتشّ تاسيفةنةيامن بيظتبوو بةآلّ قةمت ْةديبووٕ ئةو ناتة بوو وا ئاسةصووّ دةنشد ئةصَووْيَه
نةومت بهشداية، و يةطةٍَ ئةو نةطايةتية دؤساو و ٖاوْةوعةناْي خؤّ صياتش ٖةَيع ٖةبواية يةطةٍَ

دؤساْةي وا ييَشا دةطتِ ثيَيإ سِاْةدةطةيؼت ْاطياويِ ٖةبواية. بايةخِ دادةْا بؤ ضانةناْي خامني 
ة ئاواتةوة بووّ ئةو ػتة بيبيِٓ فريفةنع و ئاديٌَ، بةآلّ بشِواّ بة ٖةبووْي ضانةي بةطوسِتش بوو، و ب

 وا بشِواّ ثيَي ٖةية. 
نيَ بة طزّ دا ديَت؟ بيَ طوَإ صؤس نةغ، و ثيَِ دةَيئَ ْاسِاصيية. بة دةطت خؤّ ْةبوو ئؤقشة $

 ْةطشتٔ ية طشوػتِ دا بوو و داس داسيَو وةى رإ ئاصاسي دةداّ....
ٓايةتي قايٌ بٔ. َشؤظةنإ دةبيَ نة َشؤظةنإ دةبيَ بة ئاػيت و ٖيَُ ،ئةّ وتةية قؤسِة$

بضووتٓةوةيإ ٖةبيَ و ئةطةس ٖةيي بضووتٓةوةيإ بؤ ْةسةخظيَ، ثيَهي ديَٓٔ. بة َيًيؤْإ نةغ 
تووػي ضاسةْووطيَهي سِةػرت و بيَ دِ و دووَيرت ية ضاسةْووطي َٔ بووٕ و َيًيؤْإ نةغ ية 

ية ْيَو نؤَةَيي خةَيهاْي داْيؼتووي بيَذةْطيذا ياخني در بة ضاسةْووطهةي خؤيإ. نةغ ْاصاْيَ 
بةآلّ  ،طةس صةوي ضةْذ داْة ياخي بووٕ خةسيهي طةس ٖةَيذاْة. واي دابٓينَي رْإ بة طؼيت ئاسأَ

سِيَو وةى بشاناْيإ بؤ سِاٖيَٓاْي ٖيَضةناْي  ئيَشظاطي رْاْيؽ سِيَو وةى ئيَشظاطي ثياوإ واية
ةوٍَ داْةناْيإ طؤسِةثاْيإ دةويَت نةْذو نؤطجي صؤس، هشدٕ ٖةية و بؤ ٖة َةػكخؤيإ ثيَويظتيإ ب

سِاوةطتاْي بيَ طٓووس، سِيَو وةى ثياوإ ئاصاسيإ دةدات و َيَؼو ويؼهية ئةطةس ٖاو ْةوعاْي 
طؤسةوي ضٓني و  بةختةوةستش و يةطةستشي ئةوإ بًَئَ نة رْإ دةبيَ خؤيإ بة طاصنشدْي ثوديٓط و

ببةطتٓةوة. ػةسَةصاسنشدٕ و طاَيتةثيَهشدٕ بةو رْاْةي وا دةياْٗةويَت ثرت  ثياْؤرةْني و طوٍَ ييَذاْةوة
 فيَش بٔ و بهةٕ يةو ػتةي داب و ْةسيت بؤ سِةطةصي ئةواْي بة سِةوا دةصاْيَ، َيَؼو ويؼهية.
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”ناتيَ نة ئاوا بة تةْيا بووّ، صؤس داس طؤيِ ية ثيَهةْيين طشيع ثوو ٍ$
125

 #دةبوو...“
ّ ويَظتاْة ٖي باؾ ْةصاْيٓة. ئاوةٖا بةبيَ ثيَؼةني تووػي طشيع ثووٍ يةبةس خؤَةوة طومت ئة

ٖاتٔ ْاخؤػة. يةنجاسضةيي و سِيَو و ثيَهي بةسٖةَةنة تيَو دةضيَت. نتيَبةنةّ ية ثةْا بةدةَاسي 
و دةَاسطشري ّ داْا و بريّ يةوة نشدةوة دةنشيَ بًَيَي رْيَو وا ئةّ الثةسِاْةي ْووطيوة ييَٗاتوويةني 

بةآلّ ئةطةس ديظإ بياخنؤيٓيٓةوة و طةسْر بذةيٓة ػيَواويةنةيإ و ئةو  بووة ية دني ئاطتةٕثرت 
وةطتاْة يةنوت و ثشِاْةيإ يةوة دةطةئ وا ئةو قةت ْاتواْيَ َشخةنةي خؤي بةطؼيت غاتة سِوو. 

وة دةْووطيَ. نتيَبةناْي عةيبذاس و دةطتيَوةسدساو دةبٔ. يةو ديَطةيةي نة دةبيَ ٖئَُ بيَ، بة سِقة
نة دةبيَ ئاوةصَةْذاْة بٓووطيَ، طةَزاْة دةْووطيَ. يةويَ وا دةبيَ باطي  ،يةو ػؤيٓةي

نةطايةتيةناْي ضريؤنةنةي بهات، باطي خؤي دةنات. ئةو يةطةٍَ ضاسةْووطي خؤي ػةسِ دةنات. 
 َةطني دةنشا بة الوي و داسَِاوي و ًَهةضي ْةَشيَ؟ 

نة ضي دةبوو ئةطةس ػاسيؤت بشؤْيتَ بؤ  ،بري يةوة بهةيةوةهةّ دةنشا بؤ طاتيَهيؽ بيَ الْي
بةآلّ ئةّ رْة سؤية َايف تايبةتي سِؤَاْةناْي خؤي يةنذيَ بة  -ي ببوايةثاوةْذويَٓة طاَيي طيَظةد 

ضي دةبوو ئةطةس بة ضةػينَ صاْياسييةني صؤستشي طةباسةت بة دوْياي ثشِ ية  -فشؤػت ثاوةْذ 1511
ْاوضةناْي تزي ية ريإ وةدةطت بهةوتاية ئةطةس ئةصَووْيَهي ثشانتيهي دؤٍَ و ػاسةنإ و و دِ

صؤستشي ٖةبواية و صياتش يةطةٍَ ٖاوْةوعةناْي خؤي ٖةَيظونةوتي ٖةبواية و نةطايةتيطةييَهي 
دؤساودؤسي بٓاطيباية. ئةو يةّ سِطتاْةدا ْةى ٖةس سِيَو ثةجنة ية طةس عةيبةناْي خؤي دادةْيَ، 

نةَونووسِيةناْي ٖاوسِةطةصةناْي خؤي يةو طةسدةَةدا دةنات. نةغ باػرت ية بةَيهو ئاَارة بة 
خؤي ْةيذةصاْي َشخةنةي تا ض سِادةيةى طةػةي دةطاْذ ئةطةس ٖةس بة ويَٓة تاقاْةناْي َةصسا 
دووسنةوتوةنإ تةسخإ ْةنشاية ئةطةس ٖةيي ئةصَووْهشدٕ و ٖاتوضؤنشدٕ و طةفةسضووْي بؤ 

نة وا  ،هي وا بؤ ئةو ْةيوا دسيَدي ييَ نشابوو و دةبيَ دإ بةو سِاطتيةدا بٓينَيبشِةخظياية. بةآلّ ػتيَ
 نإ، وودسيٓط ٖايتض، َيذيٌَ َاسضويًيَت، ئيَُا، بةسصايية باطشة –طؼت ئةو سِؤَاْة باػاْة 

رْاْيَو ْووطيوياْة وا ئةصَووْةنةيإ ية ريإ بةطرتابووةوة بة ئةصَووْي ريإ ية َاَيي قةػةيةني 
بةسِيَضدا. ئةّ سِؤَاْاْة ية رووسي داْيؼتين طؼيت ئةو َاَية َاقووآلْة و بة قةَيةَي رْاْيَو 

                                                           

425Grace Poole - ، ٍية نةطايةتيةناْي نتيَيب دني ئةيش بةسٖةَي ػاسيؤت بشؤْيتَ. طشيع ثوو
خضَةتهاسيَهة وا دني بة ٖةَية ثيَي واية ٖةَإ رْة ػيَتةنةية، ية ناتيَهذا ئةو ئاطاي ية رْة ػيَتةنةي 

 سِاضيَظتيَش دةبيَ. و. ف
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ْووطشاوة نة ٖيَٓذة ٖةراس بووٕ وا ٖةس داسةو دةياْتواْي يةى دوو بةطتةئ قاقةصي بيظت و ثيَٓر 
دؤسز -يةنيَهيإ الثةسِةيي بهشٕ بؤ وةي بةسصايية باطشةنإ يإ دني ئةيشي تيَذا بٓووطٔ. سِاطتة وا 

ية ثاؾ خؤسِاطشتين ية بةس تةْطةرةي صؤسدا تواْي سِابهات، بةآلّ ئةويؽ بة تام و تةْيَ -ئيًيؤت
”ٖاْاي بشدة بةس خاْوويةني ٖاويٓة ٖةواسي دووسةوة نةوتوو ية طةت داْض وود

126
. و يةويَ، ية “

دؤػة ٖةَوإ ثيَُ$ي: . دؤسز ئيًيؤت ْووطريَش طيَبةسي تاسيهي درايةتيهشدْي دوْيا، طريطاوة
 َةطني ئةو بؤ خؤي داوايةني واي ية َٔ نشدبيَ. بضأْ نة قةت داوا ية نةطيَو ْانةّ بيَتة الّ،

َةطني ئةو ْةبوو بة تاواْباسي دةريا و يةطةٍَ ثياويَهي رْذاس دةريا، َةطني وا ْةبوو نة يةواْة بوو 
نةطيَهي تش نة سِةْطة طةسيَهي  خةوؾ بهةويَتةوة ْاو داوئَ ثاني خاتو ئيظُيت، يإ ٖةس

دةبيَ يةو ػتةي ثيَيذةَيينَي دوْيا $ييَبذاية؟ دةبيَ ضؤى دادةي بؤ داب و ْةسييت نؤَةآليةتي، و 
، ثياويَهي طةْر بة ئاصادي يةطةٍَ رْة قةسةديَو ئةوسوثاية ٖةَإ ناتذا، ية اليةني تشي  دابربِي.

ئةصَووْة دؤساودؤسةناْي رياْي َشؤظ، نة دواتش ية طؼت  دةضووة ػةسِ يإ رْيَهي ثاية بةسص دةريا
ناتي ْووطيين نتيَبذا صؤس بة نةيهي دةٖات، بيَ يةَجةس و طاْظؤس يةبةس دةطتيذا بووٕ. بريّ 

”نشدةوة ئةطةس تؤيظتوي ية ثشايشي
127

يةو ػتةي ثيَي $يةطةٍَ رْيَهي َيَشدداس بة تةْيا بزياية و  “
ضةْذيَهيؽ واْةي ئةخالقي و فيَشناساْةي ثيَ بربِاييَ، ئةطتةّ بوو دايبربِياية، ٖةس # دةَيينَي دوْيا

 بتواْيَ ػةسِ و ئاػيت بٓووطيَ. 
ووطني و ناسيطةسي ديٓظيةت ية طةس  بةآلّ سِةْطة بهشيَ نةَيَو قووَيرت يةَةسِ سؤَآْ

ووغ ييَبهؤَيذسيَتةوة. ئةطةس ضاوي خؤَإ بكوضيَٓني و بري ية سِؤَإ بة ػيَوةيةني طؼيت  سؤَآْ
ذْيَو بيَ نة طةيش ية ر و  يإ دةضيَ، ٖةَيبةت بة ئاطاْهاسيبهةيٓةوة، يةوة دةضيَ ئافشْا

يَهي بيَ ٖةرَاسةوة. ٖةس ضؤْيَو بيَ، ثيَهٗاتةيةنة وا ويَٓةيةى دةخاتةوة ياد نة داسيَو  ،دةطتيَوةسدْا
يض و طووضي ٖةية و ية ضواس طووضيَو دةضيَ، و داسيَو ية ثةسططةي ضيٓييةنإ دةضيَت، داسوباس َ

داسيَو وةى نةييظةي ئةياطؤفية ية قوطتةْتةْيية قايِ و ثتةوة و ية طوَةصي دةضيَت. وةبري ضةْذ 
نة يةطةَيي  ،سِؤَاْي بةْاوباْط نةومتةوةو بريّ نشدةوة ئةّ ويَٓةية ٖةطتيَو ية َشؤظا دةوسوورييَنَ

# ويَٓةية$تيَهةٍَ دةبيَ، ضوْهة ئةّ  طوجناوة. نةضي ئةو ٖةطتة خيَشايةني يةطةٍَ ٖةطتةناْي ديهة
ية ثيَوةْذي بةسديَو يةطةٍَ بةسديَهي دي ضيَ ْةنشاوة، بةَيهو بةسٖةَي ثيَوةْذي َشؤظيَهة يةطةٍَ 
َشؤظيَهي تش. ئا بةجمؤسة، سِؤَإ ٖةس ضةػٓة ٖةطتطةييَهي ْاتةبا و دربةيةى ية ئيَُةدا دةوسوورييَنَ. 
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نة ريإ ْيية. طشفيت طةيؼنت بة ٖةس ضةػٓة ثيَهٗاتٓيَو طةباسةت  ريإ يةطةٍَ ػتيَو دياواصي دةبيَت
بة سِؤَإ، و دةطةآلتي صؤسي دةَاس طشرية تانة نةطيةنإ بةطةسَاْةوة، ييَشةوة طةسضاوة دةطشيَ. ية 

”واتة دإ #تؤ$اليةنةوة، ثيَُإ واية 
128

ية  #َٔ$دةبيَ صيٓذوو مبيَٓييةوة، دةْا -، قاسةَاْي سِؤَإ“
، دإ، تؤ دةبيَ مبشي، يةبةس طيَزاوي  ْاٖوَيَذيذا ْوقِ دةمب. ية اليةني تشةوة، ٖةطت دةنةئ، َةخأب

نة ريإ ْيية. نةواتة،  ،وةي ثيَهٗاتةي نتيَبةنة ئةوةي دةويَ. ريإ يةطةٍَ ػتيَو دياواصي دةبيَت
ظاْةية وا صؤسّ قني ضوْهة نةّ تا نوستيَو رياْة، وةى ريإ ٖةَييذةطةْطيَٓني. دةَيينَي دةميض يةو َشؤ

ييَياْة. يإ دةَيينَي، ٖةَوو ئةّ قظاْة قؤسِٕ. َٔ بؤخؤّ قةت ْاتوامن ٖةطتيَهي ئاوةٖاّ ٖةبيَت. بري ية 
ٖةس سِؤَاْيَهي بةْاوباْط بهةيٓةوة، تةواو دياسة وا طؼت ثيَهٗاتةنة صؤس ثيَضةآلوثيَضة، ضوْهة ية 

طتطةييَهي دياواص طاص بووة. طةيشة نتيَبيَهي نة سِادةيةني يةنذاس صؤس دادوةسيهشدْي دياواص و ٖة
ئاوا نؤ دةنشيَتةوة، ثرت ية يةى دوو طاآلٕ بةسطة بطشيَت، يإ سِةْطة بؤ خؤيٓةسيَهي ئيٓطًيظي ٖةس 

بةآلّ ئةّ نتيَباْة داس داس بة ػيَوةيةني  ،ٖةَإ واتاي بيَ نة بؤ خؤيٓةسي سووطي يإ ضيين ٖةيةتي
ئةو ػتةي يةّ ناتة دةطُةْاْةدا دةبيَتة ٖؤي بةسطة ٖيَٓاْيإ )خةسيو بوو صؤس طةيش بةسطة دةطشٕ. و 

بريّ ية ػةس و ئاػيت دةنشدةوة.( ػتيَهة نة ثيَي دةَيينَي سِاطتطؤيي، ٖةس ضةْذة ٖيض ثيَوةْذيةني بة 
ةوة ية ناتي بة ثةيةيي و ْاضاس يذا داْي وةطًَةي سيظابةنة ية ناتي خؤيذا يا ئاناسيَهي ػةسِافةمتةْذْا

ووغ ئةوةية نة سِاصميإ دةنا بةوةي نة ئةو  ،ْيية. َةبةطيت َة ية سِاطتطؤيي طةباسةت بة سؤَآْ
ػتةي دةيٓووطيَ سةقيكةتي ٖةية. ٖةطت ئةنةئ، بةَييَ، قةت ثيَُإ وا ْةبوو ػتيَهي ئاوا، 

واية، وا  اصي نشدسِ بةآلّ تؤ َٓت ،سِاطتةقيٓة بيَت ٖةسطيض نةطاْيَهي واَإ ْةدةْاطي ئاوا ظووَييَٓةوة
 وارةيةى، ػتيَو سِووٕ دةبيَتةوة ػيت ئاوا ٖةَيذةنةويَ. بة خؤيٓذْةوةي ٖةس الثةسِةيةى و ٖةس دةطتة

اوة  طةسطووسِضوْهة يةوة دةضيَ نة طشوػت، ية ئةو ثةسِي  َاويذا، سِووْانايةني ية ْاخي ئيَُةدا دْا
ووغ دادوةسي بهةئ. يإ تا يةبةس تيؼهةنةيذا طةباسةت بة سِاطتطؤيي يإ ْاسِ اطتطؤيي سؤَآْ

سِةْطة طشوػت، ية ْاَاقووَيرتئ دؤخي خؤيذا، ضةػٓة ثيَؽ صاْياسيةني بة دةوٖةسي ْادياس ية طةس 
ة ثةطةْذي دةنةٕ، و ٖةس ئةوْذةي دةويَ ئةّ  ديواسةناْي صةئ ٖةَيهؤَييوة نة ئةو ٖوْةسَةْذة طةوسْا

بطشئ تا وةدياس نةويَت. ئةو ناتةي ئةّ ويَٓة ْادياسة ئاوا وةدياس ويَٓةية يةبةس ئاوسي ييَٗاتووييذا سِا
ئةَة سِيَو $َاْةوة دةَيينَي: طةسطووسِدةنةويَت، و يةبةس ضاوةناْي ئيَُةدا دةبووريَتةوة، بة نةيف و 

ٖةس ئةو ػتةية وا ٖةَوو نات ٖةطتِ دةنشد و دةَضاْي و ئاواتيِ دةخواطت! و ٖةيةداْيَهي صؤس 
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و نتيَبةنة تةْاْةت بة دؤسة سِيَض ييَٓإ و باسِةقةَيآلييةنةوة، وةى بًَيَي ػتيَهي صؤس بة ْشخ دةَاْطشيَ 
ني بطةسِيَيٓةوة -بيَت، دادةيٓةوة وةى بًَيَي ثةْاطايةنة وا تا ئةو ناتةي سِؤمحإ بة بةسةوةية دةتوْا

طشت و ْاَةوة طةس و دةخيةيٓةوة ْاو قةفةطةنة. ئةَةّ بة خؤّ طوت و ػةس و ئاػيت ّ ٖةَي-ْيَوي
ةية ئةّ سِطتة نةَاْةي وا دةياخنويَٓيٓةوة و تاَيإ دةنةئ،  ديَطةي خؤي. ية اليةني تشةوة، يةوْا
ةوةيةني خيَشا و بةطوسِ بوسووريَٓٔ،  ةنةي خؤيإ ناسدْا ة دوْا طةسةتا بة سِةْطاْذْة ػاد و ئاَارة ثيَذْا

ةية تاقة ضةْذ بةآلّ ٖةس يةوْذةدا بوةطنت، دةَييَي ػتيَو بةس بة  ثيَؼهةوتٓةنةيإ دةطشيَ. يإ يةوْا
 ي تشدا وةدةس نةوٕ، بيَ ئةوةيٖيًََي ػاؾ و بيَؽ ية طووضيَهذا و ضةْذ ثةَية دةوٖةس ية طووضيَه

ٖيض ػتيَهي ثوخت و ثاساوي ييَ دياس نةويَت. ئةو دةّ َشؤظ ية ئةوثةسِي ْاٖوَيَذيإ ئاخيَو 
يَهي تش. ئةّ سِؤَاْةؾ ديَطةيةني ْاتةواوة. ٖةَيذةنيَؼيَ و دةَييَ، ئةَةؾ دؤسِ  ْا

ٖةَيبةت صؤسبةي سِؤَاْةنإ ػتيَهيإ ْاتةواوة. ٖيَضي خةياٍَ يةبةس فشة َاْذووبووٕ ثةني 
دةنةويَت. ٖيَضي تيَطةيؼنت و بيٓايي دةػيَويَ ئيرت ْاتواْيَ دسوطت ية ْادسوطت ييَو بهاتةوة ئيرت 

ْيية وا ٖةسدةّ ثيَويظيت بة نةَيهوةسطشتٔ ية ٖيَضطةيي صةيين  ٖيَضي دسيَزة دإ بة ناسيَهي طةوسةي
دؤساودؤس و دياواص ٖةية. بةدةّ ئةوةي نة ضاوّ ية دني ئةيش و سِؤَاْةناْي تش دةنشد ية خؤَِ ثشطي، 
ووطةوة؟ ئايا ديٓظيةتي رٕ بة  بةآلّ ضًؤٕ طؼيت ئةّ ثشطاْة دةنةوْة ريَش ناسيطةسي سِةطةصي سؤَآْ

ووطيذا تيَو دةدات؟ دؤسيَو سِاطتط ئةو سِاطتطؤييةي بة سِاي َٔ بشِبشِةي -ؤييةنةي ية َةقاَي سؤَآْ
ةوة، بة سِووْي دياسة نة سِم سِاطتطؤييةنةي -ثؼيت ْووطةسة يةو بةػاْةي دني ئةيش دا وا بؤّ طيَشِْا

ووغ، واتة ػاسيؤت بشؤْتيَي، تيَهذاوة. ئةو ضريؤنةنةي خويي، نة دةبوو طؼت ٖةوٍَ و  سؤَآْ
تةقةالنةي خؤي بؤ تةسخإ بهشداية، بةسِةَيآل نشدوة تاوةى خةسيهي دةْط ٖةَيربِيٓيَهي تانةنةطي 

ْاضاس بووة ية َاَية قةػةيةنذا -بيَت. ية بريي ديَتةوة يةو ئةصَووْةي نة َايف خؤي بوو بيَبةؾ نشاوة
ية دوْيادا غوييَتةوة. ٖيَضي طؤسةوي بذووسيَتةوة و بشِصيَ، ية ساَييَهذا ثيَي خؤؾ بووة ئاصاد و سِةٖا 

ة دةنةئ. بةآلّ، دطة  خةياَيةنةي يةبةس سِم ٖةطتإ ية سِيَطةي خؤي اليذاوة و ئيَُة ٖةطت بةّ الدْا
ي  ية قني، ٖؤطةييَهي تشيؽ ناسيطةسييإ دةبيَ بةطةس ٖيَضي خةياَيةنةوةي و تووػي ية سِيَطة الدْا

بةطةسةوة  ش ية تاسيهاييذا نيَؼشاوةتةوة. ناسيطةسي تشطيدةنةٕ. بؤ ويَٓة، ْةصاْي. ويَٓةي سِاضيَظتيَ
ثةيتا ثةيتا ٖةطت بة ثةراسة و دٍَ ئيَؼاوييةى دةنةئ نة بةسٖةَي صوَيِ  دةبيٓني ٖةس بةو دؤسةي

ييَهشاوية و سِةجنيَهي ػاساوة نة وةى ئاوسي خةَيوصيَو ٖةيةدإ و ٖةسا و ٖاواسةنةي دةطووتييَنَ، و 
 باْةي، بةو طؼتة دواْييةياْةوة، تووػي نةَونووسِيي نشدووة. نيٓةيةى نة ئةو نتيَ
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ضوْهة سِؤَإ ئةّ ٖاوطشيةي يةطةٍَ رياْي سِاطتةقيٓة ٖةية بايةخةناْي نةّ تا نوست ٖةَإ 
بايةخةناْي رياْي سِاطتةقيٓةٕ. بةآلّ ئةوة سِووْة وا بايةخةناْي رْإ صؤس داسإ يةطةٍَ ئةو بايةخاْةي 

ة وا صاٍَ  بة دةطيت سِةطةصي تش داْذساوٕ دياواصة ئةوة ئاطايية. بةّ ساَيةػةوة، ئةوة بايةخةناْي ثياوْا
. منووْةي وةالْشاوي ئةوةية وا تؤثي ثيَ و وةسصؾ  ٕ و وةدووي َؤد نةوتٔ و دٌ نشِئ #طشْط$دةٔب

ي واية فآلْة و ئةّ بايةخاْة بة ْاضاس ية رياْةوة دةطواصسيَٓةوة ْاو ضريؤى. سِةخٓةطش ثيَ#. بيَ بايةخ$
نتيَب طشْطة ضوٕ ية باسةي ػةسِةوةية، و فيظاسة نتيَب بيَ بايةخ يةبةس وةي باطي ئيَشظاطاتي رْإ 

يؼنت دةنات. دميةْيَهي طؤسِةثاْي ػةسِ طشْطرتة ية دميةْيَهي دوناْيَو دياواصي -ية رووسي دْا
يذا داْذساوة. نةواتة، تةواوي ثيَهٗاتةي سِؤَاْي  بايةخةنإ ية طؼت ػؤيٓيَو و ية ئةوثةسِي دوْا

ووغ رٕ بووبيَ، صةيٓيَو طاصي نشدوة نة ٖةْذيَو ية  ،طةسةتاناْي طةدةي ْؤصدةيةَذا، ئةطةس سؤَآْ
يين سِووٕ و ئاػهشاي خؤي بة قاصاجني دةطةآلتيَو  سِيَطةي سِاطيت خؤي اليذاوة، و ْاضاس نشابوو تيَشِوْا

سِؤَاْة ية بريةوة ضووة نؤْاْة ٖةَيذةيٓةوة و طةسْر  ية دةسةوةي خؤي بطؤسِيَت. ئةوْذةي دةويَت ئةو
بذةيٓة ئةو ػيَوة دةسبشِيٓةي وا بة طةسياْذا صاَية تاوةى يةوة بطةئ ْووطةس تووػي سِةخٓة ٖاتووة ئةو 
قظةنةي بة ْاتةبايي دةنات يإ ئةو بابةتة بة َةبةطيت طوَيح و ئاػيت ديَٓيَتة طؤسِيَ. قةبووَيي 

ٖيضي ية ثياو نةَرت ْيية.بة يةبةس ضاو $ـة، يإ دةْط ٖةَيذةبشِيَ نة #ْيَوتاقة ر$نة  ،دةنات
وواْذٕ و بيَ باوةسِي بة خؤ، يإ بة  طشتين خوو و خذةي خؤي تووػي سِةخٓة دةبيَتةوة يإ بة ٌَ دْا
إ. طشْط ْيية ضؤٕ بةسةْطاسي دةبيَتةوة طشْط ئةوةية وا طةباسةت بة ػيتَ دطة ية  سِم و دإ ثيَذْا

وَيكاْذْي خؤي بريي نشدووةتةوة. نتيَبةنةي وةى بةآليةى بة طةسَاْذا دةباسيَ. ٖةَيةيةى ية ْاخي خ
ئةّ نتيَبةدا ٖةية. وةبري ٖةَوو ئةو سِؤَاْاْةي رْإ نةومتةوة وا، وةى ئةو طيَوة سِصيوة بضووناْة 

ْذا نةوتووٕ. ئةو نتيَبفشؤػيةنا نة ية باخذا بآلو بووْةتةوة، ية ثةْا و ثةطيوي نؤْة ،دةضووٕ
ٖةَيةيةي ية ْاخياْذا بوو، فةوتاْذبووْي. رْي ْووطةس بايةخةناْي خؤي بة ئاساطتةي سِاي خةَيهي 

 طؤسِيبوو. 
ةوة.  بةآلّ بيَ طوَإ بؤ ٖيضيإ بة ٖيض ضةػينَ ْةدةيوا نة بة الي سِاطت يإ ضةثذا خواس ْةٓب

توويي و سِاطتطؤيي ثيَويظت بوو تا، طةسباسي ئةو يةو نؤَةَيطة تةواو ثياو طاالسةدا، ض سِادةيةى ييَٗا
ووطيَ و ثاػةنؼيَ ْةنات؟ تاقة دني ئاطتةٕ ئةّ ناسةي  طؼتة سِةخٓةية، توْذ بة سِايةنةي خؤيةوة ٓب
نشد و ئيُيًي بشؤْيتَ. ػتيَهي تشية ٖةوييَن ئةواْذا بوو، سِةْطة باػرتئ ػت. ئةوإ بةو دؤسةيإ 

بةو دؤسةي ثياوإ دةْووطٔ. يةو ٖةصاس رْةي يةو طةسدةَةدا سِؤَاْيإ ْووطي وا رْإ دةْووطٔ، ْةى 
ئاوا  -ْووطي، تاقة ئةّ دوو نةطة طؤيإ بة تيَبيٓيية ية ثةطتاناْي َاَؤطتاي توْذ و تيز ْةبضووت



 88 

ووطة، ئاوا بري بهةسةوة. تاقة ئةو دوو نةطة ئةو دةْطة ثيَذاطش و بيَ ثظاْةوةيإ ْةدةبيظت وا داس  ٓب
ةيبؤآلْذ، داس و باس ية سِووي طةوسةييةوة ٖاْي دةدإ، داس و باس ْاضاسي دةنشدٕ، داس داسة وام داس د

وسَِاو، داس داسة تووسِة، داس داسة ديؤظإ، ٖةَإ ئةو دةْطةي دةطبةسداسي رْإ ْابيَ و ييَيإ 
يَش ئيَطشتؤٕ بشجييَض ْاطةسِيَ، بةَيهة دةبيَ وةى َاَؤطتايةني بة ويزدإ بةسدةوّا دةْطيإ بذات وةى ط

ئةَشيإ ثيَ بهات تا خؤيإ ضاى نةٕ و تةْاْةت ية ييَهؤَييٓةوةي ػيعشيؼذا دٓظيةت غاتة بةس 
”سِةخٓة

129
و ئةطةس ئيؼةنةيإ باؾ بيَت و ئةطةسي بشدْةوةي خةآلتيَهي باػيإ ٖةبيَ، دةْطيإ “

ووغ دةبيَ تةْيا . $... بذات وا يةو طٓووسة دياسيهشاوةي ئةو ئاغاية ثيَي باػة تيَٓةثةسِٕ رْاْي سؤَآْ
”بة قةبووَيهشدْي ئاصاياْةي نةَونووسِيةناْي سِةطةصي خؤيإ ئاواتي ثايةبةسصي غواصٕ.

131
ةوةي  “ طيَشِْا

بةَيهو  1828ئةّ ػتة بابةتةنة ْةختيَو سِووٕ دةناتةوة ئةطةس ثيَتإ بًَيَِ ئةّ سِطتةية ْةى ية ئوتي 
ا يةطةٍَ َٓذا بنب بؤ وةي نة ئةّ قظةية، ٖةس ضةْذةؾ ئيَظتةنة و ثيَُو ْووطشاوة 1928ية ئوتي 

بة ٖيوا ْيِ ناي -ثيَُإ قظةيةني خؤؾ و ثيَهةْيين بيَت، ْؤيٓةسي بري و سِاي خةَيهيَهي بيَ روَاسة
و طةدةيةى يةَةوبةس -نؤٕ بة با نةّ، تاقة نةَيو يةو ػتة وةس دةطشّ وا بة ٖةَيهةوت تووػي ٖاتووّ

ئاوسِي يةو ٖةَوة دٓيَو و بةطزداضووٕ و  1828ترت و باوتش بووة. رْيَو وا ية طاَيي صؤس بة دةطةآل
خةآلتةبةَييَٓذساوة ْةدةداوة، سِةْطة رْيَهي الوي صؤس بة ٖيَض بووبيَ. سِةْطة ئةًٖي طيَشةػيَوييَن و 

هشِٕ. دةسني ئةدبيات بةآلّ ئةوإ ْاتوأْ ئةدبياتيؽ ب$ئاراوةطيَشِي بووبيَ وا تواْيويةتي بة خؤي بًَيَ: 
بؤ ٖةَوإ ئاواَيةية. بة تؤ، تةْاْةت ئةطةس سِاطجاسدةؾ بي، ئيذاصة ْادةّ ية ْاو ضيُةْةنة 

نة بةآلّ بة ٖيض دسطايةى، و بة ٖيض  ،دةسَهةيت. ئةطةس ثيَت خؤػة، دةسنةي نتيَبداْةناْت قوفٌَ
  نةي.قوفًَيَو، و بة ٖيض ئاَيكةسِيَضيَو ْاتواْي صةيين َٔ نؤت و صجنري

نة بة  ،بةآلّ دَيظاسدنشدْةوة و سِةخٓة ييَطشتٔ ٖةس ناسيطةسييةني يةطةس ْووطيٓةنةيإ ٖةبووبيَ
بة بةساوسد نشدٕ يةطةٍَ ئةو نيَؼةيةي ديهة وا تووػي -سِاي َٔ ناسيطةسييةني يةنذاس صؤسي ٖةبوو. 

                                                           

يَض و ثةْاي ٖةية، و ئةَة طةسقاَييةني صةيين َةتشطيذاسة، بة تايبةت بؤ رْإ، ئةو َةبةطتيَهي بةث$ -423
يةبةس وةي رْإ صؤس نةّ وةني ثياوإ فةْي سِةوإ بيَزي و دةَجاساويإ بة دٍَ خؤؾ دةويَت. ئةَة 

  نةَايةطيةني طةيشة يةّ سِةطةصةدا، سِةطةصيَو وا ية بواسةناْي تشدا صؤس طةسةتايي تش و َاديرتة.

ئةطةس ئيَوةؾ، وةى ئةو ٖةواَيٓيَشة، يةطةس ئةو بشِوايةٕ وا رْإ تاقة دةبيَ بة قةبووَيهشدْي ئاصاياْةي $ -434
نةّ و نؤسِيةناْي سِةطةصي خؤيإ ئاواتي ثاية بةسصي غواصٕ)دني ئاطتةٕ ثيؼاْي دا وا ئةّ ناسة بة ض يةطةسة 

 (. 1928 اوت، Life and Letters...)خؤييةى دةنشيَ(
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ووطاْةي طةسةتاي طةدة ي ْؤصدةيةّ دةنشدةوة( دةبووٕ بيَ بايةخ بوو)ٖيَؼتاؾ ٖةس بريّ يةو سؤَآْ
ووغ دةياْويظت بريؤنةناْيإ بٗاوْة طةس قاقةص، ٖيض ْةسيتيَهيإ يةبةس دةطتيذا  ناتيَ رْاْي سؤَآْ

نة ياسيذةيةني واي ْةدةدإ. يةبةس وةي ئيَُة ئةطةس  ،ْةبوو، يإ ئةّ ْةسيتة ٖيَٓذة نةّ و ٖيضةنة بوو
وةسطشتٔ بضيٓة الي ي نةَيهة ئةطةس بؤ ياسَةت بيَ رْني، ية سِيَطةي دايهةنامناْةوة بري دةنةيٓةوة.

ي نةَية ْووطةس، ٖةسضةْذةؾ خؤيٓذْةوةي بةسٖةَةناْي ئةوامنإ ثيَ خؤؾ بيَت. يةَب، بشِاوٕ،  ثياوْا
ٖيَؼتاؾ ياسيذةي نةطيإ –يإ ٖةس نةطيَهي تش -تةنشي، ْيوَةٕ، ئةطتةسٕ، ديهيَٓش، دونويٓظي

ة فيٌََ و تةَيةنةيةنيإ ييَوة فيَش بووبيَ و بةساَبةسي ثيَويظتةناْي ْةداوة، ٖةس ضةْذةؾ سِةْطة ئةو رْ
خؤي طؤسِيبييَت. نيَؽ، خيَشايي و دووَيةي صةيين ثياو ٖيَٓذ يةطةٍَ تايبةمتةْذيةناْي صةيين رٕ 
دياواصة نة رٕ ْاتواْيَ ضي واي ييَوة فيَش بيَت. ٖيَؼتا صؤسي َاوة تا ئةو َةميووْة الطانةسةوةية 

ةية ئةو ناتةي رْة ْووطةس قةَيةَي ْاية طةس  بتواْيَ بة وسدي و وةطواطةوة الطايي بهاتةوة. يةوْا
وةسطشتين ئةو  سِطتةيةني ٖاو بةؾ بؤ نةَيو ييَ قاقةص، يةنةّ ػت نة تيَي طةيؼت ئةَة بوو نة

ووطة طةوسةنإ، وةى تةنشي و ديهيَٓض و باَيضاى، نةَيهيإ ية ثةخؼاْيَ هي ْيية. تةواوي سؤَآْ
ئاطايي وةسدةطشت، ثةخؼاْيَهي ئاصا بةآلّ ْةى ئاَيؤص، سِووٕ و ئاػهشا بةآلّ ْةى دةطُةٕ، بة َؤسني 
ةَاي سِطتةيةى  خؤياْةوة بيَ وةي ية طٓووسي صَاْي باو برتاصٕ. ئةوإ ثةخؼاْةنةي خؤيإ يةطةس ٓب

ْؤصدةيةَذا باو بوو  داَةصسإ وا يةو طةسدةَةدا باو بوو. ئةو سِطتةيةي وا ية طةسةتاناْي طةدةي
طةوسةيي بةسٖةَةناْيإ دةبووة ٖؤيةى ْةى بؤ سِاوةطتإ، بةَيهة بؤ دسيَزة $ػتيَو بوو وةى ئةَة: 

ثيَذإ. بؤ وإ ئةو ثةسِي ٖةيةدإ و قاييٌ بووٕ يةوةدا بوو ٖوْةسةنةيإ بةدي بيَٓٔ و ية ثةطتا 
ةوٍَ دإ و خوو طشتٔ سِيَطة بؤ طةيؼنت سةقيكةت و دواْي بةسٖةّ بيَٓٔ. طةسنةوتويي دةبيَتة ٖؤي ٖ

ئةَة سِطتةي ثياويَهة يةو بةسيةوة دةنشيَ ضاوت بة داْظؤٕ،  بة طةسنةوتويي خؤؾ دةنات.
”طيبووٕ

131
يرت“ وةسطشتين رٕ طوجناو ْةبوو. ػاسيؤت بشؤْيتَ،   بهةويَت. ئةّ سِطتةية بؤ نةَيوو ئةوْا

اْذا ٖةيبوو، القي طريِا يةو ضةنة طةسةسِؤييةي بةو طؼتة ييَٗاتووية بيَ ويَٓةيةي ية بواسي ثةخؼ
نة ٖةس وةطف  ،هشدٕيًيؤت بةو ناسةطاتاْةوةي وا طاصيدةطيت دابووييَ و بة عةسصيذا دا. دؤسز ئ

ْانشئَ. دني ئاطتةٕ ضاويَهي ييَهشد و ثيَي ثيَهةْي و سِطتةيةني صؤس ئاطايي و خؤؾ دةطيت بؤ خؤي 
ٌٖيَٓا و قةت دةطيت ييَ ٖةَيٓةط شت. يةّ طؤْطةيةوة، ٖةس ضةْذة ية ضاو ػاسيؤت بشؤْيتَ َشخيَهي دا

نةَرتي ية بواسي ْووطيٓذا ٖةبوو، قظةناْي خؤي صؤس باػرت يةو بةيإ نشد. ية سِاطتيذا، ضوْهة 

                                                           

131- Gibbon 
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ٖوْةس ية خؤيذا ئاصادي و ثوختة بيَزي تيَذاية، ئةّ ْةبووْي ْةسيت، و يةبةس دةطتا ْةبووْي نةسةطتة و 
َيٓياييةوة ناسيطةسييةني طةوسةي ية طةس ْووطيين رْإ داْاوة. بيَذطة يةَة، بة ية ئاَشاصة، بة د

اْي سِطتةنإ ْانشيَ نتيَب طاص نةيت، بةَيهو دةبيَ -ئةطةس ئةّ تةَظيًة بة ٖاْاوة بيَ-ثةْاي يةنرت دْا
ثياوإ و بة سِطتةنإ ٔب َيض و طوَةصي طاص نةي تا نتيَبةنة بيضِ بطشيَت. و ئةّ ػهًَةؾ بة دةطت 

بة ئاساطتةي ثيَويظتيةناْيإ و و بؤ نةَيو وةسطشتين وإ طاص نشاوة. ٖؤيةني ْيية نة ثيَُإ وابيَ 
ػهًَي سةَاطة يإ ػاْؤْاَةي ٖةَيبةطرتاو بؤ رٕ يةو سِِِطتةية باػرتة. بةآلّ ناتيَ نة رٕ بووة 

، . تاقة سِؤَإ ئةوْذة الو بووْووطةس، تةواوي ػيَواصة نؤْةناْي ئةدةبي بة تةواويَت طةقاَطري ببووٕ
ةية ئةَة ٖؤيةني تش بيَ بؤ وةي رْإ سِوو بهةْة -نة ية ْاو دةطتةناْيذا بيضِ بطشيَت يةوْا

ووطني. ئاواؾ، نيَ دةتواْيَ بًَيَ وا تةْاْةت ئيَظتةنة ةوة تا  #سِؤَإ$ سؤَآْ )دةخيةَة ْاو دوونةوْا
رتئ ػيَواصة، ْياْ و ػةية بهةَةوة.(، ئةّ ْةسّدةخت ية طةس سِاي خؤّ ية ٖةَبةس ْاتةواوي ئةّ و

و وةسطشتين رْي ْووطةس؟ بيَ طوَإ دةبيٓني ئةو، ناتيَ نة بتواْيَ بة ػيَواصيَهي باػة بؤ نةَي
و وةسطشتين خؤي دةيطؤسيَ و ئاَشاصيَهي ْؤي، ئةْذاَةناْي يةػي خؤي بة ئاصادي ناس بهات، بؤ نةَي

ةياْهشدْي ػاعرييةتي ْاخي خؤي دابني دةنات. يةبةس وةي ئةَة ْةى سةمتةٕ ٖةس بة ٖةَيبةطت، بؤ ب
ٖيَؼتا ٖةسيَُي ػيعشة نة رْإ ية ضووْة رووسيَي بيَبةؾ نشاوٕ. ثاػإ ية خؤَِ ثشطي وا ئةوسِؤنة 

ئايا واي -ئايا ػيَعشي تيَذا بةناس دييَنَ-ضًؤٕ رْيَو تشِاريَذيةني ٖةَيبةطرتاو ية ثيَٓر ثةسدةدا دةْووطيَ
 ػرت ْابيَ نةَيو ية ثةخؼإ وةسطشيَت؟ ثيَ با

بةآلّ ئةَاْة ثشطياس طةييَهي درواسٕ وا وآلَةنةيإ ية ْاو ديٗاْي ثشِ ْٗييَن و سِةَضاوي داٖاتودا 
ػاسدساوةتةوة. دةبيَ ية نؤَييإ ببُةوة، تةْاْةت ئةطةس تاقة ٖؤيةنةػيإ ئةوة بيَ وا َٔ ٖإ دةدةٕ 

يَُةوة وا تياياْذا وٕ دةمب و سِو داسطتاْطةييَهي ضشِوثشِدا بظووية ْا بؤ وةي ية بابةتةنةي خؤّ الدةّ و
بة ئةطةسيَهي صؤس ئارةَية نيَويةنإ قومت دةدةٕ. َٔ صؤسّ دٍَ ثيَوة ْيية، و دَيٓياػِ ئيَوةؾ ْاتاْةويَ 

ا سِادةوةطتِ ئةو بابةتة صؤس خةّ بضويَٓة، واتة داٖاتوي ضريؤى، بٗيَُٓة طؤسِيَ. نةواتة تاقة طاتيَو ييَشاد
تا طةسجني ئيَوة بؤ الي دةوسي طشيٓطي ٖةيوَةسدي دةطتةيي رْإ ية داٖاتودا سِابهيَؼِ. نتيَب 
دةبيَ بة ضةػينَ يةطةٍَ دةطتةي ئةوإ طاصطاس بيَت، و تةْاْةت دةنشيَ بة غريةتيَهي صؤسةوة بًَيَي وا 

يت بة ضةْذةٖا ا تؤَاس نشيَت نة ثيَويظنتييَب رْإ دةبيَ ية ٖي ثياوإ نوسترت بيَت، و ية قةباسةيةنذ
وضإ ْةبيَت. يةبةس وةي دامية وضاْذإ ٖةس دةبيَ. ٖةسوةٖا وادياسة ئةو ئةعظابةي ناتزَيَش ناسي بيَ

رت بهةٕ،  َيَؼو دْة دةدةٕ ية ثياوإ و رْاْذا دياواصة، و ئةطةس دةتاْٗةويَ رْإ باػرت و ناسي طشْا
بؤ ويَٓة ئايا ئةّ ناتزَيَشة واْاْةي وا -يةطةٍَ وإ باػرت دةطوجنيَ.  دةبيَ يةوة بطةٕ ض دؤسة ئاناسيَو
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ضةيي ناتي ئيؼةنةيإ -ويَذةضيَ ضًةنيَؼإ بة طةدإ طاٍَ يةَةوبةس داياْٗيَٓابيَ، بة نةَيهيإ ديَت؟ 
ةنةيإ دةبيَ ضًؤٕ بيَت، بة يةبةس ضاو طشتين ئةوةي نة َةبةطت ية ثؼودإ ئةوة ْيية نة  ،و ثؼودْا

يض ناسيَو ْةنةٕ، بةَيهو ئةوةية نة ناسيَهي دياواص بهةٕ، و ئةو دياواصية دةبيَ ضي بيَت؟ طؼت ٖ
ؤى. ئةّ ثشطاْة دةبيَ بهةوْة بةس باغ و سِووٕ بهشيَٓةوة ٖةَووي ئةَاْة بةػيَهٔ ية ثشطي رٕ و ضري

ثشطي، ية نؤي  ديظاْةوة بةسةو قةفةطةي نتيَبةنإ دةضووّ، ية خؤَِ بةّ ساَيةػةوة، بةدةّ ئةوةي
دةبيَ ئةو ييَهؤَييٓةوةية تيَش و تةطةية طةباسةت بة دةسووٕ ْاطي رْإ بة قةَيةَي رْيَو بذؤصَةوة؟ 

 ....  ئةطةس رْإ يةبةس وةي ْاتوأْ تؤثاْيَ بهةٕ ئيذاصةي ئةوةيإ ْادسييَتَ خةسيهي ثضيؼهي ٔب

ة ئيَظتةنة فيهشةنامن بةسةو اليةني ديهة دةضووٕ.   بةختةوةسْا
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 بةشي ثَيهجةم
 

طةيؼتبووَة ئةو قةفةطاْةي وا نتييَب ْووطةسة  طةسئةجناّ، بة دةّ ئةّ قظة ئاَيؤصاْةوة
سِةْطة ئةوْذة نتيَب بة قةَيةَي رْإ  ئيَظتانة يةبةس وةي .ثياوةوة تيَذا بوو بة رٕ و ىوةناْوصيٓذ

ؼتا ية طةتا طةت ْةٖاتبيَتة وا بة قةَيةَي ثياوإ ْووطشاوٕ. يإ ئةطةس ئةّ ػتة ٖيَ .ْووطشابيَ
ٕ، بة دَيٓياييةوة ئةّ ػتة سةقيكةتي ٖةية، دي، و ئةطةس ٖيَؼتاؾ ثياو سِةطةصي صؤسبًَة و ضةْةوةسِ

”نة رْإ ئيرت ٖةس سِؤَإ ْاْووطٔ. دني ٖاسيظؤٕ
132

ضةْذ نتييَب طةباسةت بة نةوٕ ئاسا ْاطي “
”وةسْوٕ يي ْووطيوة،

133
”بيٌَ طةستشؤد طةباسةت بة دواْي ْاطي،“

134
طةباسةت بة ئيَشإ.  “

نتيَبطةييَو بة بابةتطةيي دؤساودؤس نؤ نشاوْةتةوة نة رْاْي ديًي سِابشدوو ْةياْذةتواْي 
و و ريآْاَة، طةفةسْاَة و نتيَبطةيي ئاناديَُيو و وبيآْووطٔ. ػيعش و ػاْؤْاَة و سِةخٓة َيَز

ةسضةْذةؾ ٖيَؼتا صؤسبةيإ سِؤَأْ، ييَهؤيةساْة ضةْذ نتييَب فةيظةيف و صاْظيت و ئابوسي. و ٖ
دساوة. سِةْطة طاْايي طشوػيت، سِهشدْي بة نتيَبطةيي ديا دياوة طؤخودي سِؤَاْيؽ يةبةس ثيَوةْذي

و طةسدةَي خوَيكاْذْي سةَاطة ية ْووطشاوةناْي رْاْذا بة نؤتايي طةيؼتيبَ. سِةْطة خؤيٓذْةوة و 
تشي ثيَذابيَ. سِةْطة ٖؤطشي بة ْووطيين ريآْاَةي سِةخٓة طٓووسيَهي بةسبآلوتش و دواْييةني صؤس

تانة نةطيةوة تةواو بووبيَ. سِةْطة رْإ ْووطيٓيإ وةى ٖوْةس ْةى وةني ػيَواصيَو بؤ بةياْهشدْي 
 خؤيإ دةطجيَهشدبيَ. سِةْطة بهشيَ بة وآلَي صؤسيةى يةّ ثشطياساْة ية ْاو ئةّ سِؤَاْاْةدا بطةي. 

دا يةنيإ. ية بٓةوةي قةفةطةنةدا بوو و ْيَوةنةي بةطةسٖاتي ريإ  ٖةسوا بة ٖةَيهةوت دةطتِ
”

135
يإ ػتيَهي يةو دؤسة بوو، ْووطشاوةي َيَشي ناسَايهيٌَ، و ٖةس يةّ َاْطة ئؤنتؤبةسةدا بآلو “

ببوةوة. يةبةس خؤَةوة ومت، يةوة دةضيَ يةنةّ نتييَب بيَ، بةآلّ دةبيَ واي غؤيٓييةوة وةى ئةوةي 
ػيعشةناْي -نؤَةَيةيةى بيَ، دسيَزةي ٖةَوو ئةو نتيَباْةي وا ضاويَهِ ييَ نشدووٕ دوايني دًَذي

ييَيذي ويٓضيًَظي و ػاْؤْاَةناْي ئافشابئَ و سِؤَاْةناْي ئةو ضواس سؤَآْووطة طةوسةية. ضوْهة 
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ٖةس نتيَبةنإ، ٖةس ضةْذة ئيَُة خووَإ بةوة طشتووة بة ديا ٖةَيياْظةْطيَٓني، دسيَزةي يةنرتئ. 
ية بٓضيٓةي طؼت ئةو رْاْةي دي دابٓيَِ نة ٖةيوَةسز و -ئةّ رْة ْةْاطشاوة -وةٖا دةبيَ ئةو

باسودؤخيامن يةبةس ضاو طشتوة و بضامن ية تايبةمتةْذي و نةْذ و نؤطجةناْيإ ضي بة َريات ثيَ بشِاوة. 
ضيَٓٔ و ية خةوَإ ضوْهة سِؤَاْةنإ صؤس داسإ راْربِٕ ْةى دةسَإ، و ية ديات ئةوةي نة مباْض

ٖةطتيَٓٔ بة ناغ و وسِي دةَاخنةويَٓٔ، ئاخيَهِ ٖةَيهيَؼا و دةفتةسضة و قةَيةَيَهِ ٖةَيطشت و 
 َاْي َيَشي ناسَايهيٌَ، بةطةسٖاتي ريإ، ضيِ وةدةطت دةنةويَ. ؤداْيؼتِ تا بضامن ية يةنةّ سِ

َةوة نومت، بةس يةوةي نة ية ثيَؼذا ضاويَهِ ية طةس تاثاخواسيَي الثةسِةنة نشد. يةبةس خؤ
”َيَؼهي خؤّ ثشِ نةّ ية ضاوي ػني و قاوةيي و بووٕ و ْةبووْي ثيَوةْذي نًؤئيَ

136
يةطةٍَ  “

”سِاديَش
137

، دةَٗةويَ فشت و فيًََي سِطتةناْيِ بيَتة دةطيت. بؤ يةبةسنشدْي ئةو صاْياسياْة دةسفةت “
يٓط. بؤية يةى دوو سِطتةّ خؤيٓذةوة و ٖةية طةسةتا دةبيَ بضامن ئةو قةَيةَي بةدةطتةوةية يإ قوَي

صؤس صوو وةدةس نةوت ئاسيؼةيةني ٖةية. سِطتةنإ بة ْةسَي بةدووي يةى دا ْةدةٖاتٔ. ػتيَو 
وػةيةى بة تةْيا ييَشة و يةويَ بةبةس ضاوَةوة بشيكة بشيكي  ييَو دةثضشِا، ػتيَو صةيُٓي دةسِْي

د بؤ وةي خؤي سِصطاس نات. بريّ نشدةوة ئةو وةى دةٖات. وةى دةَيئَ، خةسيو بوو ثةيةقاريَي دةنش
نةطيَو واية نة خةسيهي ٖةَيهشدْي ػةَضةيةنة وا ٖةَيٓابيَ. يةوّ، وةى بًَيَي يةويَ بيَ، ثشطي، 

”بةآلّ بؤ ضي سِطتةي ية دؤسي دني ئاطتةٕ بؤ تؤ بةناس ْايات؟ ئايا يةبةس ئةوةي ئيَُا
138

و ئاغاي “
”وودٖاوغ

139
سةوا دةئ؟ ئاخيَهِ ٖةَيهيَؼا و يةبةس خؤَةوة ومت،  ْةَاوٕ دةبيَ ٖةَوويإ“

َةخابٔ نة دةبيَ وابيَ. ضوٕ بة بةساوسدنشدْي يةطةٍَ دني ئاطتةٕ، نةوةى َوتظاست َيًَؤدي بة 
َيًَؤدي و ٖةوا بة ٖةوا دةضيَتة ثيَؽ، خؤيٓذْةوةي ئةو ْووطشاوةية وةى ئةوة بوو ية ْاو طةَيةنذا 

هشدْةوة و ئةّ يةتة طةس و دةٖاتيٓةوة خواس. ئةّ نوستيَتني. دةضوويٓة ية ْاوةسِاطيت صةسيا داْيؼتب
# ئيَشظاطاتي$ سِةْطة دةتشطا ثيَي بًَئَ يةتة ْووطيٓة، سِةْطة بةو واتاية بيَ نة ية ػتيَو تشطاوة

يإ ئةوةي ية بري بووة نة بة ْووطشاوةناْي رْاْيإ طشيَ و طؤآلوي دةوت، بؤية ية ديات يل و ثؤخ 
ة ْووطشاوةنةي ثشِي نشدووة ية دسِوو بةآلّ تا دميةْيَو بة وسدي ْةخؤيَُٓةوة، ْاتوامن يةوة دَيٓيا دإ ب

طيَشِاْة. بة طةسجنذاْيَهي ثرتةوة خةسيهي خويَٓذْةوة بووّ و وا ئةوة خؤيةتي يإ خةسيهي دةوس مب
اسيطةييَهي صؤس يةطةس بريّ نشدةوة، ٖةس ضؤْيَو بيَ طوسِ و تيين خؤيٓةس ية ْاو ْابات. بةآلّ صاْي
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ْاتواْيَ تةْاْةت ية  يةى نةَيةنة دةنات. ية نتيَبيَهي ئةوْذةدا )ْضيهةي ْيوةي دني ئةيش بوو(
ساديَش، نًؤئيَ، ئيًيويا، -ْيوةػيإ نةَيو وةسطشيَت. نةضي ئاواؾ، بة ضةػٓيَو تواْيبووي طؼتُإ

”تؤْي و ئاغاي بيطاّ
141

ذا بة ثؼت نوسطيةنةَةوة . ثاَيُيةني طةس ضؤَي داْيؼييَنَية ْاو طةَ “
و يةبةس خؤَةوة ومت، ْةخيتَ سِاوةطتة بةس يةوةي نة بضُة ثيَؼرت، دةبيَ تةواوي سِووداوةنة بة 

 طةسجنذاْيَهي صؤستشةوة ية بةس ضاوطشّ. 
يةبةس خؤَةوة طومت، ْةخيتَ دَيٓياّ يةوة نة َيَشي ناسَايهيٌَ خةسيهة فيًََُإ ييَ دةنات. ضوٕ 

دةضووّ ية ْاو قةتاسيَهذا بيَ و ية سِيَطةيةني ثشِ ية ٖةوساصةوة تيَجةسِيَ قةتاسةنة نة  ية نةطيَو
طووني دةناتةوة، يةوة دةضيَ دةيٗةويَ سِاوةطيتَ، نةضي ية ديات سِاوةطتإ، ية ثيَضةنةوة 

هذةدا. تيَذةثةسِيَ و ديظاْةوة خيَشاي دةناتةوة. َيَشي سِيضبةْذي و دوابةدواية خووثيَطشتووةنةي تيَ
طةسةتا سِطتةي طؤسِيبوو، ئيَظتةنة سيضبةْذي و دوابةدوايي. قةيذيَٓانا، تةواو ثيَي سِةواية ئةّ ناساْة 
بهات، بة َةسديَو ية طؤْطةي ئافشاْذْي ٖوْةسيذا بيَت. تا ناتيَو خؤي ْةخاتة ٖةييَهي 

اَيإ دةنات. يةبةس تايبةتةوة و تووػي ْةيات، ْاتوامن بة خاتشدةَيةوة بًَيَِ يةّ دوو ناسة ن
خؤَةوة نومت، ئاصادي تةواوي ثيَذةدةّ تا ئةو ٖةية تايبةتة ٖةَيبزيَشيَ ئةطةس ثيَي خؤؾ بيَ دةتواْيَ 
ئةو ٖةية بة قوتوة تةْةنة و نرتية نؤٕ بشِةخظييَنَ بةآلّ دةبيَ قايًِ نات وا ئةّ ٖةية بة سِاي ئةو 

دةبيَ يةطةَيي سِووبةسِوو بيَتةوة. دةبيَ باص بذات. ٖةييَهي تايبةتة، وة ثاػإ ناتيَو ثيَهي ٖيَٓا، 
بشِياسّ دا ئةطةس ئةو ئةسني وةى ْووطةس بة دواْي تيَجةسِييَنَ، َٓيؽ وةى خويَٓةس ئةو ئةسنة بة 
باػي بةسِيَوة بةسّ و نتيَبةنةّ ٖةَيذاوة و خويَٓذَةوة.... داواي ييَبوسدٕ دةنةّ قظةنةّ ئاوا ية 

يةواْةدا ْيية؟ بةَيئَ دةدةي ئا يةويَ، ية ثؼيت ئةو ثةسدة طووسة، دةطتةي ْاناو دةبشِّ. ثياويَو 
”طيَش ضاستشص بايشؤٕ

141
ْةػاسدسابيَتةوة؟ خاتش دةَِ دةنةٕ نة ٖةَووَإ رْني؟ نةوابيَ دةتوامن  “

نًؤئيَ ئيًَيوياي خؤؾ $ ثيَتإ بًَيَِ ئةو وػاْةي ية ثاػإ خويَٓذَٓةوة ئةَاْة بووٕ:
ٖةَيُةطةسِئَ. ييَطةسِئَ ية ْيَو نؤسِةنةي خؤَاْذا ئةوة قةبووٍَ  ةبةصْةوة .طؤوسدةويظت....ٖةَيُ

 نة داسداس ػيت وا ٖةَيذةنةويَت. رْإ داسي واية رْاْيإ خؤؾ دةويَت.  ،نةئ
ئةّ دةطتةوارةيةّ خويَٓذةوة و يةثشِ تيَطةيؼتِ ض  نًؤئيَ ئيًَيوياي خؤؾ دةويظت.$

. سِةْطة بؤ يةنةّ داس بوو ية ئةدةبياتذا، نًؤئيَ ئيًَيوياي خؤؾ طؤسِاْهاسيةني طةوسة قةوَاوة
دةويظت. نًيؤثاتشا ئؤنتاويا ي خؤؾ ْةدةويظت. و ػاْؤْاَةي ئاْتؤْي و نًيؤثاتشا ضةْذة دةطؤسِا 
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ئةطةس نًيؤثاتشا ئؤنتاوياي خؤؾ ويظتاية! بةداخةوة ييَطةسِاّ صةيِٓ تؤصيَ ية بةطةسٖاتي ريإ دووس 
بريّ نشدةوة، ية ٖةٍ وَةسدي ئيَظتادا طؼيت بابةتةنة، ئةطةس بويَشئ بيًَينَي، صؤس نةويَتةوة و 

اسةت بة ئؤنتاويا طةَزاْة ػتيَهي طاْا و طاختةضي ييَ دةسٖاتووة. تاقة ٖةطيت نًيؤ طةب
هشدْة. ئايا ئةو ية َٔ باآل بةسصتشة؟ قزي ضؤٕ دوإ دةنات؟ يةواْةػة ػاْؤْاَةنة بةخياليةتي ثيَ

ياتشي ْةوةيَ. بةآلّ ضةْذة خؤؾ دةبوو ئةطةس ثيَوةْذي ْيَوإ ئةّ دوو رْة طشيَ و طؤَيي صيرَت يةوة ص
تيَذا بوواية. خيَشايةني ية صةيُٓذا بة نؤَةَيةي بةػهؤي رْاْي ضريؤنذا ضووَةوة و يةبةس خوَةوة 

شتووة و ناسيإ ومت، ٖةَووي ئةّ ثيَوةْذياْةي ْيَوإ رْإ صؤس طاناسة. صؤس ػتيإ يةبةس ضاو ْةط
يةطةس ْةنشاوة. ٖةوَيِ دا ية ْيَو ئةو ػتاْةي وا خويَٓذبووَةوة ػتيَو وةبري خؤّ بيَُٓةوة نة تيايذا 

”ويَٓا نشابٔ. ية دياْاي دادةنإ ٖاوسآدوو رٕ وةى دوو 
142

دا، نؤػؼيَو يةّ باسةوة نشاوة. “
اسيَضةسي طشِةناْي يةنرتٕ. ٖةَيبةت رْإ ية بةسٖةَةناْي ساطني و تشاريَذية يوْاْييةناْذا ث

داسوباسيَهيؽ دايو و نضٔ. بةآلّ َةصاْة ٖةَوويإ ية ثيَوةْذيإ يةطةٍَ ثياوإ ديَٓة ئاساوة. ثيَِ 
طةيش بوو نة تةواوي نةَية رْاْي ضريؤى تا طةسدةَي دني ئاطتةٕ ْةى ٖةس ية تيَشِواْيين سِةطةصيَهي 

سِةطةصةوة ٖاتووْةتة ئاساوة. ئةَة بةػيَهي صؤس بضووني تشةوة، بةَيهة ٖةس ية ثيَوةْذيإ يةطةٍَ ئةو 
رياْي رْة و ناتيَ ثياو يةوبةسي ئةو ضاويًهةية سِةؾ يإ طجيةي وا ديٓظيةت نشدويةتة ضاوي، 
ضاو ييَ دةنات، يةّ بةػة بضونةؾ ػتيَهي واي وةضٓط ْانةويَت. سِةْطة ئةو طشوػتة طةيشةي رٕ 

ٖيَٓةسةنةي،  طةسطووسِبطشيَ دواْي و ْاسةصية صؤس ثيَوةْشاو و  ية ضريؤنذا ٖةس يةّ ػتةوة طةسضاوة
ضوْهة خؤػةويظتةنةي، بة سِيَزةي  -و يةسةنشدْةنةي ية ْيَوإ ثاني بةٖةػت و دصيَوي دؤصةخذا

ٖةَيضووٕ و داضووْي خؤػةويظتيةنةي، و ئةوةي نة بة َشاد بطات يإ ْاَشاد بيَ، ئاواي 
سةت بة سؤَآْووطاْي طةدةي ْؤصدة صؤس واْيية. ية سِؤَاْةناْي دةبيٓيَت. ٖةَيبةت ئةّ ػتة طةبا

واْذا رٕ دؤساودؤستش و بة ثيَضوثةْاتشة. ية سِاطتيذا، سِةْطة ٖةس ئةّ ئيؼتياي ْووطيٓةي يةَةسِ 
نة ثياوإ ػاْؤْاَةي ٖةَيبةطرتاو، نة يةبةس سِةم  ،رْاْةوة تا سِادةيةني صؤس بووة ٖؤي ئةوة

تواْي نةيو ية رْإ وةسطشيَت، بٓيَٓة ئةوالوة و سِؤَإ وةى راْشيَهي باػرت وتةقيةنةي نةَرت دةي
داٖيَٓٔ. ٖةس ئاواؾ، سِووْة نة صاْظيت ثياو طةباسةت بة رٕ، تةْاْةت ية نتييَب ثشؤطتيؼذا، صؤس 

 ْاتةواو و نةّ و نؤسِة، ٖةس بةو دؤسةي صاْظيت رٕ يةَةسِ ثياواْذا. 
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تيَبةنة نشد و ية دسيَزةدا يةبةس خؤَةوة طومت، بيَذطة يةوة، وسدة داسيَهي تش ضاوّ ية الثةسِةي ن
وسدة سِووٕ دةبيَتةوة نة رْاْيؽ وةى ثياوإ، دطة ية ٖؤطشية دامييةنةي َاٍَ و ريإ، ٖؤطشيطةيي 

نًؤئيَ ئؤييوياي خؤؾ دةويظت. ئةوإ ية تاقيطايةى ٖاوناس بووٕ...و دسيَزةّ بة $تشيؼيإ ٖةية. 
دا و تيَطةيؼتِ نة ئةّ دوو رْة طةجنة خةسيهي وسدنشدْي دةسطٔ، نة وادياسة خويَٓذْةوةنةّ 

و ئةطةس بة ٖةَيةدا ْةضووبيَِ -دةسَاْيَهة بؤ نةخمؤيين صؤس ٖةس ضةْذة يةنيَو يةو دواْة َيَشدي بوو
دوو صاسؤني ٖةبووٕ. ٖةَيبةت دةبوو طويَت بة طؼت ئةَاْة ْةداية و يةّ سِووةوةية ويَٓةي –

ْي ضريؤى ية سِادةبةدةس طاناس و يةنذؤسة. بؤ ويَٓة، واي دابٓئَ ثياوإ ية ئةدةبياتذا بةػهؤي ر
ثةسداص  ٕ، طةسباص، ئةْذيَؼُةْذ و خةياٍَٖةس وةى دَيبةسي رْإ ويٓا بهشايةٕ، و قةت ٖاواَيي ثياوا

ئةدةبيات ْةبوايةٕ ئةو دةّ ض سِادةيةني نةّ ية ػاْؤ ْاَةناْي ػهظجرييإ ثيَ تةسخإ دةنشا، و 
مبايةٕ،  #ئاْتؤْي$و ٖةْذيَهي صؤسي # ئؤتيًًَؤ$ضةْذة صةبشي ييَذةوةػا! يةواْةية بةػيَهي طةوسةي 

ئةدةبيات بة ضةػٓيَهي طةسطاّ -بةآلّ ئيرت طيضاس و بشوتوغ و ٖةًَيَت و يري و ديَيهض ْةدةبووٕ. 
ثيَوةدساوٕ، بة ػيَوةيةني  ٖئَ ٖةراس دةنةوت ٖةس بةو دؤسةي نة، يةبةس ئةو دةسناْةي وا ية رْإ

باوةسِ ثيَٓةنشاو ٖةراس نةوتووة. ئةو دةَةي نة رْإ بة ْابةدَيي ػوويإ دةنشد، ية رووسيَهذا 
دةبةطشاْةوة، تاقة ناسيَهيإ بوو، ػاْؤْاَةْووغ ضًؤٕ دةيتواْي ػتيَهي تةواو يإ طةسجنشِانيَؽ 

و نة دةنشا. ػاعري ْاضاس بوو ئةويٓذاسيَهي يإ سةقيكي يةوإ ويَٓا بهات؟ ئةوئ تاقة سِاظةيةى بو
بيَت، نة صؤسبةي داسإ # بيَضاس$صؤس بةتاطة يإ صاَذاس بيَ. َةطني ية سِاطتيذا بشِياسي دابوو ية رْإ

 بةو واتاية بوو نة رْإ دَييَهيإ بةوةوة ْةبووة. 
خؤ ئةو ػتة ٖةس ئيَظتةنة ئةطةس نًؤئيَ ئؤييوياي خؤؾ دةويَ و ية تاقيطةيةنذا ناس دةنةٕ، 

ية خؤوة دؤطتايةتيةنةيإ ٖةَة سِةْطرت و سِاوةطتاوتش دةنات ضوٕ نةَرت اليةْي تانةنةطي دةبيَت 
ئةطةس َيَشي ناسَايهيٌَ بضاْيَ ضؤٕ بٓووطيَ، و تيَطةيؼتِ وا وسدة وسدة ية ٖةْذيَ الوة ػيَواصي 

يةَةيإ خاتشدةّ ْيِ ئةطةس ْووطيٓةنةيِ ثيَ خؤؾ دةبيَت ئةطةس رووسيَهي بؤ خؤي ٖةبيَت، نة 
ئةو دةّ ثيَُواية سووداويَهي صؤس -نة دةبيَ دواتش بظةمليَ-ي بؤ خؤي ببيَتثاوةْذطاَيي ثيَٓظةد 

 طشْط سووي داوة. 
ضوْهة ئةطةس نًؤئيَ ئؤييوياي خؤؾ دةوةي، و َيَشي ناسَايهيٌَ بضاْيَ ضؤٕ بةياْي نات، 

نة تا ئيَظتةنة نةغ سِيَي تيَ ْةنةوتووة.  ،ينََةػدةييَو ية ٖؤَييَهي صؤس طةوسة دادةطريطيَ
طشاْظةسةنةي سِووْانايةني نض و طيَبةسيَهي طةوسة دايطشتووة، وةى ئةو ئةػهةوتة ية 

نة بة َؤَيَهةوة وا بة دةطتُاْةوةية تيَوةيإ دةضني و بة طةسجنةوة ضاو ية ٖةَوو  ،ْيَويةناْةدا
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يَُإ بيَت. داسيَهي تش خويَٓذْةوةي نتيَبةنةّ اليةني دةنةئ، بيَ ئةوةي نة ضاوَإ يةبةس ث
دةطت ثيَهشدةوة، و ئةوةّ خويَٓذةوة وا نًؤئيَ ضاوي ية ئؤييويا دةنشد نة ػووػةيةني 
دةخظتةوة ْاو قةفةطةنة و نوتي ناتي ئةوةية بضيَتةوة َاَييَ بؤ الي َٓاَيةناْي. بة طةيشيَهةوة 

ةوة ْةبيٓشاوة. َٓيؽ بة َووػة َووػيَهي صؤسةوة ومت، ئةَة ئةو دميةْةية وا ية طةسةتاي ديٗاْ
ضاوّ ييَهشد. دةَويظت بضامن َيَشي ناسَايهيٌَ ضؤٕ ناسةنةي دةطت ثيَ دةنات. و ئةو ئاَارة 
تؤَاس ْةنشاواْةو، و ئةو وػة ْةنوتشاو يا ْيوةنوتشاواْة ضؤٕ دةخاتة طةس صاسي ئةو دةَةي وا 

ي سِةطةصي تشيإ ييَٓادسيَ، وةى ْيظيَي ثةثوويةنإ بة رْإ بة تةْئَ، و تيؼهي سِةْطاو و بطؤسِ
ػيَوةيةني ْادياس بيضِ دةطشٕ. بةدةّ خويَٓذةوة يةبةس خؤَةوة ومت، ئةطةس ئةو ثيَي خؤؾ بيَ ئةو 

نة  ،ناسة بهات دةبيَ صؤسي ئاطا ية خؤبيَ ضوٕ رْإ صؤس صةْيٓٔ ية ٖةس ضةػٓة خؤػةويظتيةى
هشدٕ. تا طشتووة بة ػت ػاسدْةوة و طةسنوت . و صؤسيإ خووئةْطيضة و ٖؤيةني سِووْي ْةبيَت

ئةو ديَطةيةي ٖةس نة ضاويَو بة طةسياْةوة بيَ، دةطتبةديَ سِاوةدةوةطنت. بة َيَشي ناسَايهيًَِ، 
دةتواْي بيهةي ئةوةية نة ٖةس وةني ية ثةجنةسةنةوة تاقة ػتيَهي نة وت،طوةى بًَيَي يةويَ بيَ، 

طي ػتيَهي ديهة بهةيت، بيَ ئةوةي نة دةفتةسضةنة سِةؾ نةيتةوة، ضاوت بشِيوةتة ػتيَو با
ٖةس بة نوسترتئ دةطتةوارةنإ، و بةو وػاْةي صؤس بة صةمحةت نوست دةنشيَٓةوة، ئةو ػتةي نة 

ئةّ بووْةوةسة طياًْةبةسةي وا َيًيَؤْإ طاَية -ديَتة طؤسِيَ تؤَاس بهةيت، يةو صةَاْةي وا ئؤييويا
ٖةطيت نشدووة تيؼهيَهي ويَهةوتووة، و خواسدْيَهي طةيش -تة بةسددا بووةيةبٔ طيَبةسي تةخ

دةبيينَ نةبةسةو الي ديَت، ضيَؼيت صاْظت، سِووداو و ٖوْةس. داسيَهي تش ضاوّ ية طةس الثةسِةي 
نتيَبةنة ٖةَيطشت و يةبةس خؤَةوة نومت، و ئةو دةطيت بؤ دةبات، و دةبيَ تيَهةآلويَهي تةواو 

ئةو ٖيَضاْةي بةسةو َةبةطتطةييَهي تش -ناْي خؤي بييَنَ بة ٖاْاي خؤيةوةتاصة ية ٖيَضة
تا بتواْيَ ْويَ بةسةو نؤْة سِابهيَؼيَت بيَ ئةوةي نة ٖاوطةْطية -طةػةيةني طةوسةيإ نشدووة

 يةسِادةبةدةس ثيَضةآلوثيَض و يةْيَويةنةنةي نوَةَيةنة تيَهبذات. 
ة يةطةس ْةنشدْةنةي طووس بووّ بيَ ئةوةي نة بريي بةآلّ َةخابٔ، َٔ دةطتِ دابووة ناسيَو ن

-#طةػة طاْذْي طةوسة$ييَ بهةَةوة خةسيهي بةطةسدا ٖةَيطوتين سِةطةصي خوّ بووّ. 
ئةّ دةطتةواراْة بيَ طوَإ ثيَذاٖةَيطوتٓيإ تيَذاية. و تاسيفهشدْي -#يةسِادةبةدةس ثيَضةآلوثيَض$

اْيؽ سوالْةية بيَذطةيةَة، يةّ بابةتة تايبةتةدا، ديٓظيةتي خؤت دامية ديَي طوَاْةو و صؤس داس
ضؤٕ دةنشيَ ثاطاوي بؤ بٗيَٓييةوة؟ ْانشيَ يةبةس ْةقؼةدا سِاوةطيت و بًَيَي نشيظتؤف نًؤَب 
ئاَشيهاي دؤصيةوة و نشيظتؤف نًؤَبيؽ رٕ بوو يإ طيَويَو ٖةَيطشي و بًَيَي ياطاي سِانيَؼاْيؽ 
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ؤنةيإ طاص شِٕ فشِؤنةنإ ية ئامسإ ثيؼإ دةي و بًَيَي نة رْإ فْيؤتؤٕ ديةوة و ْيؤتوْيؽ رٕ بوو يا
نشدووة. ْيؼاْةيةى بةطةس ديواسةنةوة ْيية تا بتواْي بةسصايي بةرْي رْاْي بة دواْي ثيَبطشي. 
ػتيَهي وا بؤ ثيَواْة نشدٕ ْيية نة صؤس بة وسدي و سيَهوثيَو بة ثيَي طاْتيُيرت بةؾ بةؾ نشابيَ و 

ةمتةْذيةناْي دايهيَهي باؾ يإ خؤػةويظيت نض، يا بةوةفايي خوػو، يإ ييَٗاتووي بتواْيَ تايب
ناباْي ثيَ ثيَواْة بهةيت. تةْاْةت ئيَظتةنةؾ، ٖةْذيَهي نةّ ية رْإ ية صاْهؤنإ 
ٖةَيظةْطيَٓذساوٕ و ْوَشةيإ طشتووة و صؤس نةّ تاقيهشدْةوة طةوسةناْي ثيؼةيي، ٖيَضي صةويين و 

سطاْي، سِاَياسي و ديجًؤَاطيإ تيَجةسِاْذووة. ئةوإ تةْاْةت يةّ طاتةوةختةػذا صؤس دةسيايي، باص
ونةّ ثؤيئَ ْةنشاو َاوْةتةوة. نةضي ئةطةس مبٗةويَ ٖةس ػتيَهي بضامن وا نةطيَو دةتواْيَ بؤ ويَٓة 

”يةَةسِ طيَش ٖاويي باتض
143

”ثيَِ بًَيَ، ئةوْذةي دةويَ نتييَب بؤسى“
144

”دةبشةت يإ نتييَب“
145

 “ 
خاوةْي َاَييَهي طةوسةي  ٖةَيذةَةوة تانوو بضامن ئةو فآلْة بشِواْاَةي خويَٓذْي وةسطشتووة

طةسؤني دةطتةي بةسِيَوبةسإ بووة ْؤيٓةسي بةسيتاْياي نةبري بووة ية  َرياتطشي ٖةية ئاغاواتاْةية
ييَٗاتوويةناْيإ بؤ نة  ،ناْادا و فآلْة سِادة ثًة، َةقاّ، َيذاٍ و ئيُتياصي تشي وةدةطت ٖيَٓاوة

ياسي صيرَتي يةَةسِ طيَش ٖاويي باتض ٖةبيَ.   ٖةتا ٖةتا بة ْيَويةوة تؤَاس نشدووة. ٖةس خودا دةتواْيَ صْا
ي رْإ دةنةّ، ْاتوامن #يةسِادةبةدةس ثيَضةآلوثيَض$و # طةػة طاْذْي طةوسة$نةواتة ناتيَ باطي 

”بؤ قظةناْي خؤّ ْة ية طاَيٓؤيين ويهتةس
146

نتييَب دةبةست و ْة ية طاَيٓاَةي صاْهودا  ، ْة ية“
ثؼتيواْييةى ببيُٓةوة. يةّ دؤخة ئةطتةَةدا، ضيِ ية دةطت ديَ؟ داسيَهيرت ضاوّ ية قةفةطةي 
نتيَبةنة نشد ية ريآْاَةنإ، ريٓٓاَةناْي داْظؤٕ و طوتة و ناساليٌ و ئيَظتةسٕ و نوثيَش و ػيًَي 

ري طؼت ئةو نةَية ثيَاواْة نةومتةوة وا رْاْيإ بة ٖةس و ظؤيتيَش و بشاوْيٓط و صؤسي ديهة. وةب
يإ ثيَطوتووٕ، بة دووياْةوة بووٕ، يةطةَييإ رياوٕ، و خؤػيإ ٖؤيةى بيَ ثةطٔ نشدوة و باسةقةآل

نوستي بة ويظتووٕ، باوةسِيإ ثيَهشدووٕ، طشِي خؤياْيإ ثيَطوتوٕ، يةباسةوةيإ ْووطيوياْة، و بة 
بووْي خؤياْيإ بة نةطاْيَهي تايبةت ية سِةطةصي بةساَبةس ْيؼإ داوة. ْذدوسيَو ثيَويظيت و بة

ْاَييَِ ٖةَووي ئةّ ثيَوةْذياْة ية طةتا طةت ثاى وبيَطةسد بووة يةواْةػة ئاغاي ويًياّ دؤيٓظؤٕ 
”ٖيهض

147
ساػا يةو ػتة بهات. بةآلّ ئةطةس دةخت يةطةس ئةوة بهةئ وا ئةّ نةَية ثياواْة دطة “

                                                           

143- Sir Hawley Butts 

144- Burke 

145- John Debrett 

146- Whitaker 

147- Sir William Joynson Hicks 



 111 

َاطتاوضيةتي و ضيَزوةسطشتين دةطتةيي ػتيَهي تشيإ يةّ ثيَوةْذياْة ثيَ ْةبشِاوة، ية ئاطايؽ، 
صؤسَإ بيَ ئيٓظايف يةطةٍَ نشدووٕ. بة دَيٓياييةوة ئةو ػتةي بةّ ثياواْة بشِا ػتيَو بوو وا سِةطةصي 

بووْي وتةي خؤيإ ْةيذةتواْي بؤياْي دابني نات و سِةْطة يةخؤسِاؾ ْةبيَ ئةطةس، بيَ دةطتةوداَئَ 
بةطوسِ و يةنال نةسةوةي ػاعريإ، بة دؤسة ٖاْذةسيَهي بضاْني، ضةػٓيَو رياْذْةوةي ٖيَضي 
داٖيَٓةساْة، وا ٖةس سِةطةصي بةساَبةس دةتواْيَ دابيين نات. بريّ نشدةوة نة ثياو دسطاي ديوي 

اْيذا دةديةوة، يإ ية داْيؼنت يإ نايةي َٓذاَيةناْي دةنشدةوة، و سِةْطة رْةنةي ية ْيَو َٓذاَيةن
و دياواصي ئةّ ديٗاْة و  -ٖةس ضؤٕ بيَ، ية ْاوةْذي ْيضاَيَهي دياواص ية ريإ-ناتي طؤٍَ ضٓني

ديٗاْي ثياو، نة يةواْة بوو دوْياي دادطانإ و َةدًيظي عةواّ بيَ، دةطتبةديَ وةطؤسِي 
ظةناْيؼذا سِاي ْانؤني دةخظتةوة و وسةي دةدا بةس. بة دووي ئةوةدا، تةْاْةت ية طاناستشئ ق

نة ية  ،ٖيَٓذ ئاطايي دةٖاتة طؤسِ نة تةْاْةت سِا َشدووةناْي ثياوةؾ ديظإ دةرياْةوة و ديتين رٕ
نةػيَهي دياواص يةطةٍَ نةػي خؤي خةسيهي ئافشاْذٕ بوو، وةٖا ٖيَضي داٖيَٓةساْةنةي 

تةوارة يإ دميةْيَهي دةوسووراْذةوة وا صةيٓة ْةصؤنةنةي وسدة وسدة وةناس دةخظتةوة، و دةط
دةديةوة نة ئةو ناتةي نآلوي دةنشدة طةس و دةٖات بؤ ديتين رْة بة دوويذا دةطةسِا. ٖةس 

”داْظؤْيَو تشيًَي
148

خؤي ٖةية و يةبةس ٖؤيةني وةى ئةَاْةي بؤّ طيَشِاْةوة، توْذ ثيَوةي  “
ةْذ بهات، داْظؤٕ دةْووطيَ و ناتيَ تشيٌَ يةطةٍ َاَؤطتا ئيتاييايةنةي َوطيكانةي خؤي صةَاو

ية سةيبةت سِم و ْفشةت دةطاتة طةسسةددي ػييَت ْةى ٖةس يةبةس وةي دواْيوةسِؤ خؤػةناْي خؤي 
”ية ئيَظرتيتاّ

149
دةَييَي $نة سِووْانايي رياْي  ،يةو طؤْطةيةوة وةَيهب ية نيع دةضيَ، “

”دةنوريَتةوة.
151

طوتيَ و ناساليٌ و خؤَإ ية ديات دونتوس داْظؤٕ يإ  سِةْطة بتواْني، بيَ وةي“
                                                           

148- Mrs. Hester Thrale 

149- Streatham 

بة ٖؤي َيواْذاسيةناْيةوة، نة ػؤيين نؤسِ و نؤ بووْةوةناْي (1741-1821) خامني ٖةطتيَش تشيٌَ- 454
ْووطةس و قاَووغ (، 1719-84)ْظؤٕ ػاعريإ و ْووطةسإ بوو، بة ْاوباْط بوو و دونتوس طاَؤئيٌَ دا

ْووطي ئيٓطًيظي و ية سِووْانبرياْي طةوسةي ئةو طةسدةَة، ٖاوسِيَي بٓةَاَيةي خامن و ئاغاي تشيٌَ بوو و ية 
َاَية طةوسةنةي ئةواْذا رووسيَهي تايبةتي خؤي ٖةبوو. ئةو دامية تاسيفي بةدةَاخي و ٖؤؾ و ييَٗاتوويي 

 43طي ٖيَٓشي تشيٌَ، خاتوو تشيٌَ نة ؤْشاوةيةنيؼي بةطةسدا ٖةَيطوت. ثاؾ َةسخاتوو تشيًَي دةنشد و ضةْذ ٖ
طاية بوو عاػكي طابشيةٍ ثيوصيَي ئيتاييايي، َاَؤطتاي َوطيكاي نضةنةي بوو، و طةسباسي ثيَ ْاخؤؾ 

ة بووْي نضةنةي و دونتوس داْظؤٕ، ئاخشي َيَشدي ثيَهشد و ضووة ئيتاييا. دونتوس داْظؤٕ نة صؤسي سِم ي
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وؤيتيَش داْينَي، ضيةتي ئةّ ئاَيؤصي و ٖيَضي ئةّ طةػةنشدْة طةوسةي ٖيَضي داٖيَٓاْة ية ْيَوإ رْاْذا 
ٖةطت ثيَبهةئ، ٖةس ضةْذة ٖةطيت َة يةطةٍَ ٖي ئةّ نةَية ثياواْة تةواو دياواصة. بؤ ويَٓة، 

ْةسّ وْياْييةني صيرَت ية خويإ ْيؼإ  بةآلّ ثيَويظتة نتيَبةناْي صَاْي ئيٓطًيضي-دةضيٓة ديويَو
دةٕ، و نؤَييَو وػة بة ػيَوةيةني ْاػةسعي بيَٓة طؤسِيَ تا رْيَو بتواْيَ بًَيَ ئةو دةَةي دةضيَتة 
ديويَهةوة، ضي سِوودةدات. ديوةنإ تةواو ثيَهةوة دياواصٕ ئؤقشةيإ تيَذاية يإ ثشِٕ ية ئاراوة سِووةو 

وةو سةوػي بةْذخياْةٕ نة دًي ػؤساويإ تيَذا ٖةَيدشاوة، يإ طةػٔ صةسيا يا بة ثيَضةواْة، سِو
 صبشٕ يإ وةى ثةسي قووسيٓط ْةسَٔوطةوصاوٕ ية ئاقيل و ئاوسيَؼُذا، يإ وةى تووني ئةطح 

ئةوْذةي دةويَت تاوةى بضٓة ٖةس رووسيَهي ية ٖةس ػةقاَيَهذا تا طؼيت ئةو ٖيَضة صؤس ثيَضةآل و 
ثشِ ويَهةويَت. َةطني دةنشيَ ػيتَ بيَذطة يةَة بيَت؟ رْإ بة دسيَزايي ئةّ ثيَضةي رْايةتيتإ ية 

َيًيَؤْإ طاَية ية ْاو َاٍَ داْيؼتووٕ، تا ئةو ديَطةيةي وا ئيَظتةنة ئيرت ٖيَضة داٖيَٓةساْةنةيإ ية 
 ،سِيوةديواسةناْةوة سِؤضووة و، ية سِاطتيذا، تايبةمتةْذيةناْي خؼت و قوسِ و طيُاْةنةيإ وةٖا طؤ

قةَيةّ و فًَضة و ناس و طياطةت، يةغاوي نةيت. بةآلّ ئةّ ٖيَضة داٖيَٓةساْةية بة ْاضاس دةبيَت بة نة
يةطةٍَ ٖيَضي داٖيَٓةساْةي ثياوإ صؤس دياواصة. و دةبيَ ئةوة بًَيَي نة صؤس ديَطةي داخة ئةطةس بةس 

وثيَهيةني طةدة تةنووصي و سِيَها بةّ ٖيَضة بطريدسيَت يإ بة فريِؤ بضيَت، ضوٕ بة بؤْةي ضةْذةٖ
صؤسةوة ثيَهٗاتووة، و ديَطشيَهي ْيية. ديَطةي داخيَهي صؤسة ئةطةس رْإ وةى ثياوإ بٓووطٔ، يإ 

بة يةبة ضاو –وةى ثياوإ بزئ، يإ بةسِوواَيةت وةى ثياوإ بٔ، ضوْهة ئةطةس ئةّ دوو سِةطةصة 
ةية ييَٓةٖاتووٕ، ضًؤٕ دةتواْني ٖةس بة سِةطةصيَهةوة تا ئةو سِاد-طشتين بةسبآلوي و دؤساودؤسي دوْيا

ٖةَيهةئ؟ ئايا خويَٓذٕ و سِاٖيَٓإ ْابيَ دياواصيةنإ و ْةى ويَهضوويةنإ دياسي و بةٖيَض بهات؟ 
يةّ باسودؤخةػذا يةسِادةبةدةس ويَهذةضني، و ئةطةس دؤصةوةسيَو بيَتةوة و ٖةواَيي سِةطةصطةييَهي تشَإ 

ْيَوإ يل و ثؤثيَهي تشةوة ضاو ية ئامساْةناْي تش دةنةٕ، خضَةتيَهي صؤس طةوسةي بة  بؤ بييَنَ وا ية
نشدمنإ صؤس ثيَدؤػة وا بةثةية َشؤظايةتي نشدووة، و ئيَُة يةّ ْيَواْةدا ضاو ية ثشؤفيظؤس ئيهع

 خؤميإ ثيَ بظةملييَنَ. #َةصْايةتي$بةدووي ٖيٌََ نيَؼي ثيَواْةنشدْةنةيذا دةطةسِيَ تا 
ةس وا نة ْةختيَو يةو الي الثةسِةنةوة دةطووسِاَةوة، بريّ يةوة نشدةوة َيَشي ناسَايهيٌَ ٖةس ٖ

وةى بيٓةسيَهي سِووت ناسيَهي درواسي بةدةطتةوة دةبيَت. ية سِاطتيذا، دةتشطِ ٖةوا يةنةيًةي بذات 
                                                                                                                                        

ػوو نشدْةوةنةي خامني تشيٌَ ٖةطتابوو، ثيَوةْذيةنةي خؤي يةطةَيي ثضشِي و تا نؤتايي رياْي ئيرت ْةيذيت و 
 ف-ييَي ْةبووسا. و
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س طةسجنشِانيَؽ ياْي دؤسيَو يةو دؤساْةي وا بةسِاي َٔ صؤ-و ببيَتة سؤَآْووطيَهي طشوػت خواص. 
و ْةى سؤَآْووطيَهي بريَةْذ. نؤَييَو صاْياسيي ْويَ بؤ ضاوييَهشدْي ئةو يةبةس دةطتذاية.  -ْابٔ

ئيرت ثيَويظت ْانات خؤي بة َاَية سِووطووساْةناْي ضيين ْاوةسِاطت بؤ طةسةوة ببةطتيَتةوة. بيَ 
نشدٕ و ٖاودَيي، دةضيَتة ئةو رووسة  يَيَٗشةباْي يةطةٍَ نشدٕ يا خؤبةصيضاْني، بةَيهة بة ٖاوسِيَيةت

”ضهؤية و بؤٕ خؤػاْةي وا دَيذاسةنإ، طؤصاْييةنإ و خاتووْيَو بة طةطيَهي ثاط
151

ةوة يةويَ “
دادةْيؼٔ، بة دًهيَهي ْايةباس و باصاسِيةوة وا ثياوي ْووطةس بة صؤسي بة بةسيذا نشدووٕ. بةآلّ 

وثيَهي بؤ دةبشِيَ. و ئةطةس ّ دالْةيإ بة سِيَهةَيَشي ناسَايهيٌَ َكةطتةنةي خؤي دةسدييَنَ و ئ
بةآلّ  ،ناتي خؤي بيَ، تا رْإ بةو دؤسةي نة ٖةٕ ببيٓني، ضاوَإ بة دميةْيَهي طةيش دةنةويَت

دةبيَ تؤصيَو طةبش نةئ، ضوٕ ٖيَؼتانةؾ دةطت و القي َيَشي ناسَايهيٌَ بةطرتاوةتةوة بة 
دا، وا َرياتي دَيشِةقي سِةطةصيةنةَاْة. ٖيَؼتاؾ #طوْاح$ٖةَإ ٖةطيت سةثةطاوي ية بةس دةّ 

 قوَيف و قةسِاصةي نؤٕ و بيَبايةخي ضيٓايةتي بة القيةوةية. 
بةآلّ صؤسبةي رْإ ْة طؤصاْني وْة دَيذاس و ْةى طؼت دواْيوةسِؤيةني ٖاوئ دادةْيؼٔ و طةطي 

دةنةٕ؟ يةّ ناتةدا، داْةيةى ثاط قايِ بة دًة َةمخةسة خؤآلويةناْياْةوة دةْئَ، ئةي نةوابيَ ضي 
يةو ػةقاَة طةوساْةي باػووسي ضؤَيِ ٖاتة بةس ضاو وا ثيادةسِؤ دووس و دسيَزةناْيإ صؤس قةسةباَيغة. 
ية خةياَيذا، خاتووْيَهي صؤس بةطاآل ضووّ دي وا قؤَيي ية ْاو قؤَيي رْيَهي طةسِاوةدا بوو، سِةْطة 

نة دياس بوو  ،ونيإ وايإ نآلو و َيَضةس يةطةس نشدبوونضي بيَ، ية ػةقاَةنةوة تيَذةثةسِي ٖةس دو
دٌ يةبةسنشدْةنةيإ ٖةَوو دواْيوةسِويةى داب و ْةسيتيَهي تايبةتي ٖةية، و ئةّ دالْة، ٖةَوو 
طاَييَو ية ٖاويٓذا، بة نافووسةوة ية دؤآلبةنة دةخةٕ. و ناتي داطريطاْي ضشانإ بة ػةقاَذا 

بووْيإ ثيَ خؤػة(، ٖةس بةودؤسةي سِةْطة طؼت ئةّ طاآلْة بة  تيَذةثةسِٕ)ضوٕ ناتي سِؤر ئاوا
ػةقاَذا تيَجةسينب. رْة بة تةَةٕ تشةنة ْضيهةي ٖةػتا طاٍَ دةبيَ، نةضي ئةطةس نةطيَو ييَي 

”بجشطيَ ضي ية ريإ تيَطةيؼتووة، دةَييَ ية برييةتي ػةقاَةناْيإ بة بؤْةي ػةسِي باالنالوا
152

بة “
بووْي ػا ٕ ية ٖايذ ثاسني بة بؤْةي يةدايهإ دةْطي ٖاويؼتين تؤثةناضشا سِاصاْذبووةوة، ي

                                                           

ٖيَٓشاية ئيٓطيع و وسدة وسدة نةوتة 161898وا سِةطةصةنةي ضيٓية، ية طاَيي(، pag) طةطي ثاط- 454
اي ييَٗات ية طةدةي ٖةردةيةَذا ٖةس رْيَهي دةوَيةَةْذي ْاو دةسباسيؽ و ْةختة ْةختة بووة َؤدي سِؤر تا و

بةَؤد طةطيَهي ثاطي ثيَبوو. بةجمؤسة، َةبةطيت وؤَيف ية خاتووْيَو بة طةطيَهي ثاطةوة دةبيَ رْيَهي 
 دةوَيةَةْذ و بة َؤد بيَ. و. ف

152- Balaclava 
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ئيذواسدي سةوتةَةوة بيظتووة. و ئةطةس نةطيَو بيٗةويَ صةَاْيَو بة وسدي سِيَهةوت و وةسصةوةنةي 
دا ضيتإ دةنشد، يإ ية دوٖةَي  1868دياسي بهاتٔ، و ييَي بجشطيَ خؤتإ ية ثيَٓذةَي ئاوسيًي 

طيَز و طةس ييَؼيَواو دةبيَت و دةَييَ ٖيضي وةبري ْايات. ضوٕ طؼت ػيوي ، 1875ْواَربي 
ػةوةنإ ييَٓشاوٕ قاخ و نةوضهةنإ ػؤساوٕ َٓذاآلٕ ضووْةتة قوتاغاْة و ٖةْطاويإ ْاوةتة دوْياي 
دةسةوة. ئةو ٖةَوة، ٖيضي ييَٓةَاوةتةوة. طؼيت ػتةنإ وٕ بووٕ. ية ٖيض ريآْاَةيةى يإ 

زووييذا وػةيةى يةّ باسةوة ْةْووطشاوة. و سِؤَاْةنإ، بيَ وةي ٖيض ئاَاجنيَو ية نتيَبيَهي َيَ
 طؤسِيَذا بيَ، بة ْاضاس دسؤ دةنةٕ. 

وةى ئةوةي َيَشي ناسَايهيٌَ يةويَ بيَ، ثيَِ طوت، طؼيت ئةّ رياْة صؤس ْةْاطشاواْة دةبيَ 
ية دوْياي خةياَيذا، ٖةطتِ بة  تؤَاس بهشئَ، و بة خةياٍَ ية ػةقاَةناْي يةْذةٕ نةومتة سِيَ.

طوػاسي بيَذةْطي دةنشد، و قةآلضٓهشدْي رياْة تؤَاس ْةنشاوةنإ، ض ية اليةٕ رْاْي قةساغ ػةقاّ 
وا دةطتيإ ية نةيةنة ْابوو و ئةْطوطتيًةيإ ية قاَهة قةثةطؤَيةناْيإ نشدبوو و بة ْاص و 

ية اليةٕ ئةو رْة طوٍَ فشؤؾ و ػكاستة  ئةدايةنةوة وةى سيتُي سِطتةناْي ػيَهظجريدةئاخاوتٔ ض
فشؤؾ و دةَيةديَواْةي ية ْيَواْي ْيَودسطاناْذا سِاوةطتابووٕ و ض ية اليةٕ ئةو نضة طةسييَ ػيَواواْةي 
وا سووخظاسيإ، وةى ػةثؤييَو ية ْيَو ٖةوس و ٖةتاودا، ٖةواَيي ٖاتين ثياوإ و رْإ و ثتةثتهشدْي 

َيَشي ناسَايهيًَِ وت، دةبيَ َةػدةَيةنةت قايِ بةدةطتةوة بطشي و ضشاي دوناْاْيإ دةٖيَٓا. بة 
ٖةَوو ئةَاْة بجؼهين. يةَاْة طشيٓطرت، دةبيَ سِؤسي خؤػت بة طؼت ٖةَيطةسِإ و 
داطةسِاْةناْييةوة، خؤبةصيضاْني و طةوسةيي نشدْةناْييةوة، سِووٕ بهةيتةوة و بًَيَي دواْي و طاناسي 

يَوةْذي تو يةطةٍَ ئةو دوْياية ية ضيذاية وا ٖةسدةّ دةطؤسِدسيَ و خوٍ بؤ خؤت بة ض واتايةنة، و ث
تشةوة تيَذةثةسِيَ نة بة ْيَو بؤْي ْةسّ و دةخوات و ٖةسدةّ ية ْيَو ئةو دةطهيَؽ و نةوؾ و ػتاْةي

ضةي دٌ و بةسط و بةطةس نةفجؤػي بةسدة َةسَِةسِدا بةّ ال ٖيَذي بتًَي دةسَاخناْة و نؤتاَيي باصاسِ
و الدا دةسِؤٕ؟ ئيَظتةنة ية دوْياي خةياَيذا ضووبووَة ْاو دوناْيَهةوة وا عةسصةنةي نةفجؤػي وئة

سِةؾ و طجي ييَذسابوو و داخماْةةنةي بة ػشييت سِةْطاوسِةْطي صؤس دوإ سِاصاْذسابوةوة. يةبةس 
ة، ضوٕ ئةويؽ خؤَةوة ومت، بشيا َيَشي ناسَايهيٌَ ية ناتي تيَجةسِيٓذا ضاويَهي يةّ دميةْة بهشداي

ئةوْذة بةناسي وةطفهشدٕ ديَ وا ْوضهة نيَويَهي ثشِ ية بةفش يإ دؤَييَهي بةسدئ ية نيَوةناْي ئاْذ. 
ْووطيين نوستةَيَزويةني سِاطتةقيٓةي رياْي بؤ َٔ –ٖةسوةٖا ئةو نضة فشؤػياسةي ثؼت َيَضةنة 

يا ٖةفتايةَني ييَهؤَييٓةوة ئةوْذة طشيٓطة وا ْووطيين طةد و ثةجناٖةَني ريآْاَةي ْاثيًيؤٕ 
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”و وةسطشتين ئةو ية ثيَضةواْةنشدْةوةي َيًتؤْيطةباسةت بة نيتع و نةَي
153

بؤ فآلْة ثشؤفظؤسة “
نشدْةوةيأْ. ثاػإ صؤس بة خؤثاسيَضيةوة و بة ويَٓاْة، وا ئيَظتةنة خةسيهي نؤ بةطاآلضووة و يةّ

تشطِ وا خةسيو بوو داسيَهي وةبةس ٖيَوسي ضووَة ثيَؽ )ضوٕ صؤس تشطةْؤنِ، و يةو قةَضية دة
ػامن نةويَت.( و طووى يةبٓةوة ومت، ئةو دةبيَ ية ثةْايةوة فيَش ئةوةؾ بيَ نة بةبيَ ثيَٓاخؤؾ بووٕ 

ئةّ -بةو خؤبةصيضاْياْة، يإ باػرت بًَيَِ، بةو تايبةمتةْذية طةيشوطةَةساْةي سِةطةصةنةيرت
ةسا قةسة ثووييَهي يةى ػيًيٓطي دةبيَ وا ية ثيَبهةْيَ. ضوٕ بة ق-دةطتةوارةية َاقووآلْةتشة

دواوةَاْةوة قةتي ْابيٓني. ئةَة يةنيَ يةو خضَةتة باػاْةية وا سِةطةصيَو دةتواْيَ بؤ سِةطةصةنةي 
ياْي دةتواْيَ ئةو خاَيةي بة قةسا قةسةثوَية يةى ػيًيٓطيةنةية ية دواوةي َشؤظ -تشي بهات. 

”ضةْذة ية سِادةسبشِيٓةناْي دؤوْاٍ وةطف بهات. بريي ييَ بهةْةوة نة رْإ
154

، ية سِةخٓةةي “
”ئيَظرتيٓذبيَشط

155
نةَيهيإ وةسطشتووة. بيٗيَٓٓة بةس ضاوتإ ثياوإ بة ض ييَٗاتوويي و  “

َشؤظايةتيةنةوة ية طةسةتاييرتئ طةسدةَةناْةوة ئةو خاَية تاسيهةي ثؼتة طةسيإ بة رْإ ثيؼإ 
طتطؤ بيَ، ية دواوةي دٓظيةتةنةي تش سادةوةطيتَ و دةَييَ ضي داوة! و ئةطةس َيَشي صؤس ئاصا و سِا

يةويَ ديتوةتةوة. تا ئةو دةَةي رْيَو ئةو خاَيةي بة قةسا قةسةثوية يةى ػيًيٓطيةنةي وةطف 
ْةنشدبيَ، قةت ْانشيَ ويَٓةيةني تةواوي ثياوإ ويٓا بهةيت. ئاغاي وودٖاوغ و ئاغاي 

”ناصابؤٕ
156

ةَإ ضيةتيةوةٕ. ٖةَيبةت ٖيض نةطيَهي عاقٌ ييَي خاَيطةييَهي ئةوْذة و بة ٖ“
 سِاْاطجيَشيَ بة عةْكةطتة و بة َةبةطتيَهي تايبةتةوة خةسيهي طاَيتةداسِ ثيَهشدٕ و ثيَ ثيَهةْني بيَ.

ئةدةبيات بيَ نةَيهبووْي ئةو بةسٖةَاْةي بةو ساَيةوة ْووطشاوٕ دةخاتة بةس ضاو. دةَيينَي سِووسِاطت 
ة سةمتةٕ يةسِادةبةدةس طةسجنشِانيَؽ دةبيَ. سةمتةٕ تةْضيَهي بةٖيَضي ييَ بة، و ئاناَي ناسةن

 دةسديَت. سةمتةٕ صاْياسيطةييَهي تاصة دةدؤصسيَٓةوة. 
بةآلّ ئيرت ناتي ئةوة ٖاتبوةوة ديظإ ضاو ية الثةسِةنة نةَةوة. باػرت وابوو ية ديات ئةوةي 

وطيَت يإ دةبيَ بٓووطيَت، ضاو ييَهةّ بضامن ية بري يةوة نةَةوة َيَشي ناسَايهيٌَ دةيتواْي ضي بٓو
سِاطتيذا َيَشي ناسَايهيٌَ ضي ْووطيوة. بؤية ديظإ دةطتِ نشدةوة بة خويَٓذْةوة. ية بريّ ٖاتةوة 
ٖةْذيَ طًةييِ ييَي ٖةبوو. ئةو سِطتةي دني ئاطتةْي ييَو بآلو نشدبووةوة، و ية ئاناَذا سِيَطةي 

نة  ،هيَهي ْةبووو تةواوةنةي خؤَةوة ييَذةّ. نةَي سِيَهوثيَوطةييكة ئةوةي بة َٔ ْةدابوو ثؤص بة 
                                                           

153- Miltonic inversion 

154- Juvenal 
155- Strindberg 

156- Casaubon 
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 ي ية تؤ دةْووطي، ية ناتيَهذابةَييَ، بةَييَ، ئةَة صؤس باػة، بةآلّ دني ئاطتةٕ صؤس باػرت$بًَيَِ: 
نة ثةخؼاْةنةيإ ٖيض وةى يةى ْةدةضووٕ. ئةوة ثاػإ ٖةْطاويَهي بةسةو  ،دةبوو دامن بةوةدا بٓاية

وثيَهي و بةدووي يةنذاٖاتٓة ثيَ سِاٖاتووةنةي، تيَهذابوو. سِةْطة ئةّ سيَه وة ٖةَييَٓابوو وثيَؼة
نشدبيَ، ٖةَيبةتة ئةطةس  سِيَهوثيَوناسةي بة ْاوػياسي نشدبيَ و، وةى ٖةَوو رْيَو، ٖةس ػتةناْي 

نة ْةدةنشا وةى رْاْي بٓووطياية. بةآلّ ناسيطةسييةنة ٖيَٓذةي تووػي طةس ييَ ػيَواوي دةنشدي 
ضاوت بة ػةثؤييَو بهةوةيَ وا وةسِيَ دةنةويَ، يإ ئةوةي نة خةسيهة تةْطةرةيةى ديَتة ئاساوة. 
نةواتة َٔ ْةَذةتواْي ػاْاصي بهةّ بة ئيَشظاطاتة قووَيةنةّ، يإ بة تيَطةيؼتووية قووَيةنةّ 

يي بهةّ ية ػويَٓة يةَةسِ دةسووْي َشؤظةوة. ضوٕ ٖةس دةَيَو نة مبويظتاية ٖةطت بة ػيت ئاطا
ئاطاييةنإ طةباسةت بة ئةوئ، يإ َشدٕ، ئةو ػتة َوصاسيُة سِيَطةي ثيَذةطشمت، دةتطوت خاَية 
طشيٓطةنة ٖةس تؤصيَو ية ثيَؼرتةوة بوو. بةجمؤسة، ئةو سِيَطةي ئةوةي بة َٔ ْةدةدا دةطتةوارة بة 

و # وبةػةناْي َشؤظايةتيثشطة ٖا$، #عةواتيفي ئاطايي$نةبهةبة و دةبذةبةناْي خؤّ يةَةسِ
باوةسِي َة  بذسنيَِٓ، و ٖةسوةٖا طؼت ئةو دةطتةواراْةي تش وا بري و# قووآليةناْي دةسووْي َشؤظ$

ثتةوتش دةنةٕ بشِوا بةوةي نة ٖةسضةْذة بة سِواَيةت صيشةى بني، ية ْاخةوة صؤس ػيًطري و صؤس قووٍَ و 
ػيًَطري و ة ٖةطت بةوة بهةّ ية ديات ئةوةي صؤس َشؤظني. بة ثيَضةواْةوة، ئةو بووة ٖؤي ئةوة ن

و ئةّ بريؤنةيةؾ  -هةوتووي داب و ْةسيتت ٖةبيَػويَٓ شؤظ بي، ٖةس صةيٓيَهي تةَبةٍ وقووٍَ و َ
 ٖيَٓذة طةسجنشِانيَؽ ْةبوو. 

# بًيُةت$ية سِاطتةقيٓةطةييَهي تش طةيؼتِ. ئةو دسيَزةّ بة خويَٓذْةوةنةّ دا، و بةّ ساَيةػةوة،
سِؤر سِووٕ بوو. يةو ئةوئ بة طشوػتة، ئةو ٖيَضة خةياَية ياخية، ئةو ػاعريايةتية  وةى ْةبوو

ييَيذي ويٓضيًَظي، -طةسنيَؼة، ئةو ٖؤػة صؤسة، ئةو صاْظتة قووَيةي ثيَؼيٓياْة طةوسةنةي خؤي
بيَبةؾ بوو. ْةيذةتواْي وةى  -ػاسيؤت بشؤْيتَ، ئيُيًَي بشؤْيتَ، دني ئاطتةٕ و دؤسز ئيًيؤت

طوَإ وو نة بيَ ية سِاطتيذا ٖةس نضيَهي صيشةى ب-ي ئاصبؤسٕ خؤؾ و َةْذ بٓووطيَدوسوت
ئيُتياصطةييَهي  طاَييَهي تش نتيَبةناْي ووسد دةنشدةوة. بةآلّ، ٖةس ضوْيَو بيَ وةػاْطانة تا دة

تايبةتي ٖةبوو وا تةْاْةت تا ْيو طةدة يةَةوبةسيؽ رْاْيَهي صؤس يةو ناساَةتش، ييَي بيَبةؾ 
ْةبووٕ ثيَويظت ْةبوو ناتي خؤي بؤ بةطزا ضووْي # اليةْي بةساَبةس$ٕ. ثياوإ بؤ وي ئيرت بوو

بضيَتة  َؼيت صةيين خؤي بة ئاواتي ئةوةيئةوإ بةفريِؤ بذات و ْةيذةويظت بضيَتة طةسبإ و ئاسا
تشغ و طةفةس و ئةصَووٕ نؤناتةوة و دوْيا و َشؤظةنإ بٓاطيَ، تيَهذا، نة ييَي بيَبةؾ نشابوو. 

ْةفشةت ْيظكاَييَهي ييَ َابوو، يإ ػويَٓةواسةنةيإ تاقة وةى صيَذةسِؤييهشدْيهي نوست يةَةسِ 
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ثيَدؤؾ بووْي ئاصادي، و داطةسِإ بةسةو الي ثةخؼاْيَهي تاٍَ و سِةخٓاوي ية ديات ثةخؼاْيَهي 
اتة، طوَاْيَو يةوةدا سِؤَاْتيو ية ناتي سِووبةسِؤو بووْةوة يةطةٍَ سِةطةصةنةي تشدا دياس بوو. نةو

ْةبوو نة وةى سؤَآْووطيَو ٖةْذيَ ئيُتياصطةيي صؤس باػي ئاطايي ثيَذسابوو. ٖةطتياسيةني صؤس 
بةسبآلو، صؤس قايِ و ئاصادي ٖةبوو وا نةّ تا نوستيَو بةسٖةَيظيت ٖةس ويَو نةوتٓيَهي ْادياس 

، ٖةس دميةٕ و دةْطيَو ية اليةوة دةبووةوة. وةى طيايةى وا تاصة نةوتبيَتة ْاو ٖةوايةني ئاصادوة
تيَجةسِيايةٕ بة ضاو ضٓؤني قةثاَيي ثيَذا دةنشد. ٖةسوةٖا صؤس بة دواْي و ئيؼتيايةني فشةوة بة ْيَو 
ثشططةييَهي نةّ تا نوست ْةْاطشاو يإ تؤَاس ْةنشاودا دةخوالوة و تيؼهي دةخظتة طةس ثشطة 

و ثشططةيي ػاساوة و خؤٍَ طضهة ْةبٔ.  بضوونةنإ و ئايةْي دةنشدةوة نة سِةْطة ٖيَٓذيؽ
نشاوي ئاػهشا دةنشد و دةبووة ٖؤي ئةوةي ية خؤَإ بجشطني ض ثيَويظتيَهي ٖةبووة ئةَاْة بةطةسدا

بؼاسدسيَٓةوة و بهةوْة بٔ عةسصي. ٖةس ضةْذة ناس ْةصإ بوو و بيَ بةٖشة يةو َرياتةي وا ٖةسوا ية 
بوو، نة دةبيَتة ٖؤي ئةوةي ضهؤيةتشئ وةسطووسِاْي بٓضيٓةيةني دووس و دسيَزةوة بؤي بةديَ َا

قةَيةَي تةنشي يإ يةَبت بة ٖةوايةني خؤػةوة بيَتة طويَ، ئاواؾ، بة سِاي َٔ، يةنةَني واْة 
طةوسةنة باؾ فيَش ببوو وةى رْيَو ْووطيبووي، بةآلّ ئةو رْةي وا رٕ بووْي خؤي ية بري ضووةتةوة، 

ةنةي ثشِ بووٕ يةو ضؤْييةتية سِةطةصية طةيشةي وا ٖةس طةسدةَاْيَهي و ية ئاناَذا الثةسِةناْي نتيَب
 ديَتة ئاساوة نة سِةطةص خؤي ية بري ضووةتةوة. 

طؼيت ئةَاْة ثؤصيَتيو بووٕ. بةآلّ وسووراْى ئيَشظاطات يإ دوإ تيَشِواْني بة ٖيض ضةػينَ 
خايةٕ بوو  نةنةطي و نةّػتةي وا تانة ئةو بيتواْياية يةو  ،ناسيطةس ْةدةبوو َةطني ئةوةي
نة مبيَٓيَتةوة و داْةسَِيَ. طوتبووّ سِادةوةطتِ تاوةني خؤي غاتة  ،باَيةخاْةيةني صؤس قايِ طاص نات

نة سِادةوةطتِ تا ئةو بة طةسْر ثيَذإ، بة ئاَارة ثيَهشدٕ و  ،َةبةطتِ ئةوة بوو# ٖةييَهةوة$ْاو 
ةػاْة و نةّ خايةْي ْيية، بةَيهة دةسووٕ دةثؼهينَ و ضاو تيَشِاَإ بيظةملييَنَ وا تيَشِواْيٓيَهي سِوون

ية قووآليةنإ دةناتٔ. ية طاتيَهي دياسيهشاودا بة خؤي دةَييَ، ئيَظتةنة ناتي ئةوة ٖاتووة بةبيَ 
ٖيض ناسيَهي ئاصاسدةس واتاي ٖةَوو ئةّ ػتاْة غةَة سِوو. و دةطت دةنا بة ئاَارةنشدٕ و طةسْر 

 !( و بابةتة صؤس و نةّ ية بريةوةْة خيَشاية صؤس َظؤطةس و ساػا ٖةَيٓةطشةثيَذإ )و ئةّ طةػةنشد
ضووةنإ، يإ سِةْطة تةواو وةال ْشاوةنإ، نة ية بةػةناْي تشدا ية ثةسِاويَضدا ٖاتٓة طؤسِيَ. وةبري 
ديَٓةوة. ناسيَهي وادةنات خويَٓةس ية ناتي دسووَإ نشدٕ يا طةبيًة نيَؼاْذا، تا ئةو ديَيةي 

نشيَ بة ػيَوةيةني ئاطايي ٖةطت بة ٖةبووْيإ بهات و ية ٖةَإ ناتذا نة ْووطةس بةسةو دة
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ثيَؼةوة دةضيَت، ٖةطت دةنةئ دةَييَي يةطةس باْي دوْيا سِاوةطتاوئ و يةويَوة ٖةَوو ػتيَو 
 يةوثةسِي طةوسةييذا ية بٔ ثيَي خؤَإ دةبيٓني. 

إ بوو. ٖةس بةو دؤسةي نة ضاوّ يةو دةنشد وا ٖةس ضؤْيَو بيَ، ئةو خةسيهي ٖةوٍَ و تةقةالد
خؤي بؤ ئةّ تاقيهشدْةوةية تةياس دةنشد، ئؤطكؤفةنإ، طةسؤني صاْهؤنإ، ثضيؼهإ و ئوطتادإ، 

وا ٖةَوويإ -نة ْةياْبيٓيَت ،باوى طاالسإ و َاَؤطتا توْذ و تيزةنامن دةدي بةآلّ ٖيواّ بةوة بوو
ئاَؤرطاسي و تيَبيٓيإ بةطةسدا دةباساْذ. ْاتواْي ئةّ ناسة بة طوسِةطوسِةنةي خؤيإ باساْيَهي 

بهةيت، ْابيَ بيهةي! ٖةس ئوطتادإ و ثؼهيَٓةسإ ئيذاصةيإ ثيَذساوة بةطةس ئةّ ضيُةْةدا بشِؤٕ! 
خامنةنإ بيَ ثظووية ئيضْي ٖاتٓة رووسةوةيإ ثيَٓةدساوة! رْاْي سؤَآْووطي بةسِيَض و بةدووي 

يةوة! ئابةجمؤسة، وةى دةَاوةسي ثؼت ثةسريٓةناْي طؤسِةثاْي غاسغاسييَن ْيَونةوتوودا يةّ ال
ئةطح، بةطةسياْذا دةْةسِاْذ، و تاقيهشدْةوةنةي ئةو ئةَة بوو بيَ ئاوسِداْةوة بة الي سِاطت و 
ضةثيذا بةطةس يةَجةسةناْذا باص بذات. ثيَِ وت، ئةطةس سِاوةطيت و دٓيَو بذةي، نيَ بةسنيَيةنةت 

ٖةسوةٖا ئةطةس سِاوةطيت تا ثيَبهةْي. ئةطةس سِاسِا بهةي يإ بجةػؤنيَي، ئيرت ٖيضت  دؤسِاْذووة
ٖةس بري ية باصدإ $ثيَٓانشيَ. وةى بًَيَي ٖةَوو ثوَيةنةّ يةطةس ئةو داْابيَ، يةبةسي ثاسِاَةوة، 

ي تشي ييَ بهةوة! ئةو وةى باَيٓذةيةى باصي بةطةس يةَجةسةنةدا دا. بةآلّ يةدواي ئةوةيإ يةَجةسيَه
بوو و يةَجةسيَهي تش. ْةَذةصاْي تاقةتي ٖةية يإ ْا، ضوٕ ٖاْذاْةنإ و ٖةساٖةسانة َيَؼهي 
طةسيإ دةبشد. بةآلّ ئةو ئةوثةسِي نؤػؼي خؤي نشد. بريّ نشدةوة، ناسةنةي َيَشي ناسَايهيٌَ 

نةَني ٖيَٓذةؾ خشاخ ْيية يةضاو ئةوةي نة بًيُةت ْيية، بةَيهو نيزيَهي طوَٓاوة وا ية
نات و ثاسة و -سِؤَاْةنةي خؤي ية رووسيَهي بةنشيَطرياودا دةْووطيَ، بيَ وةي نة يةو ػتة باػاْة

 ػتيَهي ثيَ بشِابيَ. -ئاطوودةيي
يووت و -بةػي نؤتايةنةيِ نة دةخويَٓذةوة، يةبةس خوَةوة ومت طةت طاَييرتي دةسفةت دةْيَ

دا وةدياس نةوتٔ، ضوٕ نةطيَو ثةسدةي رووسي طةسػاْي سِووتي خةَيهي يةبٔ ئامساْي ثشِ ئةطتيَشة
ي بؤخؤي بذةْيَ، سِيَطةي بذةْيَ ٖةس ضيةى ية ثاوةْذرووسيَو و طاَيي ثيَٓظةد -داْيؼتٓةنةي الدابوو

صةيين داية بيداتة طةس صاس و ْيوةي ئةو ػتاْةي وا ئيَظتةنة دةيآْووطيَ وةال ْئَ، ئةو دةّ يةنيَ 
دةْووطيَ. ئةو دةَةي نتييَب بةطةسٖاتي ريإ، ْوطشاوةي َيَشي يةّ سِؤراْة نتيَبيَهي باػرت 

 ناسَايهيًَِ دةخظتةوة ئاخشي قةفةطةنة، يةبةس خؤَةوة ومت، طةد طاَيي تش دةبيَتة ػاعري. 
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 بةشي شةشةم
 

سِؤرةنةي دواتش، ئةطتووْي سِووْانايي ئاويَتة يةطةٍَ تؤصي بةسةبةياْي ئؤنتؤبةس ية 
ثةسدةناْيإ ال دسابوو، ٖاتبووة رووسةنةوة، و دةْطة دةْطي ٖاتوضؤي طةس  ثةجنةسةناْةوة، وا

ػةقاّ دةطةيؼتة رووسيَ. يةْذةٕ خةسيو بوو ديظإ خؤي تةياس دةنشدةوة ناسخاْة ثشِ ببوو ية دِ و 
دؤٍَ، و َاػيَٓةنإ نةوتبووْة ناس. ٖةواي ئةوة ية نةيًةي دةداي ية ثاؾ ئةو ٖةَووة نتيَب 

ية ثةجنةسةنةوة ضاو ية دةسيَ نةيت و بضاْي يةْذةٕ ية بةياْي سِؤري بيظت و ػةػةَي  خويَٓذْةوةية
دا خةسيهي ضية. بة سِاطت يةْذةٕ خةسيهي ض ناسيَو بوو؟ وادياس بوو نةغ 1928ئؤنتوبشي 

ئاْتوْي و نًؤئيَ ثاتشاي ْةدةخويَٓذةوة. يةوة دةضوو يةْذةٕ بة طؼيت طويَي بة ػاْوْاَةناْي 
ةدةبضووت. نةغ ضهؤيةتشئ طشيٓطايةتيةني بة داٖاتووي ضريؤى ْةدةدا، يإ بو ػيَهظجري ْ

َةسطي ػيعش، يإ طةسٖةَيذاْي ػيَواصيَهي ثةخؼاْي رْاْي ئاطايي وا بتواْيَ ئةوةي بة صةيٓياْذا 
 و يةّ سِووةوة سِةخٓةيةنيإ ييَ ْاطشّ. ئةطةس بريوسِايةى طةباسةت -تيَذةثةسِيَ بة طؼيت بيذسنييَنَ 

بةّ ثشطاْة بة طةض يةطةس ثيادةسةوةنة بٓووطشاية، نةغ سِاْةدةوةطتا تا بياخنويَٓيَتةوة و 
نةَتةسخةَي القة بةثةيةناْيإ بة ْيو ناتزَيَش دةيظشِيٓةوة. طاتيَو نوسِيَهي نشيَهاس دةسِؤيؼت 

ةناْي طاتةنةي دواتش رْيَو وا ناآلْي طةطيَهي بة دةطتةوة بوو. دواْي طةسجنشِانيَؼي ػةقاَ
يةْذةٕ يةوةداية وا قةت دوو سِيَبواسي يةيةى ْاضٔ دةَييَي ٖةس نةطةو خةسيهي ناسي خؤيةتي. 
ناسَةْذةنإ بة داْتا بضوونةناْياْةوة َشؤظطةيي طةسييَؼيَواو وا بة داس ية ثةسريين دةوساْذةوسي 

طتني واية و طآلو َاَيةنإ دةطوتٔ نةطايةتية خويَٓؼرييٓةنإ وا ػةقاَيإ ثيَ وةى ياسيطا و طا
يةو نةطاْة دةنةٕ وا طواسي ناييظهة بووٕ و سِيَٓويَٓيإ دةنةٕ بيَ وةي نةطيَو ػتيَهي ييَ 
ثشطيبينَت. ٖةس وةٖا َشاطيُي ْاػتين تةسّ وا يةْاناو ثياوإ وةبري َشدْي خؤيإ دةخاتةوة و وايإ 

ةْذ ٖيَوس ية ثًيهاْةناْي بةس ييَ دةنات نآلوةنةيإ يةطةس طةسيإ البةٕ. وة ثاػإ ثياويَهي َ
نة بة دوسيَهي  ،دسطاي َاَييَهةوة ديَتة خواس و سِادةوةطيتَ تا يةو خامنة ٖةيةداْاوية ْةنةويَت

باَيتةيةني تووني صؤس دوإ و ضةثهيَ وةْةوػةي وةدةطت ٖيَٓاوة. بةسِواَيةت ٖةَوويإ ية يةنرتي 
 اْي خؤياْةوة. دياواص بووٕ، ْوقُي خؤيإ بووٕ، وةدووي ناس و ري
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يةّ طاتةدا، ٖةس وةى بةودؤسةي صؤس داسإ ية يةْذةٕ ٖةَيذةنةويَ، ٖاتوضؤ بة طؼيت ْةَا و 
ٖةَوو ػتيَو دوانةوت. ٖيض نةسةطةيةني طواطتٓةوة بة ػةقاَذا تيَٓةدةثةسِي نةغ ية ٖاتوضؤدا 

و سِاوةطتايةدا نةوتة  ْةبوو. طةآليةى خؤي ية داس ضٓاسةنةي قةساغ ػةقاّ ييَهشدةوة و يةو بيَذةْطي
عةسصي. دةتطوت ْيؼاْةيةى نةوتبووة طةس عةسصي، ٖيَُايةى وا ئاَارةي بة ٖيَضيَو دةنشد نة 
ٖيض طةسجنيَهت ْةدابووييَ. دةتهوت ئاَارةي بة سِةوتي سِووباسيَهي ْادياس دةنشد وا يةٖؤ ئةو 

ةطةٍَ خؤي ٖةَيذةطشت و و َشؤظةناْي ي وةطوضةوة دةطةسِاوة و بة ػةقاَذا طةسةوخواس دةبووة
دةيربدٕ، ٖةس بةودؤسةي سِووباسة ضهؤيةنةي ئانظربير طةآل وػهةنإ و خويَٓذناسةنةي طةس 
طةَيةنةي يةطةٍَ خؤي دةبشد. ئيَظتةنة خةسيو بوو ئةو نيزةي وا ضةنُةي بشيكةداسي ية ثيَذا بوو 

اؾ ئةو ثياويَهي الو وا ية سِيَطةيةني السةوة يةوبةسي ػةقاَةوة بؤ ئةّ بشي تشي ديَٓا، و ث
باَيتةيةني سِةْط خوسَايي يةبةسدا بوو، تانظيةنيؼي يةطةٍَ خؤي ديَٓا. ٖةس طيَهياْي سِاطت 

اوة طةجنةنةؾ سِاوةطتإ، و َٔ. تانظيةنة سِاوةطتا نيز و ثي ٖيَٓاية طةس خاَييَهي بةس ثةجنةسةنةي
سِؤيؼت، دةتطوت طةسياْي ئاوةنة طواسي تانظيةنة بووٕ وة ثاػإ تانظيةنة بة ٖيَوسي و خاوي 

 ئةو بةسةو اليةني تش دةبات. 
دميةْيَهي صؤس ئاطايي بوو ئةو ػتةي طةيش بوو سيَو وثيَهيةني سيتُاوي بوو وا خةياَيي َٔ 
ثيَي بةخؼيبوو و ئةّ سِاطتةقيٓةية نة دميةْيَهي ئاطايي طواسي تانظي بووْي دوو نةغ ٖيَضي 

بووْي سِاػهاواْةي ئةو دوو نةطةي دةدسناْذ. ٖةس وا نة ضاوّ ية  ٌوا قايسِاطويَضاْي ػتيَهي بوو 
تانظيةنة دةنشد نة بايذاوة و يةبةس ضاوإ وٕ بوو، بريّ نشدةوة، دميةْي دوو نةغ وا ية ػةقاَي 
خواسةوة دئَ و ية طووضيَهذا بةيةى دةطةٕ دةَييَي طوػاسيَو يةطةس صةئ الدةبات. سِةْطة بري 

ة سِةطةصيَو بةو ػيَوة دابشِاو و دياواصة ية سِةطةصةنةي تش، ٖةسوا نة يةّ دوو نشدْةوة طةباسةت ب
سِؤرةي دواييذا بريّ ييَ نشدبووةوة، و ٖةوَيذاْي دةويظت. سِةْطة يةنجاسضةيي صةيين تيَهذةدا. 
ئيَظتةنة بة ديتين دوو نةغ وا بةيةى طةيؼتبووٕ و طواسي تانظي ببووٕ، ئةو ٖةوَية سِاوةطتاوة 

و يةنجاسضةيية داسيَهي تش ٖاتبوة دي. طةسّ ية ثةجنةسةنةوة ٖيَٓاوة رووسيَ و يةبةس خؤَةوة و ئة
طومت، صةيين ئيٓظإ بةسِاطيت صؤس سِةَضاوية، و ئيَُة ٖةسضةْذة تةواو ثيَوةي بةْذئ، نةضي ػتيَهي 

اواص ناس نة ية صةيٓيؼذا ٖيَضطةييَهي در و دي ،واي يةباسةوة ْاصاْني. بؤ ضي َٔ ٖةطت ئةنةّ
دةنةٕ، ٖةسوا نة طوػاسطةييَو بة ٖؤي سِووْةوة دةنةوْة طةس دةطتة؟ يةخؤَِ ثشطي، َةبةطت ية 

ضية، يةبةس وةي بة دَيٓياييةوة صةئ ٖيَضيَهي صؤسي بؤ تيَشِاَإ يةطةس ٖةس  #يةنجاسضةيي صةئ$
اْةي ْةبيَ. بؤ ويَٓة، صةئ وا ديَتة بةس ضاو بووْيَهي تاق ة ٖةس طاتيَهذا ٖةية، تا ئةوْذةيبابةتيَو ي
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دةتواْيَ خؤي ية خةَيهي طةس ػةقاّ ديا ناتةوة خؤي بةديا يةوإ، ية ثةْا ثةجنةسةيةى ية ْٗؤَي 
طةسةوة، بٗيَٓيَتة بةس ضاو و ية طةسيَوة ضاويإ ييَهات. يإ دةتواْيَ ية خؤوة يةطةٍَ خةَيهاْيرت بري 

وةسِواْي بيظتين ٖةواَييَو بيَ وا بشِياسة غويَٓذسيَتةوة. بهاتةوة، وةى بًَيَي ية ْيَو دةَاوةسيَهذا ضا
دةتواْيَ ية سِيَطةي دايو و باوناْييةوة بري ية سِابشدوو بهاتةوة. ٖةس وةٖا نة ثيَؼرتيؽ باطِ نشد 
رٕ ية ناتي ْووطيٓذا ية سِيَطةي دايهةناْيةوة بري دةناتةوة. ٖةس وةٖا ئةطةس رٕ بٔ، صؤس داسإ 

نشدٕ ية وايت طةيش دةبيَ، بؤ ويَٓة ناتي ثياطةنوتوثشِي ئاطاداسيتإ ثيَ ديانشدْةوةي ية 
ية ديات ئةوةي نة خؤتإ بة َرياتطشي ئاطايي ئةو ػاسطتاْييةتة بضأْ، سِاطت بة ثيَضةواْة، 
خؤتإ ية دةسةوةي ئةو، ْاَؤ و ية َةقاَي سِةخٓة ييَطشتٓذا دةبيٓٔ. بيَ طوَإ صةئ بةسدةواّ 

ْذي تيَشِاَاْي خؤي دةطؤسِيَ و ديٗإ ية نةيئَ و نويييَن ديا دياوة دةبيينَ. بةآلّ ٖةْذيَو يةّ ْاوة
صةيٓييةتاْة، تةْاْةت ئةطةس بيَ ثيَؼةني و ٖةَيكوآلويؽ بٔ، ية ٖةْذيَهي تش درواستش ديَٓة بةسضاو. 

ا ية خؤ بووٕ ػتيَو ػاساوة بؤ وةي نة بتواْني دسيَزة بة تيَفهشئ بةو صةيٓييةتةوة بذةئ، بةبيَ ئاط
دةٖيًََيٓةوة، و ئةّ طةسنوتهشدْة وسدة وسدة ثيَويظيت بة ٖةوٍَ و تةقةال دةبيَ. بةآلّ سِةْطة 
صةيٓييةتيَهي تش ٖةبيَت نة ثيَويظيت بة ٖةوٍَ و تةقةال ْةبيَت، ضوٕ ثيَويظت ْانات نة ػتيَو بة 

ةنة دووس دةخظتةوة، بريّ نشدةوة، وة ئةَة ػاساوةيي بٗيًََيٓةوة. بةدةّ ئةوةي نة خؤّ ية ثةجنةس
سِةْطة يةنيَو يةواْة بيَ. ضوْهة ناتيَ ئةو دوتةّ ديت طواسي تانظي بووٕ، بة دَيٓياييةوة صةيِٓ 

نة دةَييَي ية ثاؾ يةت بووٕ داسيَهي تش يةنجاسضةيي ئاطايي خؤي دؤصيوةتةوة.  ،ٖةطيت بةوة نشد
بةػذاسي و ٖاسيهاسيي بهةٕ. ية ئيٓظاْذا غةسيضةيةني قووٍَ،  سِووْة وا دوو سِةطةصةنة دةبيَ ثيَهةوة

ٖةس ضةْذة ْاَةْتكي، بة قاصاجني ئةو بريؤنةية ٖةية وا يةنطشتين رٕ و ثياو صؤستشئ سِةصاَةْذي و 
تةواوتشئ ػادوَاْي ثيَو دةٖييَنَ. بةآلّ دميةْي ئةو دوو نةطةي وا طواسي تانظي دةبووٕ، و ئةو 

دميةْة ية َٓيذا بةدي دةٖيَٓا، ئةّ ثشطياسةي ية صةيين َٓذا دةٖيَٓا طؤسِيَ نة سِةصاَةْذيةي ئةو 
ئايا ية صةيٓذا دوو سِةطةص ٖةٕ نة يةطةٍَ ئةّ دوو سِةطةصة فيضيهية يةنظإ بيَت، و ئايا ئةو دوو 
سِةطةصةؾ دةبيَ بؤ طةيؼنت بة سِةصاَةْذي و دَيدؤػي تةواو يةى بطشٕ. خةسيهي نيَؼاْةوةي 

ةني ْاػاسةصاياْة ية سؤح بووّ نة بةو ثيَية بةطةس ٖةس ناَيَهُاْةوة دوو ٖيَض دةطةآلتذاسة، ْةقؼةي
يةنيإ ْيَش و يةنيإ َيَ ية َيَؼهي ثياودا، ثياو بةطةس رْذا صاَية و ية َيَؼهي رْذا رٕ بةطةس 

طي ثيَهةوة ثياودا. باسودؤخي ئاطايي و ئاطودةيي صةئ ناتيَو ثيَو ديَ نة ئةّ دواْة بة ٖاودةْ

                                                           

157- Whitehall 



 112 

بزئ و يةباسي سِؤسييةوة ثيَهةوة ٖاسيهاسييإ ٖةبيَت. ئةطةس ثياو بٔ، بةػي رْاْةي َيَؼو ٖةسوا 
دةبيَ ناسيطةي ٖةبيَت رْيؽ دةبيَ يةطةٍَ ثياوي ْاخي خؤي ثيَوةْذيي ٖةبيَت. سِةْطة َةبةطيت 

”نؤيشير
158

اؾ بةديٗاتين ئةّ يةّ قظةيةي وا صةيين طةوسة دوو سِةطةصية، ٖةس ئةَة بووبيَ. ث“
يةنجاسضةييةية وا صةئ تةواو بةتواْا دةبيَ و بةس دةطشيَ و طؼت ٖيَضةناْي خؤي دةخاتة طةسِ. يةبةس 
خؤَةوة ومت، سِةْطة صةيٓيَو نة ٖةس تاقة ثياواْة بيَ، يإ ٖةس تاقة رْاْة، ْةتواْيَ داٖيَٓةس بيَ. 

رْاْة، يإ  -وو نتيَب َةبةطيت خؤّ ية ثياواْةبةآلّ خةسا ْةبوو تيَبفهشيايةّ و بة ضووْة الي يةى د
 ثياواْة، َةسةى بهشداية. -بة ثيَضةواْة رْاْة

بةدَيٓياييةوة َةبةطيت نؤيشير يةّ قظةيةي صةيين طةوسة دوو سِةطةصية ئةَة ْةبووة نة 
صةيٓيَهي ئاوا خةَيَهي تايبةتي بؤ رْإ دةخوات و بةسطشي ية َافةناْيإ دةنات، يإ خؤي 

ٕ دةنات بؤ ػشؤظةنشدْي وإ ية ديٗإ. سِةْطة صةيين دوو سِةطةصي نةَرت ية صةيين تاى تةسخا
نة صةيين دوو  ،سِةطةصي بة ئاوةٖا دياواصيطةييَو ٌَ بذات. سِةْطة َةبةطيت ئةو ئةَة بوو

 سِةطةصي دةْطةنة صياتش ٖةَيذييَنَ و ضاتش سِؤدةضيَتة ْاوةوة، ئيَشظاطات بيَ يةَجةس سِادةطويَضيَت
ة. ييَشادا، داسيَهيرت دةطةسِيَيٓةوة الي ػيَهظجري و صةيين ئةو سِيَهوثيَهئاطايية داٖيَٓةس، بةْةػة و 

رْاْة، ٖةس ضةْذة َةساَية  -وةى صةيٓيَهي دوو دٓظي يةبةس ضاو دةطشئ، ية دؤسي صةيين ثياواْة
ئةّ بابةتة سِاطيت بيَ وا بتواْني بًَينَي ػيَهظجري ضًؤْي طةباسةت بة رْإ بري دةنشدةوة. و ئةطةس 

نة بة ػيَوةيةني تاييبةتي يإ دياواص  ،يةنيَو ية ْيؼاْةناْي صةيين تةواو ثوخت و ثاساو ئةوةية
بري ية سِةطةص ْاناتةوة، دابيٓهشدْي ٖةيوَةسديَهي وا ية ٖةْوونةدا صؤس درواستشة ية ٖةس ناتيَهي 

ةسدةّ، و سِاوةطتاّ و ية خؤَِ ثشطي ئايا ئةّ تش. يةّ ناتةدا، طةيؼتُة نتيَبةناْي ْووطةساْي ٖاوط
سِاطتةقيٓةية طةسضاوةي ٖةس ٖةَإ ػت ْيية وا َاوةيةني صؤس طةسي ية َٔ ػيَواْذبوو. ٖيض 
طةسدةَيَو بة قةسا طةسدةَاْي ئيَُة تا ئةو سِادةية ئاطاداس ية دٓظيةت ْةبووة ئةو ٖةَووة نتيَبة 

ةستونداْةي َؤصةي بةسيتاْيا ثيؼاْذةسي ئةّ طةباسةت بة رْإ بة قةَيةَي ثياوإ ية ث
سِاطتةقيٓةية. بيَ طوَإ خةتاي بضووتٓةوةي َايف دةْطذاْي رْاْة. سةمتةٕ َةيًيَهي طةيش و 
طةَةسةي ية ثياواْذا بؤ طةملاْذْي خؤيإ طاص نشدووة. سةمتةٕ ْاضاسي نشدووٕ ثيَذاطشي ية سِةطةصي 

يَهذا ئةطةس ئةّ ثياواْةيإ بؤ بةسبةسةناْيَ باْطٗيَؼنت خؤيإ و تايبةمتةْذيةناْيإ نةٕ، ية نات
ْةنشداية، ئةوإ صةمحةتي بري نشدْةوة يةَةسِ ئةّ ثشطاْةيإ ْةدةدا بةس خؤيإ. ناتيَ نةطيَو بؤ 
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بةسبةسةناْيَ باْط دةنةٕ، تةْاْةت ئةطةس اليةْي بةساَبةسيإ ضةْذ رْيَو بة نآلوي سِةػةوة بيَت، 
دةطيَٓيَتةوة، تةْاْةت ئةطةس بةس يةوة قةت بؤ بةسبةسةناْيَ باْطٗيَؼتيإ  صؤس و نةّ ضاى تؤَية

بوو وا ية يوتهةي  “ئا”ْةنشدبيَ. دةطتِ دا سِؤَاْيَهي تاصة ية قةفةطةنةدا، ْووطشاوةي ئاغاي 
بضووتٓةوةي ثيؼةييذاية و سِةخٓةطشإ بة سِواَيةت بةطةسيذا ٖةَيذةَيئَ. و بريّ نشدةوة، سِةْطة ئةّ 

بةتة ثاطاويَو بيَ بؤ ٖةْذيَو يةّ تايبةمتةْذياْةي وا ييَشةدا ديوَةتةوة. سِؤَاْةنةّ ٖةَيذاوة. با
نة داسيَهي تش ْووطشاوةي ثياويَهِ دةخويَٓذةوة. ية ضاو  ،سِاطتيتإ دةويَ ثيَِ خؤؾ بوو

اى و بشِوا بةسٖةَةناْي رْإ صؤس سِاػهاواْة و سِووٕ بوو. ثيؼاْذةسي طةسبةخؤيي فيهشي، ئاصاديي ت
بةخؤبووْيَهي فشة بوو. ية بةساَبةس ئةّ صةيٓة طةسبةخؤيةدا، وا باػي ثيَشِاطةيؼتبووٕ و باؾ 
خويَٓذةواس ببوو، و قةت نةْذ و نؤطجيَهي ْةنةوتبوة طةس سِيَ، بةَيهة ٖةس يةطةسةتاي ية 

ة بة خؤي دايهبووْييةوة ئاصاديةني تةواوي ٖةبوو تا بة ٖةس ئاساطتةيةني ثيَي خؤؾ بوو ثةس
بذات، ٖةطتيَهي بشييت ية ناَةساْي دةنةوتة طياْتةوة. طؼت ئةَاْة بؤ ثيَذاٖةَيطوتٔ دةبوو. 
بةآلّ ثاؾ ئةوةي نة يةى دوو بةػِ خويَٓذةوة، دةتوت طيَبةسيَو نةوتة طةس الثةسِةي نتيَبةنة. 

ئةو الي  طةست بةّ ال و#. I$طيَبةسيَهي سِةؾ و سيَو و سِاطت بوو، نةّ تانوست وةى ثييت
طيَبةسةنةدا دةنشد تا وةى بتواْي ضاويَهت بة دميةْةنةي ئةوبةسيةوة بهةويَت. دَيٓيا ْةبووّ ئةوةي 
دةَذي داسة، يإ رْيَهة وا خةسيهة بة سِيَذا دةسِوات. و ٖةَوو نات ديظإ دةطةسِاَةوة الي 

صؤس ديَطةي سِيَض بوو، #I$ية وةسِةص دةبووّ. ٖةَيبةتة ئةّ #I$ئيرت وسدة وسدة يةّ ثييت #. I$ثييت
ػةسيف بوو و َةْتةقي، و سِةم وةى طاػةبةسد، و ضةْذةٖا ية طايةطةسي سِاٖيَٓإ و ثةسوةسدةنشدٕ 

ية دةَييَِ و سِيَضي #I$و ثيَشِاطةيؼتين باؾ بشيكةي دسابوو. َٔ ية قووآليي دَيُةوة باسةقةَيآليي بةّ 
قةيشاْة طةوسةنة  –ةى دوو الثةسِةّ ٖةَيذاوة يةّ ناتةدا، بة دووي ػتيَهذا ي-ييَ دةطشّ. بةآلّ

يةدا ٖةَوو ػتيَو وةى َز ْادياسة. ئةوة داسيَهة؟ ْا، #I$يةوةداية ية بٔ طيَبةسي ئةّ ثييت 
”رْيَهة. بةآلّ... ٖةس وا نة ضاوّ ية فييب

159
دةنشد وا ية نةْاسي  -ْيَوةنةي ٖةس ئةَة بوو “

يَظهة. ثاػإ ئايئَ وةدياس نةوت و طيَبةسي ئايئَ صةسياوة دةٖاتةوة، بريّ نشدةوة نة ئةو بيَ ئ
هي ٖةبوو فييب ْوقُي دةسياي دةطتبةديَ فييب يةبةس ضاو البشد. ضوْهة ئايئَ بريوسِاطةييَ

نة ئايئَ خواطت و ويظتيَهي توْذي ٖةية. يةّ ناتةدا ٖةطتِ  ،وسِاناْي بوو. ثاػإ بريّ نشدةوةبري
الثةسِةناْي نتيَبةنةّ خيَشا خيَشا ٖةَيذةداوة ٖةسواؾ بوو. ية نةْاس دةنشد قةيشاْةنة ديَتة بةسةوة و 
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يةبةس ٖةتاودا سِوويذا. تةواو ئاػهشا. بة طوسِ وتيٓيَهي صؤسةوة. دصيَوتش يةَة ْةدةبوو. بةآلّ... 
 ْةسِاْذّ بةطةس خؤَذا نة دةبيَ#. بةآلّ$بةناس ٖيَٓابوو! َشؤظ ْاتواْيَ يةنشِيض بًَيَ:  #بةآلّ$ضةْذةّ 

تاقةمت ْةَاوة! بةآلّ بؤ ضي تاقةمت -بةآلّ$بة ضةػٓيَو سِطتةنةت تةواو نةيت. سِطتةنة تةواو نةّ؟ 
وا، وةى ئةو داس عةصميةي ساؾ، ٖةس ضيةى # I$ْةَابوو، تا سِادةيةى يةبةس دةطةآلتي ثييت 

ْانات و تا نةوتبيَتة بٔ طيَبةسةنةي وػو و بيَبةسي دةنات. ٖيَض ػتيَو يةو بٔ ْيظيَةيةدا طةػة 
سِادةيةنيؽ يةبةس ٖؤطةيي ييًََي ديهة. وادياس بوو نةْذونؤطجي تش ية صةيين ئاغاي ئادا بوو وا 
سِيَطةي ناْي داٖيَٓاْي طشتبوو و بةطتبوويةوة بة نةػيَهي طٓووسداسةوة. َيواْذاسي ْيوةسِؤي ية 

سِؤصييَت، ٖةَوويامن ئانظربير، و خؤَيي دطةسة و ثؼيًة نًو قشتاوةنة و تٓيظؤٕ و نشيظتيٓيا 
بةيةنةوة ٖاتةوة بري سِةْطة نةْذونؤطجةنة يةويَذا بوو. ضوٕ ناتيَ فييب ية نةْاس دةطةسِيَتةوة، 

يةطوَية طاعةتيةنةي بةس دةسواصةنةوة دَيؤثة فشَيَظهيَهي بة ػهؤ $ئايئَ ئيرت يةبٓةوة ْاَييَ: 
َيي َٔ ضةػين د$آلَذا ْاَييَ: و ئةو ناتةي ئايئَ ديَتة بةسةوة، فييب ية وة# نةوتة خواس

باػة، ثياو دةبيَ ضي # بيَزة وا ية ْةَاَيَهي تاصة ئاودساودا ٖياَلْةي نشدووة. باَيٓذةيةني طؤساْي
بهات؟ ضوٕ ئةو وةى سِؤري سِووْة و وةى ٖةتاو بةَةْتكة، تاقة ناسيَو دةتواْيَ بهات و ية سةم ال 

ناْي نتيَبةنةّ ٖةَيذةداوةوة و دووثامت دةنشدةوة( و ْةدةئ، ئةّ ناسة ضةْذةٖا و ضةْذةٖا)الثةسِة
ضةْذةٖا داس دةيهات. و، ٖةس ضةْذة ئاطاداس بووّ ية طشوػيت تشطٓاني دإ ثيَذاْإ، ثيَِ صياد 
نشد، دةَييَي ئةّ ناسة بة دؤسيَو وةسِةصنةسة. ثشِنيَؼيهشدْي ػيَهظجري ٖةصاسإ ػيت تش ية صةيٓذا 

وةسِةصت ْانات. بةآلّ ػيَهظجري ئةّ ناسة بؤ ثيَدؤؾ بووْي دةنات و طةساوبٔ دةناتةوة، و قةتيؽ 
ئاغاي ئا ئةّ ناسة، وةني دةَيئَ، بة ئاْكةطتة دةنات. ئةو ئةّ ناسة بة ْياصي دةْط ٖةَيربِئ 
دةنات. ئةو بة دةخت نشدْةوة يةطةس َةصْايةتي سِةطةصي خؤي، دةْط يةٖةَبةس يةنظاْي 

و ية ئاناَذا، صةيين بةطةس يةَجةسدا دةنةويَت و تووسِة و سِم ٖةطتاوة  سِةطةصةنةي تش ٖةَيذةبشِيَت
”ئةطةس ػيَهظجرييؽ خاتوو نًؤ

161
و خاتوو دةيويظي بٓاطياية، سِةْطة ئةويؽ ٖةس ئاوا بواية. بيَ “

طوَإ ئةطةس بضووتٓةوةي رْإ ية طةدةي ػاصدةيةَذا دةطيت ثيَبهشداية، و ْةى ية طةدةي 
 تي طةسدةَي ئيًيضابيَت يةطةٍَ ئةوةي وا ئةَشِؤ ٖةية صؤس دياواص دةبوو. ْؤصدةيةَذا، ئةدةبيا
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نةواتة ئةطةس ئةّ بريؤنةيةي دوو ثاَيوو بووْةي صةئ وةسِاطت طةسِيَ، ئةو ػتةي دةنشيَ ييَي 
ياْي ثياوإ ئيَظتةنة ٖةس بة الي ثياواْةي -ٖةَييَٓذي ئةوةية وا ثياوةتي ئيَظتةنة خؤي ْاطيوة

ْووطٔ. رٕ بة ٖةَيةدا دةضيَ ئةطةس ْووطشاوةناْيإ غويَٓيَتةوة، ضوْهة رٕ بةْاضاسي بة َيَؼهيإ دة
سِةخٓةطشّ بةدةطتةوة طشت و بة  “ب”دووي ػتيَها دةطةسِيَ نة يةواْذا ْايبيٓيَتةوة. نتييَب ئاغاي 

بووّ، و طةسْر و ئةسى ْاطيةني صؤسةوة خةسيهي خويَٓذْةوةي بريوسِاناْي يةَةسِ ٖوْةسي ػيعشةوة 
بريّ نشدةوة ئةو ػتةي وا ْةبووْةنةي ية ْووطشاوةناْي ثياواْذا ثرت ية ٖةس ػتيَهي تش ٖةطيت 

س بةديَ و ٖؤػياساْة و سةنيُاْة بوو، ؤثيَذةنشيَت ٖيَضي ثيَ قةبووآلْذْة. بريوسِاناْي ئاغاي ب ص
ة ووت صةيين ئةو ببوبةآلّ نيَؼةنة يةوةدا بوو نة ٖةطتةناْي تشي ثيَوةْذيإ طاص ْةدةنشد دةتط

بةػطةييَهي دياواص و ٖيض دةْطيَو ية بةػيَهةوة ْةدةطةيؼتة بةػةنةي تش. بؤية، ناتيَو ية 
دا، ٖةس يةويَ بةبيَ سِؤسي دةنةويَت بة عةسصيذا  “ب”صةيُٓاْذا دةضيٓةوة بة سِطتةيةني ئاغاي 

ؤسةناْي تشي بريوسِا دةٖييَنَ و بةآلّ ناتيَو سِطتةيةني ئاغاي نويشير ديَتةوة ْاو صةئ، دةتةقيَ و د
 ئةَة تاقة دؤسي ْووطيٓة وا دةنشيَ بًَيَي سِةَضي رياْي ٖةسَاْي تيَذاية. 

ئيَظتةنة  -بةآلّ ئةّ سِاطتةقيٓةية، بة ٖةس ٖؤيةني بيَت، ديَطةي داخة. ضوٕ بةّ واتايةية
”طةيؼتبووَة سِيضي نتيَبةناْي ئاغاي طايضوستي

161
”و ئاغاي نيجًيٓط “

162
ْذيَو ية وا ٖة-“

باػرتئ بةسٖةَةناْي نةَية ْووطةساْي طةسدةَي ئيَُة ٖيض ئاوسِيَهيإ ييَ ْادسيَتةوة. رٕ ٖةس 
نة يةو  ،ضيةى بهات ْاتواْيَ ئةو ناْييةي ريين ٖةسَاْةي، وا سِةخٓةطشإ خاتشي دةّ دةنةٕ

خةناْي ثياوإ ثةطٔ نتيَباْةداية، بذؤصيَتةوة. ئةّ نتيَباْة سِيَض ية طةوسةيي ثياوإ دةطشٕ، باية
دةنةٕ و وةطفي دوْياي ثياوإ دةنةٕ دطة يةَاْة، رٕ يةو ٖةطتةي صاَية بةطةس ئةّ نتيَباْةدا 
ْاطات. ٖيَؼتا صؤسي َاوة بطةيٓة نؤتايي نتيَبةنة، بة خؤَإ دةَيينَي ئيَظتةنة ديَت، ئيَظتةنة 

بة طةس طةسي دويياْي ثريدا  طشد و نؤ دةبيَت ئيَظتةنة بة طةسَاْذا دةسِووخيَت. ئةو ويَٓةية
دةنةويَت ئةو ية تشطإ دةَشيَت بةسِيَوةبةسي ْووطيٓطة يةبةس وةفاتي ئةو دوو طيَ وػة قظة دةنات 
و طؼت قوسيٓطةناْي ضةَي تيَيُض بة يةنةوة دةطت دةنةٕ بة خويَٓذٕ، بةآلّ بةس يةوةي نة ئةّ 

ةْطيةناْذا خؤَإ دةػاسيٓةوة، ضوٕ ئةو ٖةطتةي سِووداوة سِوو بذات، ٖةَيذينَي و ية بٔ ضًَة تشيَ فةسِ
ئةوْذة بؤ ثياو قووٍَ، ئةوْذة ْاطو، و ئةوْذة طةَبوييهة، رٕ ناغ دةنات. ئةّ سِووداوة بؤ 
ئةفظةساْي ئاغاي نيجًيٓطيؽ سِوو دةدات وا خؤيإ ية ئةسنةناْي طةس ػاْيإ دةبويَشٕ و يةَةسِ 
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ةنةيإ و #ناس$اسةي ثياوةناْي ئةوةوة وا يةطةٍَ توو داضيَٓةناْي وا تؤو دادةضيَٓٔ و ية ب
َشؤظ بة ٖيَٓاْة بةس ضاوي ئةّ دميةْاْة طووس ٖةَيذةطةسِيَت، وةى بًَيَي يةناتي -بة تةْيإ#ئاآل$يةطةٍَ

بةدصيةوة طويَذاْذا ية داْيؼتٓيَهي تةواو ثياواْةدا ثيَيإ صاْيبيَت. ئةوةي سِاطيت بيَ ْة ئاغاي 
نيجًيٓط بة قةسا ْوونة دةسصيةى رْايةتيإ تيَذا ْيية. نةواتة، ئةطةس بتواْني  طايضوستي و ْة ئاغاي

طؼت تايبةمتةْذيةناْي ئةوإ طؼتطري بهةئ، خاو و ناٍَ ديَتة بةس ضاوي رٕ. ٖيَضي ثيَ 
قةبووآلْذْيإ تيَذا ْيية و ناتيَ نتيَبيَو ئةو ٖيَضةي تيَذا ْةبيَ، ٖةس ضةْذةؾ بة قوسطي بهةويَ 

 ةيٓذا، ْاتواْيَ ية ْاخيةوة سِؤضيَ.بةطةس ص
يةو ساَيي بيَ ئؤقشةييةيذا وا نتيَبةنإ يةْاو قةفةطةنة ٖةَيذةطشئ و بيَ ئةوةي نة ضاويَهيإ 
ييَ نةئ ديظاْةوة دةياخنةيٓةوة طةس ديَطانةيإ، دةطتِ نشد بةٖيَٓاْة بةسضاوي طةسدةَاْيَو ية 

طتووس بة خؤيةني بيَويَٓة وا ْاَةناْي ئوطتادإ  طةسدةَي ثياوةتي ثؼت ئة-داٖاتوويةني ْضيهذا
”)بؤ ويَٓة، ْاَةناْي طيرَي وايتيَش سايي

163
(بة سِواَيةت باطي ييَ دةنات، و دةطةآلتذاساْي “

ئيتايياؾ ئيَظتةنة ٖيَٓاوياْةتة دي. َةساَية ئةو ٖةطيت ثياوةتية تةواو و بيَ ويَٓةيةي وا ية سِؤّ 
بيَ ٖةس ضةْذةؾ ثياوةتي تةواو و بيَ ويَٓة بؤ وآلت بايةخي ٖةية ناسيطةسي بةطةس نةطةوة ْة

ٖةبيَ، دةتواْي يةَةسِ ناسيطةسييةنةي يةطةس ٖوْةسي ػيعش بةػو بي. ٖةس ضؤْيَو بيَ بة طةسْر 
دإ بة بابةتةناْي سِؤرْاَةنإ، ية ئيتاييا ثةسِؤػيةني تايبةت ية ٖةَبةس ضريؤنٓووطيٓةوة ٖةية. 

بةسِيَوة بشد. # بشدْي سِؤَاْي ئيتاييايي بةسةو ثيَؽ$هيإ بة َةبةطيتصاْظتطاييةنإ داْيؼتٓيَ
ثياواْي بةْاوباْط ية بٓةَاَية طةسبةدةسةوةنإ، يإ ثياواْي طةسبةدةسةوة ية ناسوباسي َاَييذا، 
ثيؼةطاصي، يإ داّ ودةصطا فاػيظتيةنإ، ضةْذ سِؤر يةَةوبةس يةدةوسي يةى نؤ بووْةوة و يةّ 

طةسدةَاْي فاػيظت $يإ نشد، و تيًَطشِافيَهيإ بؤ دؤضيَ ْاسد و ٖيوايإ خواطت نةبواسةدا قظاْ
بةّ صوواْة ػاعريي ػياوي ئةّ طةسدةَاْة بةدي دةٖيَٓيَت. ٖةَوَإ دةتواْني يةّ ئاواتة َةصْةدا 

 نة ػيعش بتواْيَ ية َاػييَن دودة نةػيةوة بيَتة دةس. ػيعش ،بةػذاس بني، بةآلّ ئةوة ٖةس ْابيَ
ػيعشي فاػيظيت ئاوَيةَةيةني نة ،دةبيَ دايهي ٖةبيَ، ٖةس وةٖا باونيؽ. تشطي ئةوة ديَتة ئاساوة

ْاطهي يةباس ضووي طضهة و تشطٓاى بيَ، يةواْةي وا ية قوتوة ػووػةناْي َؤصةي ػاسة 
 ضهؤيةناْذا دةياْبيٓني. دةَيئَ ئةّ ديَوةصَاْة صؤس تةَةٕ ْابةْة طةس. تا ئيَظتة نةغ ْةيذيوة
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ئارةَييَهي طةيش و طةَةسةي وا ية َةصسايةى خةسيهي يةوةسِإ بيَت. دوو طةس يةطةس يةػيَو ْابيَتة 
 ٖؤي تةَةٕ دسيَزي. 

بةّ ساَيةػةوة، ئةطةس ثيَذاطشي يةطةس ديتٓةوةي خةتاباس بهةئ، يةَةسِ ٖةَووي ئةّ ثشطاْة 
اصإ بةسثشطٔ: خاتوو بيَضبيَشا خةتا ٖةس ْانةويَتة طةس ػاْي سِةطةصيَو. طؼت فشيودةسإ و ضانظ

”ناتيَ دسؤي بة يؤسد طشاْويٌ طوت ناتيَ خاتوو دةيويظت سةقيكةتي بة ئاغاي طشيَط وت
164

“ .
ٖةَوو ئةو نةطاْةي وا ئةّ باسودؤخي ئاطاداسي ية دٓظيةتةيإ ثيَو ٖيَٓاوة خةتاباسٕ ئةواْةٕ وا 

َاْةي خؤػي و ناَةساْي، بةس يةدايو ناتيَ دةَٗةويَ صةيِٓ يةطةس نتيَبيَو سِاطشّ و يةو طةسدة
يةو ناتةدا وا -بووْي خاتوو دةيويع و خاتوو نًؤ، بةدوويذا بطةسِيَِ، بةسةو ثيَؼةوة ثاَيِ ثيَوة دةْئَ

ْووطةس ية ٖةس دوو ثاَيووي صةيين خؤي بة قةسايةى نةَيو وةسدةطشيَ. نةواتة دةبيَ بطةسِيَيةوة طةس 
ى بوو و ٖةسوةٖا نيتع و ئيَظتيَشٕ و نوثيَش و يةَب و نويشير. ػيَهظجري، ضوٕ ػيَهظجري ْيَشةَوو

ثيَُوا ػيًًَي بيَ اليةٕ بوو. ية َيًتؤٕ و بئَ داْظؤْذا ثياوةتي تؤصيَ صاٍَ بوو. ٖةسوةٖا ية 
وسدصؤست و تؤيظتؤيذا. يةطةسدةَي ئيَُةدا، ثشؤطت تةواو ْةْيَش ْة َيَ بوو، تةْاْةت سِةْطة 

نة ْانشيَ طهاآليةني  ،خيتَ صياتش بوو. بةآلّ ئةّ عةيبة ٖيَٓذة دةطُةْةاليةْي رْايةتيةنةي ْة
ييَبهةي، ضوٕ بيَ تيَهةآلويَهي يةّ دؤسة، وادياسة عةقٌَ صاٍَ دةبيَ و ٖيَضةناْي تشي صةئ وػو و 

نة تيَذةثةسِيَ  ،ْةصؤى دةبٔ. ئاواؾ، دَيدؤػي خؤَِ بةّ فهشة داوة نة سِةْطة ئةَة قؤْاغيَهة
بةَيييَن ئةوةي نة ئيَوة ية سِةوتي فيهشةنامن -وةي بؤ يةطةس بةَييَٓةنةي خؤّ َاوّ نوتوَةصؤسبةي ئة

نؤٕ وةبةس ضاو ديَت صؤسبةي ئةو ػتاْةي طشِيإ بةسداوةتة ضاوي َٔ، بؤ ئيَوة وا -ئاطاداستإ نةّ
 ٖيَؼتا عاصةب ْةبووٕ ديَطةي طوَإ ييَهشدْة. 
ضووّ و دةطتِ دا ئةو الثةسِةيةي وا طةسديَشِي رٕ و  نةضي ئاواؾ، بةسةو الي َيَضي ْووطيٓةنة

ضريؤى ية الطةسووةنةي ْووطشابوو و يةبةس خؤَةوة ومت، يةنةَني سِطتةيةني وا يةو الثةسِةيةدا 
دةيٓووطني ئةوةية وا بؤ ئةو نةطةي نة دةْووطيَ برينشدْةوة طةباسةت بة سِةطةصي خؤت ويَشاْهةسة. 

                                                           

ةيويع و نؤييَزي طيَشتةٕ ْووطشاوةي ية ييَهؤَييٓةوةيةى يةطةس نتيَيب ئيَُيًي د 1927 وؤَيف ية- 464
ئاغاي طشيَط يةطةس #$بؤ ضي رْإ صيادئ؟$باسباسا ئيَظتيوئَ ئاَارةي نشد بة وتاسيَهي طشيَط بةطةس ديَشِي

ئةو بشِوايةية طؼت بووْي رْإ يةوةدا نوست دةنشيَتةوة نة يةريَش ضاوةديَشي ثياواْذإ و خضَةتي ثياوإ 
نإ و نشدةوةناْي ئيَُيًي دةيويع ية سِووبةسِووي سِايةنةي ئاغاي طشيَط دا وادياسة وؤَيف قظة”دةنةٕ.

 دادةْيَ. و. ف
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ثياواْة يإ -سيَهي سِووت و سِةبةٕ و ثةتي ويَشاْهةسة دةبيَ رْاْةرٕ بووٕ يإ ثياو بووٕ بة دؤ
رْاْة بي. بضوونرتئ ثيَذاطشيةى يةطةس ٖةس ضةػٓة صؤسييَهشدٕ و ضةوطاْذْةوةيةى  -ثيَاواْة

ويَشاْهةسة تةْاْةت ْابيَ ية سِووي ئيٓظاف و يةنظاْييةوة بةسطشي ية ئاسَاجنيَو بهات يإ بة 
وةى رْيَو قظإ بهات. َةبةطيت َٔ ية ٖيَٓاْة طؤسِيَي  ػيَوةيةني ئاطاداساْة

طةَة نشدٕ بة وػةنإ ْيية ٖةس ػتيَهي بةو دةَاسطشرية ئاطاداساْةيةوة بٓووطشيَ #ويَشاْهةس$وػةي
َشدْي بةطةسدا دادةطةثيَ. ْاتواْيَ بةس بييَنَ. ٖةسضةْذةؾ بؤ يةى دوو سِؤرإ صيشةناْة و ناسيطةس، 

بيَتة بةسضاو ٖةس نة ػةو داٖات دةبيَ بهوريَتةوة ْاتواْيَ ية صةيين ئةواْيرتدا بةدةطةآلت و بة ٖيَض 
طةػة بهات. بةس يةوةي نة ناسي داٖيَٓاْة بطاتة بةس دةبيَ ية صةيٓذا دؤسة ئاٍَ و طؤسِ و 
ٖاوناسييةى ية ْيَوإ رٕ و ثياودا بيَتة دي. ثيَويظتة ضةػٓة ثيَوةْذيَهي ية ْاو دربةيةنةناْذا طاص 

نة ْووطةس ئيَُة ية طؼت ئةصَووْةناْي خؤي دةطةيييَنَ،  ،هشيَت. ئةطةس بشِياسة وا ٖةطت بهةئب
طؼيت صةئ دةبيَ تةواونشاوة بيَ. دةبيَ ئاصادي ية طؤسِيَذا بيَ و ٖةس وةٖا ئاطوودةيي. ْابيَ ٖيض 

سابيَتٓةوة. بريّ تةطةسيَو دريِة دريِ بهات، ٖيض ضشايةى ْابيَ ثشتةثشت بهات. ثةسدةنإ دةبيَ داد
نشدةوة ناتيَو ئةصَووْي ْووطةس دةطاتة نؤتايي، دةبيَ ثاٍَ بذاتةوة و ييَطةسِيَ تاوةى صةيين دةرْي 
دووت بووْةنةي خؤي ية تاسيهاييذا بطشيَ. ْابيَ ضاو يةو ػتة نات وا دةنشيَ يإ ييَي بةػو بيَت. 

ية قوسيٓطةنإ نات وا بة ٖيَوسي بةطةس ية دياتي ئةوة، دةبيَ طوَيةباخيَو ٖةَيوةسييَنَ يإ ضاو 
ضؤَيةوة دةسِوٕ. داسيَهي تش ئةو سِووباسة ضهؤيةية ٖاتةوة بةس ضاوّ وا طةَيةنة و خويَٓذناسةنة و 
طةآل وػهةناْي يةطةٍَ خؤي دةبشد ية دووسةوة، دةْطةدةْطي ٖاتوضؤي يةْذةمن يةْاو ئةو سِووباسة 

ومتةوة وا ئةو رٕ و ثياوةي، نة يةو ػةقاَة بة يةنرتي طةوسةيةدا دةبيظت و وةبري ئةو تانظية نة
 طةيؼتبووٕ، يةطةٍَ خؤي بشدبوو و يةبةس خؤَةوة ومت، طةسِياْي ريإ ئةواْي يةطةٍَ خؤي بشد. 

بةّ -ييَشادا، َيَشي بيتؤٕ ية قظةنشدٕ دةنةويَت. ئةو ثيَي طوتوٕ ضًؤٕ بةّ ئاناَة طةيؼتووة
بؤ ٖؤْيٓةوةي ٖؤْشاوة و ْووطيين ضريؤى ثيَويظتة ثيَٓظةد  وا-ئاناَة سِةم و تةم و وةالْشاوة

و رووسيَهت ٖةبيَ نة قوَيفيَو بة دسطانةيةوة بيَ. ٖةوَيي داوة ئةو بريؤنة و  طاَيذات ية ثاوةْذ
ٖةطتاْةي بووْة ٖؤي ئةوةي نة بة ئاوةٖا ئاناَيَو بطات سِووٕ و ئاػهشا ثيَتإ ثيؼإ دات. 

ا بضٔ وا بةسةو ييَجشطشاوي ضاوةديَشيةتي ٖةَيذيَ، ييَشا ْاْي ْيوةسِؤ داواي ييَ نشدووٕ بة دوويذ
دةخوات، يةويَ ػيوي ػةويَ دةخوات، ية َؤصةخاْةي بةسيتاْيا ضةْذ ويَٓةيةى دةنيَؼيَتةوة، ية 
قةفةطةي نتيَبةنة نتيَب ٖةَيذةطشيَ، و ية ثةجنةسةنةوة ضاو ية دةسيَ دةنات. ٖةس يةو ناتةدا وا 

ئةّ ناساْة بووة، بيَ طوَإ ئيَوة بيٓةسي ية سِيَ الدإ و بة ٖةَية ضووْةناْيذا بووٕ و  ئةو طةسقاَيي
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طةسجنتإ بةوة داوة ض ناسيطةسييةني ية طةس بريوسِاناْي داْاوة. سةمتةٕ ٖةْذيَ داس سِايةناْيتإ 
تإ نةّ سِةت نشدوةتةوةيإ، بة يةبةس ضاو طشتين سِاي خؤتإ، ػتيَهتإ يةطةس داْاوة يإ ييَ

نشدووةتةوة. طؼيت ئةَاْة ٖةس بةو دؤسةية نة دةبيَ بيبَ، ضوٕ ية ئاوةٖا ثشطيَهذا سةقيكةت ٖةس 
نشدْي بة يةثةْا يةى داْاْي ٖةَيةي دؤساودؤس ثيَو ديَت. ئيَظتةنة َٔ قظةنةي خؤّ بة ثيَؼبيين

 ياس بيَٓة طةس صاس. دوو سِةخٓةي صؤس سِووٕ دةبشَِةوة، ٖيَٓذة سِووٕ نة يةوة دةضيَ بةبيَ ئيدت
سِةْطة بًَئَ ٖيض سِايةى ية بواسي ٖةَيظةْطاْذْي بايةخةناْي دوو سِةطةصةنة ية اليةٕ ْووطةسةوة 
دةسْةبشِاوة. يةّ ناسةدا قةطتيَو ية طؤسِيَذا بووة، يةبةسوةي تةْاْةت ئةطةس ناتي ئةّ بايةخ 

ضةْذةيإ ثوٍَ و ضةْذةيإ رووس يةبةس  ية ئيَظتةدا، صؤس طشْطة نة بضاْني رْإ-بشِيٓةوةيةؾ ببواية
تةْاْةت ئةطةس ناتيؼي -دةطتذا بووة تاوةى يةَةسِ تواْاييةناْياْةوة خةسيهي بريوسِا دةسِبشِئ بني

طةييبَ، بة سِاي َٔ ْانشيَ ييَٗاتوويي و تايبةمتةْذية صةيين يإ تانة نةطيةنإ وةى ػةنش و 
ةَربجييؽ ْانشيَ وا بؤ داْاْي َشؤظةنإ ية ثؤيةنإ و سِؤْةنةسة بهيَؼيت ئةّ ناسة تةْاْةت ية ن

داْاْي نآلويَو يةطةس طةس و ثيتطةييَو بةدووي ْاوةناْياْةوة ٖيَٓذة طاص و ئاَادةٕ. بة سِاي َٔ، 
تةْاْةت خؼتةي يةنةَيٓييةناْي سِؤررَيَشي ويهتةسيؽ ْاتواْيَ ثيَهٗاتةي يةنذاسي بايةخةنإ 

”ثيَُإ وابيَ طةسثةٍ باتنة ،آلْة ْييةوكي و َاقوبٓوييَنَ، و ٖيض ٖؤيةني َةْت
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دةبيَ يةدواوةي “
فآلْة وةطتاناساْةي طةسػيَتةوة بيَتة طةس َيَضي ػيوي ػةو. داْاْي سِةطةصيَو ية بةساَبةسي 
سِةطةصةنةي تش، و تايبةمتةْذيةى ية بةساَبةس تايبةمتةْذيةني تشدا، و بةطةوسة صاْيين خؤت و بةنةّ 

رت، تايبةتة بة قؤْاغيَو ية رياْي َشؤظ نة ثيَوةْذي ٖةية بة فيَشطةي تايبةتيةوة. يةّ صاْيين ئةواْي
ٖةٕ و اليةْيَو دةبيَ اليةْةنةي تش ببةصيَٓيَت و سِاوةطتإ ية ثيَطةي  #دوو اليةٕ$قؤْاغةدا، 

ة. ػاْاصي و وةسطشتين طوَيذاْيَهي دواْهيًة ية دةطيت خودي بةسثشطي فيَشطة يةسِادةبةدةس طشْط
َشؤظةنإ وسدة وسدة باَيغ دةبٔ و باوةسِيإ بةو دوو اليةْة يإ بةسثشطي فيَشطة يإ طوَيذاْي 
دواْهيالْةنة ْاَييَنَ. ٖةس ضؤْيَو بيَ، ئةوْذةي ثيَوةْذي بة نتيَبةوة ٖةبيَ، صؤس ئةطتةَة نة 

ةخٓةناْي ئةدةبياتي ئاوةٖا ْيؼاْةيةني بايةخياْةي دياسيهشاو و ْةطؤسِ بة نتيَبةوة بٓيَي. ئايا سِ
نشدٕ و ٖةَيظةْطاْذْذا ْني؟ سِيَهةوةْذطةييَهي  ا ٖةتايي ئةّ نيَؼةية ية دادوةسيسِؤر بةَيطةيةني ٖةت

نتيَبيَو دةطشيَتة خؤ. ثيَذا ٖةَيطوتٔ و  #ئةّ نتيَبةبيَ بايةخة$و  #ئةّ نتيَبة َةصْة$وةى 
شدٕ خؤخآلفاْذْيَهي طةسجنشِانيَؽ بيَ، ية سِةخٓةييَطشتٔ ٖةسدوونيإ قؤسِٕ. ْا، ٖةسضةْذةؾ ثيَواْةن
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طوودةناْة، و طةس داْواْذٕ بؤ ياطاناْي ئةّ ثيَوةساْة طوونرتئ دؤسي بؤضووٕ و ناسة ٖةسة بيَ
وةسطشتٓة. تا ئةو دةَةي وا ئةو ػتةي ثيَتإ خؤػة دةيٓووطٔ، ٖيض ػتيَهي تش طشيٓط ْيية و 

طاَيةٖاي طاٍَ بايةخي دةبيَ يإ ٖةس تا ضةْذ نةغ ْاتواْيَ بًَيَ ئةو ػتةي دةيٓوووطٔ ٖةتا 
ناتزَيَش. بةآلّ قوسباْيهشدْي تاَية َوويةني خةياَيي ئيَوة، يإ تاثؤيةني سِةْطةنةي، يةبةس 
سوسَةت سِاطشتين طةسؤني فيَشطة وا طوَيذاْيَهي صيَوي بةدةطتةوةية، يإ ئوطتاديَو وا ٖيٌََ 

ثيَهشدْة، و بة بةساوسدنشدْي يةطةٍَ بة نرتئ دؤسي خياْةتنيَؼيَهي ثيَواْةنشدْي يةباَيذاية، ضشوو
قوسباْيهشدْي َاٍَ و طاَاْي داوئَ ثاني، وا طةسدةَاْيَو دةياْوت طةوسةتشئ ييَكةوَاْة، ٖةس 

 ٖيض ْيية. 
ثيَُواية سِةخٓةي دواتشي ئيَوة ئةَة بيَ وا َٔ ية طةس يةبةسي ئةّ قظاْةدا بؤ ػتة َاديةنإ 

بايةخ داْاوة. تةْاْةت ئةطةس قظةناْي َٔ تا سِادةيةني صؤس وةى طةَبوييظت  يةسِادةبةدةسّ
ية طاَيذا بة واتاي نةَيو وةسطشتٔ ية ٖيَضي تيَشِاَإ، و قوفًَيَو بةطةس  ثاوةْذنة ثيَٓظةد -دابٓئَ

 ديظإ يةواْةية بًَئَ صةئ دةبيَ يةوبةسي ػتيَهي-دةسنةوة بة واتاي ٖةبووْي طةسبةخؤيي فيهشية
ئاوةٖاوة بيَ و صؤسبةي نةَية ػاعريإ ثياواْيَهي ٖةراس بووٕ. نةوابيَ ئيضمن ثيَبذةٕ قظةي ئوطتادي 
ئةدةبياتةنةي خؤتاْتإ بؤ بطيَشَِةوة، وا باػرت ية َٔ دةصاْيَ ض ػتطةييَو ناسيطةسيإ بة طةس 

” نووض دةْووطيَت:-طةسنةوتوويي ػاعريةوة ٖةية. دةْابي ئاستوس نوئيًيَش
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َية ػاعرياْي نة$“
ئةّ طةد طاَيةي دوايي ض نةطاْيَو بووٕ؟ نويشير، وسدصوست، بايشوٕ، ػيًَي، يةْذيَش، نيتع، 

دةتواْني ئاييَشا سِاوةطتني. ٖةَوو -تٓيظؤٕ، بشاوْيٓط، ئاسْؤيذ، َوسيع، سؤصييَت، طوئيٓبيَشٕ
وة و يةو طياْةؾ، ئةَاْة، دطة ية نيتع، بشاوْيٓط و سؤصييَت، خويَٓةواسي ئاناديَُيهيإ ٖةبو

نيتع، نة دواْةَةسط بوو، تاقة نةطيَو بوو وا باسودؤخيَهي َاَيي باػي ْةبوو. سِةْطة ئةّ 
قظةية بيَ سِومحاْة بيَتة بةس ضاو، و سةمتةٕ خةَٗيَٓةسيؼة بةآلّ سِاطتةقيٓةي ْاخؤؾ ئةوةية وا ئةو 

بيَ، بة يةى سِادة ية ْيَو ٖةراس و بريؤنةيةي دةَييَ ييَٗاتوويي ػاعرياْة ية ٖةس ديَيةني ثيَي خوؾ 
دةوَيةَةْذدا، دةس دةنةويَت، صؤس ية سةقيكةت ْاضيَ. سِاطتةقيٓة ئةوةية وا ْؤ نةغ يةو دواصدة 

ة بة واتايةني تش، بة دؤسيَو طةيؼتبووْة باػرتئ ثًةي ونةطة خويَٓةواسي ئاناديَُيهيإ ٖةبو
دةطةيؼت. سِاطتةقيٓة ئةوةية وا ية طيَ خويَٓذةواسييةى نة ية ئيٓطًيظتإ دةطتت ثيَي سِا

نةطةنةي تش بشاوْيٓط، ٖةسوةني دةصأْ، باسودؤخيَهي َاَيي باػي ٖةبوو، و َٔ بة غريةتةوة 

                                                           

166- Sir Arthur Quiller-Coach,The Art of Writing 
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”ثيَتإ دةَييَِ ئةطةس باسودؤخي َاَيي باؾ ْةبواية، ْةيذةتواْي طاٍ
167

يإ ئةْطوطتيًة و  “
”نتيَب

168
ني ية طةودا و َاَةَيةناْيذا طةس بٓووطيَت ٖةس بةو دؤسةي نة ئةطةس بابي سِاطه “

”ْةنةوتاية، سِاطهيٓيؽ ْةيذةتواْي ْطاسنيَؼاْي َؤديَشٕ
169

نؤ بهاتةوة و بٓووطيَ. سؤصييَت ْةختة “
داٖاتيَهي تانةنةطي بوو، بيَذطة يةوة ْيطاسنيَؼيؼي دةنشد تاقة نيتع دةَيَٓيَتةوة وا 

”ئاتشوثوغ
171

171”شية الويذا فةوتاْذي، ٖةس بةو دؤسةي دإ نًيَ “
ي ية ْةخؤػداْةي دةسووْي و “

”ديَُض تاَظؤٕ
172

ي بة تًياى يةْاو بشد. ئةَاْة سِاطتةقيٓةطةييَهي تشطٗيَٓةسة، بةآلّ سِيَِ ثيَبذةٕ “
ٖةس ضةْذة بؤ ئيَُة وةى ْةتةوةيةى -يةطةَييإ سِووبةسِوو بيٓةوة. يةّ باسةيةوة طوَاْيَهي تيَذا ْيية

يةى ية نؤَةَيطةي ئيَُةدا ػاعريي ٖةراس ْة ئيَظتةنة و ْة نة يةبةس نةَونووسِ -ػةسّ ٖيَٓةس بيَ
ئةوةؾ بًَيَِ نة َٔ يةّ دة –دوو طةد طاَييؽ يةَةوبةس ٖيض بةختيَهي ثيَٓةدساوة. بشِوا بهةٕ 

طاَيةي دووايييذا بةػيَهي ٖةسة صؤسي ناتي خؤّ بو بيٓيين طيَظةد و بيظت فيَشطةي طةسةتايي 
بذةئ، بةآلّ، ية سِاطتيذا، ٖيواي سِصطاسي و واْني اليف ديَُونشِاطي ييَسِةْطة ئيَُة بت-تةسخإ نشدووة

طةيؼنت بةو طةسبةخؤيية فيهشية وا بةسٖةَي طةوسةي ييَوة وةدةس دةنةويَت بؤ َٓذاَييَهي ٖةراس ية 
 ئيٓطًيظتإ تاقة تؤصقاَييَو ثرتة ية نوسِي نؤيًةيةني ئاتييَن. 

ػاعريي ٖةراس ْة ئةَشِؤنة و ْة يةو $غاتة بةس باغ. نةغ ْةيذةتواْي ثشطةنة يةَة طاْاتش 
دوو طةد طاَيةي دواييذا بضونرتئ بةخيت ْةبووة... ٖيواي سِصطاسي و طةيؼنت بةو طةسبةخؤيية 
فيهشيةةي وا بةسٖةَي طةوسةي ييَوة وةدةس دةنةويَت، بؤ َٓذاَييَهي ٖةراس ية ئيٓطًيظتإ ٖةس 

ي ئاتييَن. ثشطةنة ٖةس ئةَةية. طةسبةخؤيي فيهشي بةْذة بة تؤصقاَييَو ثرتة ية نوسِي نؤيًةيةن
ٖؤطةيي َاديةوة. ػيعش بةْذة بة طةسبةخؤيي فيهشيةوة. و رْإ ٖةَوو نات ٖةراس بووْة، ْةى 
ٖةس يةّ دوو طةد طاَيةي دواييذا، بةَيهو ية طةسةتاي َيَزووةوة. رْإ، بة بةساوسدنشدْيإ يةطةٍَ 

ٕ، طةسبةخؤييةني فيهشي نةَرتيإ ٖةبووة. نةوابيَ رْإ بضوونرتئ نوسِاْي نؤيًة ئاتيَٓييةنا
بةختيإ بؤ طوتين ػيعش ْةبووة. ٖةس يةبةس ئةوةية َٔ ٖيَٓذة يةطةس ثوٍَ و رووسيَو بؤ خؤ ثيَذاطشي 

                                                           

167- Saul 

168- The Ring and the Book 

169- ModErn Painters 

404Atropos - ،ع و ئاتشوثوغ(ية ئةفظاْةطةيي يةنيَهة ية طيَذاْة ئيالٖةنةي ضاسةْووغ)نًؤتؤ، الخظي
 ف-و-يوْاْيذا وا طةسةداوي تةَةْي َشؤظيإ بةدةطتةوةية و ئاتشوثوغ دةيجضشِيَينَ. 
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نيَؼاْةناْي ئةّ رْة طوَٓاواْةي سِابشدووة، نة ئاواتةخواصّ دةنةّ. ئاواؾ، يةبةس سِةْر
َاويذا، يةبةس طةسطووسِتشَإ طةباسةت بةوإ يةبةس دةطتذا بوواية، و يةو ثةسِي صاْياسيطةييَهي صؤس

دوو داْة ػةسِ، ػةسِي نةسمييَ وا فًؤساْع ْايتيٓطيًَي ية رووسي داْيؼتين َاَيةنةي ٖيَٓاية دةس، و 
ي وا دةوسوبةسي ػةطت طاٍَ دواتش دةسنةناْي يةطةس رْي ئاطايي نشدةوة، ئةّ دصيَو ئةوسوثاػةسِي 

و ضةثةَيياْة بةسةو باػي دةسِؤٕ. ئةطةس وا ْةبواية، ئيَوة ئةّ ػةو ييَشا ْةدةبووٕ، و ئةطةسي ئةوةي 
تإ داٖات ٖةبيَ، ٖةس ضةْذةؾ دةتشطِ ٖيَؼتانةؾ ػيت وا ٖةس ْةبيَ، ثاوةْذنة طاَيي ثيَٓظةد 

 يةسِادةبةدةس نةّ بوو. 
ذة طشْطايةتي دةدةي بة ْووطيين نتيَب بة سِةْطة ٖيَؼتاؾ ٖةس طًةييتإ ٖةبيَ و بًَئَ بؤ ئةوْ

ةية  قةَيةَي رْإ، ية ناتيَهذا دإ بةوةدا دةْيَي ئةّ ناسة ٖةوَييَهي يةنذاس صؤسي ثيَويظتة، و يةوْا
بهيَؼشيَتة طةس نورساْي ثووسي بٓيادةّ بة دَيٓياييةوة دةبيَتة ٖؤي ئةوةي دسةْط بطةيٓة طةس 

ؤي ئةوةي يةطةٍَ ئاغاياْيَهي صؤس ْاصداس تووػي دةَةقشِةي صؤس خواسدْي ْيوةسِؤ، و سِةْطة ببيَتة ٖ
ة ببني. ئيذاصةّ بذةْيَ دإ بةوةدا بٓيَِ ةٕ.  ،ػيًَطريْا نة نةَيهةَيةناْي َٔ تا سِادةيةى خؤثةطٓذْا

ثيَِ خؤػة نتيَب صؤس  -َٓيؽ، وةى صؤسبةي رْاْي ئيٓطًيظي ْةخويَٓذةواس، خويَٓذْةوةّ ثيَدؤػة
دةبةدةس باطي ػةسِ ٓيَهة ئةو ػتاْةي دةياخنويَُٓةوة ٖةْذيَو وةسِةصنةس بووٕ َيَزوو يةسِاغويَُٓةوة. بةي
ٓاَة يةسِادةبةدةس باطي طةوسة ثياوإ واي بؤ دةضِ ػيعش بةسةو بيَ نةَيهي ْةصؤني دةنات، و رياْ

ضريؤني ْويَ بةآلّ ئيرت بةقةسا ثيَويظت نةّ ونؤسِيةناْي خؤّ وةى سِةخٓةطشي  -دادةطةسِيَ، و ضريؤى
ووطٔ،  خظتوةتة بةس ضاو و يةَة صياتش باطي ْانةّ. نةواتة داواتإ ييَ دةنةّ طؼت دؤسة نتيَبيَو ٓب
. ٖيواداسّ،  و طةباسةت بة ٖيض بابةتيَو، ٖةس ضةْذةؾ بيَ بايةخ و وةالْشاو يإ طشيٓط، دوو دٍَ َةٔب

و دوْيا ببيٓٔ، طةباسةت بة داٖاتوو يإ  ٖةس ضؤْيَهي بيَ، ئةوْذة ثوٍَ ثةيذا بهةٕ نة بتوأْ بطةسِئَ
سِابشدووي ديٗإ تيَبفهشٕ، طةباسةت بة نتيَبةنإ خةياآلت بهةٕ و بةّ ال و ئةوالي ػةقاَذا 

وآليي ضةَةوة. يةبةس وةي َٔ بة ويَٓةوة و ييَطةسِئَ داوي َاطيطشتين فيهشتإ بضيَتة ْاو قبظووسِ
ي ديهةي وةى َٔ–ة. ئةطةس دةتاْٗةويَت َٔ ٖيض ضةػٓيَو ئيَوة بة ضريؤنةوة ْابةطتُةو -و ٖةصاسْا

ووطٔ، و ييَهؤَييٓةوة و تويَزيٓةوة، و َيَزوو  طةسقاٍَ نةٕ، طةفةسْاَة و نتييَب تةري ية بةطةسٖات ٓب
ظت. بةجم اَة، سِةخٓة و فةيظةفة و صْا ْووطي دةنةٕ.  ؤسة، سةمتةٕ خضَةتي ٖوْةسي ضريؤىو ريآْ

اسيطةسيإ بةطةس يةنةوة دةبيَ. بؤ ضريوى صؤس باػرتة وا ػإ بة ػاْي ضوٕ نتيَبةنإ بة دؤسيَو ن
ػيعش و فةيظةفة ٖةْطاو بٓيَت. دطة يةوة، ئةطةس ٖةس ناّ ية نةطايةتية طةوسةناْي سِابشدوو يةبةس 
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”ضاو طشٕ، وةى طافؤ
173

”يإ خاتوو َوساطاني “
174

يإ ئيُيًي بشؤْيتَ، دةبيٓٔ ٖةس بةقةسا ئةوةي “ 
نة رْإ خوويإ بةوة طشتووة بة  ،ذةؾ سِةوػيت تاصة دادةْيَ، و يةبةس ئةوة دسوطت نشاوةَرياتطشة ئةوْ

ووطٔ بؤية ئاوةٖا بضووتٓةوةيةى ية اليةٕ ئيَوةوة، تةْاْةت وةى دةطجيَهي  ػيَوةيةني ئاطايي ٓب
 ٖؤْيٓةوةي ٖؤْشاوة، طشْط و بايةخذاس دةبيَ. 

ةو دواوة دةضِ و بري و بؤضووْةناْي خؤّ دةخةَة بةآلّ ناتيَو بة ياسَةتي ئةّ ْووطشاواْةّ بةس
وسِادةسبشِئ و ْةبووة. ية ْيَواْي طؼت ئةّ بري بةس سِةخٓة، دةبيِٓ نةَيهةَيةنامن ٖةس خؤثةطةْذاْة

ػاسدساوةتةوة نة نتيَبة باػةنإ باؾ -يإ سِةْطة ٖةطتيَهي غةسيضي؟ -دةَةتةقيَياْةوة، باوةسِيَو
نإ، تةْاْةت ئةطةس طةسضاوةي ئاراوةي دؤساودؤس بٔ، ديظاْيؽ و خواطرتاوٕ و ْووطةسة باػة

، ناتيَ داواتإ ييَ دةنةّ نتييَب صؤستش بٓووطٔ، ئيَوة بةسةو يظؤْطةيةوةَشؤظيَهي باػٔ. يةّ 
ناسيَو دْة دةدةّ نة ٖةّ بة قاصاجني خؤتاْة و ٖةَيؽ بة قاصاجني دوْياية. ْاصامن ضؤٕ دةبيَ ئةّ 

ِٓ، ضوٕ ئةطةس نةطيَو خويَٓةواسي ئانادمييهي ْةبيَ، وػةطةيي فةيظةيف ٖةطتة غةسيضية بظةمليَ
ضية، وادياسة ػتيَهة صؤس #سِاطتةقيٓة$نة بة السِيَيذا بةسٕ. َةبةطت ية  ،ئةو تواْاييةيإ ٖةية

وا داسداسةيةى ية دادةيةني خؤَييذا دةبيٓذسيَتةوة، طةسدةَيَو ية -تيَهةٍَ وثيَهةٍَ و باوةسِ ثيَٓةنشاو
ةتة سِؤرْاَةيةني يةطةس ػةقاّ، و داسي واية ية طوَية ْيَشطظيَهي بةس ٖةتاودا. سِاطتةقيٓة ي

نؤَةَييَو ية رووسيَهذا ئاطاداس دةنات و قظةيةني ئاطايي صؤس ضاى دةطةملييَنَ. ناتيَ ية بٔ 
خؤ و دوْياي ئامساْي ثشِ ية ئةطتيَشةدا بة ثياطة بةسةو َاَيةوة دةسِؤْةوة، سِاطتةقيٓة دةتاْطشيَتة 

وة ثاػإ ديظاْةوة ية ٖاتوٖاواسي طؤسِةثاْي -بيَذةْطي ية دوْياي نةالّ صياتش وةسِاطت دةطةسِييَنَ
ثيهاديي ية ئوتوبوطيَهذا وةدةس دةنةويَت. ٖةْذيَ داسيؽ دةَييَي ية قةباسةي وادا وةدةس دةنةويَت 

ةآلّ ية ٖةس ضيةى بهةويَت، نة صؤسَإ ييَ دووسٕ و ْاتواْني ضيةتيةنةيإ ييَو بهةيٓةوة. ب
سِاوةطتاو و ٖةَيؼةيي دةنات. ئةَة ئةو ػتةية وا ناتيَ تؤخي سِور وةال دةضيَت دةَيَٓيَتةوة ية 
صةَاْي سِابشدوو و عيؼل و ْفشةتةنامنإ ٖةس ئةوةي ييَ دةَيَٓيَتةوة. بةآلّ ثيَُواية ْووطةس، 

نة  ،قيٓةيةدا بزي. ناسي ئةو ئةوةيةيةواْةية صياتش ية َشؤظةناْي دي ية بةسدةّ ئةّ سِاطتة
بيذؤصيَتةوة، نؤي ناتةوة و بؤ باقيُاْي سِاطويَضيَت. الْي نةّ ئةَة ئةّ ػتةية وا َٔ بة 

ضوو تيَيذةطةّ. ضوٕ يةوة دةضيَ  ئيَُا يإ بةدووي صةَاْي يةنيع خويَٓذْةوةي يريػا يإ
يظهة، ػوئَ يةطةس ٖؤؾ وٖةطت خويَٓذْةوةي ئةّ نتيَباْة، وةى ْةػتةسطةسي طةيشي طؤسِيين ْ
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دادةْيَ ية ثاؾ ئةّ ْةػتةس طةسية، ديتٓةنةَإ باػرت و قووَيرت دةبيَت دةَييَي ثةسدةي طةس دوْيا 
الدساوة و رياْيَهي بة ٖيَضتشي دساوةتيَ. ئةو َشؤظاْةي وا يةطةٍَ ٖةس ػتيَهي ْاسِاطتةقيٓة 

سِاطتةقيٓة، بيَ وةي ئاطايإ ييَ بيَ يإ  دورَٓايةتيإ ٖةية ئيَشةيي وسووريَٓٔ و نةطاْيَو وا
طشْطايةتي بذةْيَ، بة طةسياْذا دةسِووخيَ ديَطةي بةصيني. نةواتة ناتيَو داواتإ ييَ دةنةّ ثوٍَ 
وةدةطت بيَٓٔ و رووسيَهتإ بؤ خؤتإ ٖةبيَ، ية سِاطتيذا داواتإ ييَ دةنةّ يةبةس دةّ سِاطتةقيٓةدا 

 ودؤٍَ بيَت، ض بتواْني سِايطويَضئ و ض ْةتواْني. ية مجي ثشِ بزئ يةوة دةضيَ رياْيه
دةَويظت ييَشادا نؤتايي بة قظةناْي خؤّ بيَِٓ، بةآلّ داب و ْةسيت وا دةنات نة ٖةس 
طوتةبيَزيةى بة ئةجناَيَو بطات. و دإ بةوةدا دةْئَ نة ئةو ئةجناَةي رْإ دةناتة بةسدةْط دةبيَ 

. دةبيَ تهاتإ ييَبهةّ بةسثشطايةتيةناْي خؤتإ وةبري بيَٓٓةوة، بةتايبةتي َةصٕ و ثايةبةسص بيَت
نة بةسثشطايةتيةني طشاْتإ بة ئةطتؤوةية، و  ،ثايةبةسصتش و َةعٓةويرت بٔ دةبيَ وةبريتإ غةَةوة

دةتوأْ ناسيطةسييةني طةوسةتإ بةطةس داٖاتووةوة ٖةبيَ. بةآلّ واي بؤ دةضِ دةنشيَ ئةّ 
ٓياييةوة بذةي بة سِةطةصةنةيرت تا بة دةَجاساويةني ثرت يةوةي نة َٔ ية دةطتِ ئاَؤرطاسياْة بة دَي

ديَت بةياْي نات، و بة نشدةوةؾ ٖةس واي نشدووة. ناتيَ صةيين خؤّ دةثؼهِٓ، ٖيض ٖةطتيَهي 
ثايةبةسص طةباسةت بة ٖاودةَي و يةنظاْي و ناسيطةسي داْإ بةطةس دوْياوة ية سِيَي َةبةطتطةيي 

نة خؤَإ بني وْةى ٖيض  ،بيُٓةوة. دةَٗةويَ بة نوستي و بةسِاػهاوي بًَيَِ صؤس طشْطةَةصْذا ْا
ػتيَهي تش. ئةطةس دةَضاْي ضًؤٕ ئةّ قظةية بة ػيَوةيةني َةصْاْة بةيإ نةّ، ثيَِ دةوتٔ خويياي 

 وة. ػوئَ داْإ يةطةس خةَيهاْيرت ية طةستإ بٗاوْة دةس. و طةباسةت بة خودي ثشطةنإ بري بهةْة
نة  ،طةس ػؤسِ نشدْةوة بة ْيَو سِورْاَة و سِؤَإ و ريآْاَةناْذا داسيَهي تش وةبريّ دةٖيَٓيَتةوة

ئةو دةَةي رْيَو يةطةٍَ رْإ قظة دةنات دةبيَ قظةيةني صؤس ْاخؤػي ية دَيذا ٖةبيَ. رْإ صؤس ية 
ّ ئايا ئيرت بيَضتإ يةّ وػةية بةآل-رْاْي دةنؤَيٓةوة. رْإ ضاويإ بة ديتين يةنرتي ٖةَيٓايةت. رْإ

ٖةَيٓاطيتَ؟ دَيٓيا ٔب نة يةنيإ خؤّ بيَضّ ييَي ٖةَيذةطيتَ. نةواية سِيَِ بذةْيَ قةبووَيي نةئ طوتاسيَو 
 وا رْيَو بؤ نوَةَييَو ية رْاْي دةخويَٓيَتةوة دةبيَ بة ػتيَهي صؤس ْاخؤؾ نؤتايي ثيَ بيَت. 

نة َٔ صؤستش رْامن خؤؾ دةويَت.  ،سةقيكةتةنةي ئةوةية بةآلّ ضًؤٕ؟ ض ػتيَهِ وةبري ديَتةوة؟
بة ثيَضةواْةي باو و ْةسيت بووْةنةيامن ثيَدؤػة. وسدبيٓييةنةيامن ثيَدؤػة. طوَٓاويةنةيامن 

دةَيئَ ٖةس طفشة طشِي خاوييَن -بةآلّ ْابيَ ئاوةٖا دسيَزةي بذةّ. ئةّ قةسةويًََةية يةويَ –ثيَدوػة 
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”ش ئاسضيباَيذ بادننيتيَذاية، بةآلّ ْةنا طيَ
175

ية ْيَوياْذا خؤي ػاسدبيَتةوة؟ نةواتة ئيضٕ بذةٕ  “
ػيًَطرياْةتش قظإ بهةّ. ئايا تا ئيَشا ية قظةنامنذا بة سِادةي ثيَويظت تيَبيٓييةنإ و درايةتي 

 وسِايةنيوا ئاغاي ئؤطهاس بشاوْيٓط ض بري نشدْةناْي َشؤظايتيِ بؤ وةطيَشِاوٕ؟ بؤتامن طيَشِاوةتةوة
نة طةسدةَاْيَو ْاثيًَئؤٕ ضًؤٕ  ،طووى وضشووني طةباسةت بة ئيَوة ٖةية. ثيَِ ْيؼإ داوٕ

طةباسةت بة ئيَوةي بري نشدووةتةوة و ئيَظتةنة َوطيوييين ضًؤٕ بري دةناتةوة. ثاػإ، بؤ 
 ٖةْذيَهتإ وا ٖةواي ضريؤى ْووطيٓتإ ية طةسداية، سِاطجاسدةنةي سِةخٓةطشتامن يةو باسةيةوة بؤ
دووثات نشدوْةتةوة وا نةْذ و نؤطجةناْي سِةطةصي خؤتإ بة غريةتةوة قةبوٍَ نةٕ. ئاَارةّ بة 

وة و بايةخِ داوة بةو سِايةي ئةو وا رْإ ية باسي فيهشي و ئةخالقي و وئيهع نشد ثشِؤفيظؤس
 دةطتةييةوة ية ثياوإ ضشوونرتٕ. ٖةس ػتيَهي وا بةدةّ ئةّ ثؼهٓيٓةوة تووػي ٖاتووّ يةبةس

”ية ئاغاي دإ الْطذوٕ دةيويع-دةطيت ئيَوةَذا داْاوة، و ئةَة تيَبيين نؤتايية
176

. ئاغاي “
نة ئةو دةَةي ئيرت َٓذاٍَ بووٕ ثيَويظت ْةبيَ، $ دإ الْطذوٕ دةيويع ئةّ تيَبيٓيية دةداتة رْإ

 ٖيواداسّ ئةّ تيَبيٓييةتإ ية بري ْةضيَتةوة. # ٖيض ثيَويظتيَهيؽ بة رْإ ْيية.
 ةَة، رْاْي الوٕ دةتوامن ئيَوة صؤستش ٖإ بذةّ تا وةدووي ناس و ريإ نةوٕ؟ يةطةٍَ ئيَوضًؤ

بة سِاي -تهاتإ ييَ دةنةّ طةسْر بذةْيَ، ضوٕ بة ئةجناّ طةيؼتٓةنة وسدة وسدة دةطت ثيَذةنات
يةطةس َٔ، ئيَوة بة ػيَوةيةني ػةسّ ٖيَٓةس ْةصأْ. قةت ػتيَهي طشْطتإ ْةدؤصيوتةوة و ثةسدةتإ 

ػتيَهي بايةخذاس ال ْةداوة. ٖةسطيض ئيُجشاتوسيةنتإ وةيةسة ْةخظتووة يإ بةسِيَوةبةسايةتي 
طوثايةنتإ ية ػةسِدا ْةنشدووة. ػاْؤْاَةناْي ػيَهظجري بة قةَيةَي ئيَوة ْيية، و قةت خؤػي 

س بة ئاطاْي ػاسطتاْييةتتإ بة طةييَهي نيَوي ْةْاطاْذووة. ض بياْوويةنتإ ٖةية؟ دةتوأْ صؤ
ػةقاّ و طؤسِةثإ و داسطتاْةناْي ئةّ طؤية خؤَييٓةية ثيؼإ بذةٕ وا خةَيهاْي طجي و سِةؾ و بؤسي 
تيَيذا تٌ دةخؤْةوة، و ٖةَوويإ صؤس ضاى طةسقاَيي ٖاتو ضؤ و ناس و ئةويٓذاسئ، و بًَئَ ئيَُة 

ئةو دةسياياْة ْةدةثيَوسإ و ئةو ناسيَهي تشَإ ٖةبوو نة دةبواية مباْهشداية. بةبيَ ناسنشدْي َة 
ئةو ٖةصاس و ػةػظةد و بيظت و طيَ َيًيؤٕ نةطةي وا بة  وآلتة بة بةسوبووَاْة بيابيإ بووٕ و

ثيَي طةسروَاسي ية ناتي ئيَظتةدا ٖةٕ ية داوييَن ئيَُة نةوتووْة خواس و يةواْةػة تا ػةؾ سةوت 
 ّ ناسة، بةيةبةس ضاو طشتين ئةوةييَٓابٔ، و ئةطاَيي طةوسةَإ نشدبينَت و ػتبيَتُأْ و باسَإ ٖ

 ٖةْذيَهيإ ياسيذةدةسيإ ٖةبووة، ناتي ثيَويظت بوو. 
                                                           

175- Sir Archibald Bodkin 

176- John Langdon Davies,A Short History of Women 
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ساػاي ييَ ْانةّ. بةآلّ، ئاواؾ، دةَٗةويَ ية بريتإ -سةقيكةتيَو ية وآلَةنةي ئيَوةدا ٖةية
ذساوة و ية طاَيي ةوة ية ئيٓطًيظتإ الْي نةّ دوو نؤييَز بؤ رْإ دا1866ْنة ية طاَيي  ،بيَُٓةوة
ياْي سِيَو ْؤ طاٍَ  1919ةوة رْي َيَشدداس بة ثيَي ياطا َايف خاوةْييةتي ٖةبوة و ية طاَيي 1881

نة ْضيهةي دة طاَييَو دةبيَ  ،َايف دةْطذاْي ثيَذساوة. ئيضمن بذةْيَ وةبريتإ بيَُٓةوة -يةَةوبةس
ة و ئةو دةسنةي صؤسبةي ناسةناْتإ بؤ خشاوةتة طةس ثؼت. ناتيَ طةبا سةت بةّ ئيُتياصة طةوسْا

َاوةيةي وا رْإ نةَيهيإ ييَ وةس طشتووة تيَبفهشٕ، و ئةّ سِاطتةقيٓةية يةبةس ضاو طشٕ وا ئيَظتةنة 
ٔ ية سِيَطةي دؤساودؤسةوة صياتش ية ثيَٓظةد  ية طاَيذا داٖاتيإ  ثاوةْذْضيهةي دووٖةصاس رٕ دةتوْا

ثيَٓةدإ، سِاٖيَٓإ، ٖإ دإ، ئةسخةياْي و ثاسة بؤ بياْوو  نة ئيرت دةسفةت ،ٖةبيَ، قةبووَيي دةنةٕ
ةنإ ثيَُإ دةَيئَ . دطة يةَاْة، ئابووسيضْا نة خامني طيتؤٕ صؤسي َٓذاٍَ ٖةبوو. ٖةَيبةتة ئيَوة  ،ْأب

ة.   دةبيَ ٖةسوا َٓذاَيتإ بيبَ، بةآلّ، بةودؤسةي ئةوإ دةَيئَ، دووإ و طيَإ، ْةى دة دواصدة دْا
نة ية بريتإ َاوة بةقةسا  ،ؤسة، بة ٖيَٓذيَو يةو ئاسخةياْي و فيَشناسياْةي ْاو نتيَبةنإئابةجم

ثيَويظت دؤسيَهي تشتإ ية فيَشناسي ئةصَووٕ نشدوة، و ثيَُواية تا سِادةيةى ئيَوة يةبةس ئةوة دةْيَشْة 
يَهي تش يةو ناسة صؤس ْادياس بةدَيٓياييةوة دةبيَ قؤْاغ-نة ئةو فيَشناسياْةتإ ية بري بضيَتةوة ،نؤييَز

و صؤس درواس و صؤس دووس و دسيَزةي خؤتإ دةغ ثيَبهةٕ. ٖةصاسإ قةَيةّ ساصسٕ ثيَتإ بًَئَ دةبيَ ضي 
نة ثيَؼٓياسةنةي َٓيؽ ٖةْذيَو طةيش و  ،بهةٕ و ض ناسيطةسييةنتإ دةبيَت. دإ بةوةدا دةْيَِ

 ؤنذا بةياْي نةّ. طةَةسةية ٖةس بؤيةؾ، ثيَِ باػرتة ية قاَييب ضري
ية بةيٓا بةيين ئةّ قظاْةدا، ثيَِ طوتٔ نة ػيَهظجري خوػهيَهي ٖةبوو بةآلّ ية ْاو ريآْاَةي 

”ػيَهظجريدا بة قةَيةَي طيَش طيذْي يي
177

بة دوويذا َةطةسِئَ. َةخابٔ، ئةو بة دواْة َةسطي  “
وتوبوطةنإ ييَي طةسي ْاوة و ٖةسطيض وػةيةني ْةْووطي. و يةو ػويَٓةي وا ئةَشِؤنة ئ

سِاوةدةوةطنت، ية بشِطاي ػةقاَةناْي نةطيٌَ و ئيًَيَفةْت، ْيَزساوة. بةآلّ، بة باوةسِي َٔ، ئةو 
ػاعريةي وا قةت دوو وػةي ْةْووطي و يةطةس بشِطةي دوو ػةقاَإ ْيَزساوة، ٖيَؼتاؾ ٖةس 

وا يةبةس ػتين قاخ و  صيٓذووة. ئةو ية ْيَو َٔ و ئيَوةدا دةري، و ية ْاو رْاْيَهي صؤسي تشدا
خةواْذْي َٓذاآلٕ ئةَؼةو ييَشةناْة ْني. ئةو صيٓذووة ضوٕ نةَية ػاعريإ قةت ْاَشٕ بةسدةواّ ٖةٕ 
و تاقة بة دووي ٖةييَهذا دةطةسِئَ تا ديظإ ية ػيَوةي ئيٓظاْذا بيَٓةوة ْاوَإ. ثيَُواية ئيَوة 

َةبةطتِ –، ئةطةس ئيَُة طةدةيةى بزئ دةتوأْ ئةو ٖةيةي بذةْيَ. يةبةس وةي، بة باوةسِي َٔ
و ٖةس  -رياْي ئاطايية، واتة رياْي سِاطتةقيٓة ْةى رياْي بضوى و بة ديادياي تانة نةطي

                                                           

177- Sir Sidney Lee 
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داٖات و رووسيَهُإ بؤ خؤَإ ٖةبيَ ئةطةس ئاصادي و غريةتي  ثاوةْذناَةَإ طاَيي ثيَٓظةد 
طةس تؤصيَو ية رووسي داْيؼتين طؼيت ئةوةَإ بيبَ وا بري ية ٖةس ضيةى دةنةيٓةوة بيٓووطني ئة

دووس نةويٓةوة و َشؤظةنإ ْةى ٖةس ية ثيَوةْذي يةطةٍَ يةنرتي بةَيهة ية ثيَوةْذيإ يةطةٍَ 
ٖةية ئةطةس بتواْني  سِاطتةقيٓة ببني ٖةسوةٖا ئامسإ و دسةختةنإ يإ ٖةسػتيَو بةو دؤسةي نة

”يةوبةسي ػةو ية باْةنةي َيًتؤْةوة
178

ضوٕ ٖيض نةطيَو ْاتواْيَ يةّ دميةْة طةسِيَ  ضاو ييَهةئ،“
نة ٖيض نةطيَو ْيية ثاَيي ثيَوة  ،ئةطةس سِووبةسِووي سِاطتةقيٓة ببيٓةوة، ضوٕ سِاطتةقيٓة ئةوةية

دةئ و ئيَُة بة تةْيائ و ية ْاو دوْياي سِاطتةقيٓةدائ ْةى ٖةس دوْياي رْإ و ثياوإ، بةجمؤسة 
و ػاعريي نؤضهشدوو، خوػهي ػيَهظجري، ئةو ديَطةيةي ضةْذةٖا  دةسفةتي ثيَويظتُإ دةدسييَتَ

داس ثيَي ضؤٍَ نشابوو دةطشيَتةوة. و، وةى بشانةي خؤي، ية رياْي ػاعرية طوَٓاوةناْي بةسةي ثيَؽ 
خؤيةوة طياْي ديَتةوةبةس و ية دايو دةبيَت. بةآلّ بيَ ئةّ ييَٗاتوويي و تةياسية، بةبيَ ئةّ ٖةوٍَ و 

و  إ ية دايو بووةوة ٖةيي ريإاليةٕ ئيَُةوة، بةبيَ ئةّ صةبش وتةَايةي نة ناتيَ ديظتةقةالية ية 
ػيعش وتين بذسييَتَ، ْاتواْني ضاوةسِواْي ٖاتٓةنةي بني، ضوٕ ناسيَهي َةساَية. ئاواؾ، َٔ يةطةس 
ئةو باوةسِةّ ئةطةس يةبةس ئةو ناس بهةئ و خؤَإ ٖيالى نةئ، ديَت، و ئةّ ناس و نؤػؼة، 

 تةْاْةت بة ٖةراسي و طوَٓاويؽ، بايي ٖيالى بووٕ و صةمحةتةنةيةتي.
 ٕ خود تشمجةي: ؿفوسا ْوسغؽ اْتؼاسات ْيًوفشآطةسضاوة: اتاقي اص 

                                                           

405- Miltons bogey ، ،سِةخٓةطشإ طةباسةت بةّ ضةَهة سِايةناْيإ ْانؤنة. بة سِاي دني َاسنع
َةبةطت خوداي بةٖةػيت ية نيع ضووي َيًتؤْة. و بة سِاي طيًبيَشت و طابيَش، وؤَيف بة ئاْكةطتة ييًََي 

 ف-نشدووة تا ٖةّ ئادةّ و ٖةّ ػةيتإ و ٖةَيؽ خودي َيًتؤٕ بطشيَتةوة. و
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