
Ezra Pound 

  اوندپعزرا 

  ميسون البياتي . د : إعداد 

 

.. اهـتد : )) اٌّد ٖلّل پفٕ أشيٓ خضوٖلبخَ فٕ فغبءاح اهضرٖج نخة اهضبؿر اهـؼٖى ؿزرا 
اهـزهج ّاهظيح ؿتّدٖج اٌّد دخل اهٓ پهنً ؿزرا (( ُّ ذهم اهذٔ ٌٖخؼر يً شٖضررٍ 

. 1972ّضخٓ ّفبخَ ؿبى  1961يٌذ ؿبى  ,تئخخٖبرٍ اهيستر ؿوَٖ   

ّضًٖ ٖزّرٍ .. أضد ؿضر ؿبيًب يً اهظيح اهيػتق اهذٔ ٌبدرًا يب نبً ٖلّل فَٖ نويج  
, ؿوٓ تبهػبتق األ خَأّ ٖخّارْ يخخفًٖب فٕ غرف.. فنبً إيب ٖسوس تٌِٖى تظيح , اهغّٖف 

( أًٖ خـٖص اًٗ ؟ : ) ذاح ّٖى خسرأ أضد اهظضفًٖٖ ّشأهَ   

  " .فٕ اهسضٖى : " اٌّد تـد ػّل ظيح پفرد ؿزرا 

 

ّضًٖ أظتص ؿيرٍ ؿبيًب  1885ؿبى ( إٖداُّ ) اٌّد فٕ تٖح سيٖل فٕ يلبػـج پّهد ؿزرا 
ضًٖ أظتص فٕ اهخبيشج ؿضرث يً ؿيرٍ دخل اهٓ , ٌّظف إٌخلوح ؿبئوخَ اهٓ فالدهٖفٖب 



,  ضظل يٌِب ؿوٓ ضِبدث اهتنبهّرّٖسسبيـج فالدهٖفٖب ذى إٌخلل يٌِب اهٓ نوٖج ُبيوخًّ اهخٕ 
  ( .فلَ اهرّيبٌشٖج ) ّنبً خخظظَ فٕ  1906تـدُب أخى اهيبسشخٖر ؿبى 

 

ُٖودا ) د تبهخدرٖس فٕ نوٖج ّاتبص ّخيح خػّتخَ ؿوٓ اهضبؿرث ّاهرّائٖج األيرٖنٖج ًاّپتدأ 
تر فغٖضج فٕ ّكخِب إؿُح هنٌَ كبى تفـٍل.. ً خشٖر تِذا اإلخسبٍ أّنبً يلررًا هضٖبخَ (  دّهٖخل 

فلد شيص هفٌبٌج يضردث تبهيتٖح ؿٌدٍ ؿوٓ غرار يب ُّ شبئد  .أدْ اهٓ خغٖٖر يسرْ ضٖبخَ 
هنً ُذا اهفـل أدْ اهٓ فغٖضخَ ّػردٍ يً اهسبيـج .. تًٖ فٌبٌٕ اهضٕ اهالخٌٖٕ فٕ تبرٖس 

  .ّاهٓ إٌِبء خػّتخَ أٖغب , أضِر يً ؿيوَ فِٖب  4تـد 

 

 ٌخلل اهٓإُب ّيً, إٌخلل هوـٖص فٕ أّرتب ذى ذُة اهٓ اهيغرة تـد ُذٍ اهفغٖضج  
فٕ ُذٍ اهفخرث ظدرح هَ يسيّؿخَ اهضـرٖج األّهٓ , يدٌٖج اهتٌدكٖج فٕ إٖػبهٖب 

ذى ؿبد اهٓ يشخـيرث ستل ,  اهٓ هٌدً تـدُب غبدر ( اهيػفأ يظتبش اهيبئدث  )
. ػبرق اهترٖػبٌٖج هٖـيل فِٖب يرضدا شٖبضًٖب   

اٌّد يخأذرًا تأضـبر اهلرً اهخبشؾ ؿضر پنبً ( فلَ اهرّيبٌشٖج  )نيخخظط فٕ 
ّاهغيّع ّاهفوشفبح , ّأضـبر اهرّيبٌشٖج اهسدٖدث , ضـبر اهلرًّ اهّشػٓ أّ



.اهظّفٖج اهخٕ خـّد هخوم اهفخرث   

    

ُّ أؿؼى ضبؿر ( ّهٖى تخور ٖٖخس ) ٌخلل هوضٖبث فٕ ترٖػبٌٖب نبً ٖؤيً تأً اهضبؿر إضًٖ 
ؿبص . تبهسٌٖبح ّاهشضر ّاألرّاش  ٍّأخذ ٖـخلد يذل, ضٕ ؿوٓ اإلػالق ذى أظتص ظدٖلًب هَ 

ّأخذا ٖدرشبً األدة اهٖبتبٌٕ  1915_  14اٌّد يؾ ٖٖخس هتـع اهّكح خالل ؿبيٕ پ
اٌّد يً پّخّسح ظداكخِيب أخٖرًا تزّار ؿزرا , هٖبتبٌٖج ا( يشرضٖبح اهٌّ ) ّخظّظب 

. ضتٖتج ٖٖخس ( أّهٖفٖب ضنشتٖر ) تٌج اهرّائٖج إُّٕ ( دّرّذٕ ضنشتٖر ) اهفٌبٌج   

 

إٌتذلح ؿً  اهذًٖاهخضنٖوًٖٖ اٌّد فٕ ترٖػبٌٖب ؿد ّاضدًا يً نتبر اهفٌبًٌٖ پأذٌبء ّسّد ؿزرا 
اهخٕ ( يٖج زّرحڤاهضرنج ال)  أ خفرؿح ؿٌَحفٕ اهفً ال( اهضرنج اهخظّٖرٖج ) أؿيبهِى 
ّنبً هّٖس ٖـخلد , شٌّاح  3ّاهخٕ هى خشخير غٖر ( ٌّدُبى هّٖس ) ُب اهفٌبً كّاؿدأرشٓ 

. أٌِب ضرنج يشخلوج ؿً يدارس اهخنـٖتٖج ّاهيشخلتوٖج ّاإلٌػتبؿٖج   

 



اهخٕ سوتح اإلٌختبٍ اهٓ أدتبء نذٖرًٖ يً أيذبل ( تالشح ) اٌّد فٕ اهيسوج األدتٖج پنيب شبُى 
( إهّٖح . إس . ح ) اٌّد تٌضر كظٖدث ظدٖلَ پنيب كبى , ّغٖرٍ ( سٖيس سّٖس ) 

  .اهخٕ ضبزح ؿوٓ إُخيبى اهرأٔ اهـبى ( األرع اهٖتبة ) اهيـٌٌّج 

 

  ؿٌّاٌِب.. كبى تخرسيخِب ؿً اهوغج اهظٌٖٖج اٌّد يسيّؿج ضـرٖج ظغٖرث پٌضر  1915ؿبى 
اٌّد ٖشخـيل فَٖ يخٖوخَ اهضـرٖج پاهذٔ ّسد اهٌلبد أً , تأشوّة  اهضـر اهضر ( نبذٕ ) 

. تأشوّة ييٖز   
ّخٖتح أيل شرؿبً يب أهلح اهضرة اهـبهيٖج األّهٓ تؼالهِب ؿوٓ اهـدٖد يً اهنخبة ّاهضـراء 

  .ث اهضدٖذج هذهم شرؿبً يب غبدر هٌدً اهٓ تبرٖس اٌّد ّإٖيبٌَ تبهضغبرث اهغرتٕپؿزرا 
 

 
 

اٌّد اهٓ تبرٖس ّؿبص تًٖ ضولج نتٖرث يً اهفٌبًٌٖ ّاهيّشٖلًٖٖ پاٌخلل ؿزرا  1920ؿبى 
أرٌشح ) نيب أٌَ ّسد ظضتج ػٖتج فٕ اهرّائٕ , ّرٖبهًٖٖ سً ّالاهدادائٖٕيً  ّاهنخبة

هى : )) هنً ُيٌگّأ نخة فٖيب تـد . اٌّد أً ٖـويَ اهيالنيج پاهذٔ ػوة يٌَ ( ُيٌگّأ 
  (( . يػولًب اهٖشرْث اهخػبفج هنىأخينً يً خـوٖيَ 



 
 

ّاهخٕ خرنزح ( يلبػؾ ال) اٌّد فٕ نخبتج يسيّؿخَ اهضـرٖج پفٕ ُذٍ اهفخرث إٌضغل ؿزرا 
نيل أّاهيخرسيج  نيب نخة اهيّاغٖؾ اهٌلدٖج ّاهيّاغٖؾ. يّاغٖـِب فٕ اهشٖبشج ّاإلكخظبد 

 1922ّاهيلبػؾ اهضـرٖج اهخٕ خظبضة ؿزف اهنيبً ألٌَ فٕ اهـبى , نخبتج ؿدد يً األّتراح 
.ّأغرى تِب ( أّهگب ردر )  ؿبزفج اهنيبً نبً كد إهخلٓ ة  

 

ّؿضٖلخَ اهخٕ أٌسة يٌِب إتٌخَ  زّسخَرتػخَ ةّيٌذ ذهم اهضًٖ خنٌّح اهـالكج اهذالذٖج اهخٕ  
اٌّد پخرم ؿزرا  1924ؿبى  .ضخٓ ٌِبٖج ؿيرٍ ُذٍ اهـالكج اهذالذٖج ّدايح  ,اهّضٖدث يبرٔ 

. ُذا اهفبظل ةتبرٖس ّإٌخلل اهٓ إٖػبهٖب ّكتل ضدٖذٕ ؿً ضٖبخَ فِٖب إشيضّا هٕ   

ــــــــــ  فبظل ذى ٌـّد ــــــــــ                          

دؿٌّب ٌخذنر رح تَ إٖػبهٖب فٕ اهـظر اهضدٖد ىذٔ ليً أسل أً ٌدخل اهٓ اهخبرٖخ األشّد ا
: ُذٍ اهضنبٖج   

 



ٌفشَ نضبنى ؿً اهضزة اهسيِّرٔ ؿوٓ ( أرٌّهد ضڤبرزٌگر ) ؿضٖج رضص اهييذل األيرٖنٕ 
هوخأند ٌلوخًٖ ؿوٓ ركـج ضػرٌز اإلٌخخبتبح ؿوَٖ اهلٖبى ةخـًٖ  2003ّالٖج نبهٖفّرٌٖب ؿبى 

األّهٓ ُٕ يغبزهج شٖبشج اهرئٖس األيرٖنٕ سّرر تّص اإلتً فٕ ضرتَ اهٌلوج : يً اهفّز 
هذهم كبى ضڤبرزٌگر تزٖبرث خبػفج اهٓ تغداد هخـزٖز ضيوخَ اإلٌخخبتٖج , اهـدّاٌٖج ؿوٓ اهـراق 

ْ نرشٕ رئٖس اهدّهج اهـراكٖج ّكبل سيوخَ فزار اهلظر اهسيِّرٔ اهـراكٕ ّسوس ؿل
إٖشخب  )) :يضّرَا إٖبُب هخظتص ( خريٌٖخر ) اهضِٖرث اهخٕ نبً ٖرددُب فٕ فوى األنضً اهـٌٖف 

. (( ا ظداى ضشًٖ حال ڤٖس  

ّاهظضبفج هنٌَ ّكتل ّٖى ّاضد يً تدء اإلٌخخبتبح اهفـوٖج ؼِر ؿوٓ ضبضبح اهخوفزًّٖ 
نيب نبً .. فئٌَ شٖضة ضـتَ )) نبهٖفّرٌٖب تأٌَ فٕ ضبهج فّزٍ ٍ ُّّ ٖـد ضـة يرٖنٕاأل

فٕ اهّٖى اهخبهٕ شسوح هَ أظّاح اهٌبختًٖ فّزَا نبشضَب ؿوٓ (( ُخور ٖضة اهضـة األهيبٌٕ 
.تلٖج يٌبفشَٖ ففبز تيلـد ضبنى نبهٖفّرٌٖب   

ٖدرم تأً  ُٕ أً اهضـة األيرٖنٕ.. اهزتدث اهخٕ أرٖد اهّظّل إهِٖب يً شرد ُذٍ اهضنبٖج  
هنً ذهم اإلخالط نبً ٖخـبرع يؾ , ُخور ّ يّشّهٌٖٕ نبٌّا كبدث أضتّا ضـّتِى تئخالط 

هذهم خى خشلٖػ اهرسوًٖ ّاهٌٖل يً اهضزتًٖ اهٌبزٔ .. اهيظبهص األيرٖنٖج ضّل اهـبهى 
ؿوٓ اهنل  ضزاتَب يسريج تضق اإلٌشبٌٖج  فٕ اهّكح اهذٔ هّ ػتلٌب اهـداهجأّاهفبضٕ تئؿختبرُب 

  .شخضخل يّكؾ اهظدارث فٕ اهلبئيج فئً سرائى اهدّهج راؿٖج اهدّٖيّنرشٕ  

ختدأ اهيأشبث اإلٖػبهٖج يٌذ اهـلدًٖ األخٖرًٖ يً اهلرً اهخبشؾ ؿضر ضًٖ إٌتذلح إٖػبهٖب نلّث 
إشخـيبرٖج سدٖدث فٕ اهـبهى تـد أً ّغـح خضح ضنيِب نل يً اهظّيبل ّأرخٖرٖب ذى هٖتٖب 

ّسزٖرث  .اٌٖج ظغٖرث فٕ تضر إٖسج خـرف تئشى سزر اهدّدٖنبٌز سزٖرث ًّٖ 160ّضّاهٕ 
  .ّيلبػـج خٖبٌسًٖ اهظٌٖٖج , رّدس 

أيب خالل اهضرة اهـبهيٖج األّهٓ فلد تلٖح إٖػبهٖب تودَا يضبٖداَ  ضخٓ خّكٖؾ يـبُدث هٌدً ؿبى 
يً  أسزاءضنى غٌٖيج فدخوح اهضرة اهٓ سبٌة اهضوفبء ؿوٓ أيل أً خخولٓ تـد اهضرة  1915

إغبفج اهٓ أسزاء ّاشـج ( دهيشٖب ) اإليتراػّرٖج اهٌيشبّٖج اهيسرٖج اهخٕ نبٌح خـرف تئشى 
إغبفج اهٓ خشبرث , إٌِبر اإلكخظبد اإلٖػبهٕ ٌخٖسج ُذٍ اهضرة . يً اإليتراػّرٖج اهـذيبٌٖج 

هنً إٖػبهٖب اهيٌخظرث فٕ .. يب ٖزٖد ؿوٓ ٌظف يوًّٖ سٌدٔ يبخّا ؿوٓ ستِبح اهلخبل 
ُّهى ُح اهضرة   .يـبُدث هٌدً اهخٕ دخوح اهضرة تيّستِب ؿدح تَ فٕ يٌص رتؾ يب 



 

إغبفج اهٓ خّف يوم , داخل إٖػبهٖب األّغبؽ اهظـتج اهخٕ خوفخِب اهضرة اهـبهيٖج األّهٓ 
أدْ , ييب ٖؤدٔ هألػبضج تَ فضٕ اهيفبُٖى اهتوضفٖج فٕ إٖػبهٖب كبديج يً رّشٖب حإٖػبٖب يً 

ّنبً ( تٌٖٖخّ يّشّهٌٖٕ ) اهذٔ ٖخزؿيَ ( اهضزة اهّػٌٕ اهفبضٕ ) اهٓ اإلهخفبف ضّل 
خضح إضراف اهيخبتراح اهترٖػبٌٖج اهخٕ  1917يّشّهٌٖٕ كد أشس اهضزة اهفبضٕ ؿبى 

زة ّاهص ..سٌَٖ إشخرهٌٖٕ  100نبٌح خدفؾ هَ يلبتل خأشٖس اهضزة راختبَ  ضِرَٖب يلدارٍ 
ترٖػبٌٖب هيٌؾ إٌخضبر  يضبّهج يً, اهفبضٕ ٖختٌٓ اهيفبُٖى اإلضخرانٖج هنٌَ ٖـبدٔ اهتوضفٖج 

  .ضق اهغرر تيظبهضِب لاهتوضفٖج فٕ أّرتب ييب شٕ

شتة يِى يً أشتبة ٌسبش اهضزة اهفبضٕ فٕ إٖػبهٖب ُّ يـبرغخَ هٌؼبى اهخيٖٖز اإلسخيبؿٕ 
ضٖد إشخـبع اهفبضًّٖ ؿّغَب ؿً .. كٕ ّنل أٌّاؽ اهظراؽ اهػة, ؿوٓ أشبس اهػتلبح 

ٌؼبى اهػتلبح تبهٌؼرٖج اهلّيٖج اهخٕ خراؿٕ يتدأ اهّضدث اهّػٌٖج اهخٕ خخوق يسخيـَب كَّٖب 
ّنبً اهضزة ِٖدف يً ّراء ذهم اهٓ إؿبدث . تغع اهٌؼر ؿً اهفئج اهخٕ ٌٖخيٕ إهِٖب اهفرد 
.إٖػبهٖب اهٓ أٖبى يسد اإليتراػّرٖج اهرّيبٌٖج   

ٔ نبً يـستَب تفوشفج أفالػًّ ّتبهخضدٖد تنخبة اهسيِّرٖج اهذٔ ٖخضدد ؿً يّشّهًٖ 
اهفرد تػرٖلج ظبريج فٕ ػبؿج اهٌؼبى ّخـزٖز اهػبتؾ اهـشنرٔ ختٌٕ اهيدٌٖج اهفبغوج اهخٕ 

ّيػبهتج اهيّاػًٌٖ اهيدًٌٖٖ تأداء , اإلٌخبر اهدائى هويضبرتًٖ ّاهضنبى اهيشخلتوًٖٖ ّ, هودّهج 
.ّاستبخِى تيب ٖضيٕ يظوضج اهدّهج   

أّ فرغٖج خٖبهٖج خرنز ( ّٖخّتٖب ) ّفٕ ضًٖ أً سيِّرٖج أفالػًّ ُٕ هٖشح أنذر يً  
ح خينٌّا خضلٖق ً اهفبضسفئ.. ؿوٓ اهـداهج ّاألخالق ّال ٖينً خضلٖلِب ؿوٓ أرع اهّاكؾ 

. تٌبء ّاكـٕ ٖرنز ؿوٓ خضلٖق أُداف شٖبشٖج   



          

( ڤنخّر إٖيبٌّٖل اهذبهد ) كبى اهضزة اهّػٌٕ اهفبضٕ تيضبّهج إٌلالة غد اهيوم  1922ؿبى 
ييب أدْ اهٓ خضبهف اهيوم يؾ , هنً ترٖػبٌٖب راؿٖج اهػرفًٖ خدخوح هضل اهخالف تٌِٖيب 

. ّزراء إٖػبهٖب يّشّهٌٖٕ ّيٌضَ يٌظة رئٖس   

إٌخضبرُب فٕ خضح إدارث يّشّهٌٖٕ هوتود أظتضح إٖػبهٖب يً سدٖد كّث إشخـيبرٖج خفرع 
اهخٕ أششِب ( ؿظتج األيى ) خى ػردُب يً  1935اهـبهى ّتئضخالهِب اهخبػف ألذّٖتٖب ؿبى 

يً  هذهم هى ٖسد اهضزة اهفبضٕ تدَا, األيرٖنبً ّاهترٖػبًٌّٖ تـد اهضرة اهـبهيٖج األّهٓ 
.  1938ّ  1936اهخضبهف يؾ أهيبٌٖب اهٌبزٖج فٕ يـبُدخٕ   

كبيح إٖػبهٖب تئضخالل أهتبٌٖب اهخٕ خفرع أضِر  6كتل إٌدالؽ اهضرة اهـبهيٖج اهذبٌٖج تضّاهٕ 
أٖوّل  1ّضًٖ إٌدهـح اهضرة اهـبهيٖج فٕ . ؿوِٖب شٖػرث غٖر يتبضرث يٌذ ؿلّد يً اهشًٌٖ 

ضِرَا يً تداٖخِب ّذهم تغزُّب هوٌّٖبً ؿتر اراغٕ  13دخوح إٖػبهٖب اهٓ اهضرة تـد  1939
.  1940أهتبٌٖب فٕ أنخّتر   

اإلٖػبهٖج خغػر اهٓ اإلٌشضبة اهٓ كّاؿدُب فٕ خٌّس  حخشبرث يـرنج اهـويًٖ سـل اهلّا
, شلّػ ظلوٖج تٖد اهضوفبء . ث األهيبً ضخٓ ظلوٖج يالضقاهضوفبء ُّذا يب شيص هلّاح 

ذى كٖبى اهضوفبء , فٕ إٖػبهٖب ّضضج اهفضى ّاهٌفػ ييب أدْ اهٓ خذير خذير ضـتٕ ّاشؾ 
اهذٔ ٖضبّل ضيبٖج ؿرضَ يً تلظف رّيب ألّل يرث فٕ خبرٖخ اهضرة سـل اهيوم اإلٖػبهٕ 

ّتـد , ير تئهلبء اهلتع ؿوَٖ يّشّهٌٖٕ ؿً يٌظتَ نرئٖس هوّزراء ّٖأٖلّى تـزل اهشلّػ 
  .ّٖيًٖ يً ذهم ّّكؾ اهيوم ؿوٓ إخفبكٖج اهِدٌج تًٖ إٖػبهٖب ّدّل اهضوفبء 

يّشّهٌٖٕ اهٓ اهضوفبء نيسرى ضرة ضل اهضزة اهفبضٕ ّخشوٖى  يً ضرّػ اهِدٌج نبً
اذام شبرؿح كّث أهيبٌٖج خبظج تبهّظّل اهٓ اهيـشنر , ّإؿالً اهضرة ؿوٓ أهيبٌٖب 



ّهٕ , اهيوم : نل يً سز فَٖ يّشّهٌٖٕ ّأٌلذخَ يً أشرٍ ّالضق األهيبً حاهذٔ ٖصاهيسِّل 
. ُرتّا اهٓ اهسٌّة اإلٖػبهٕ  ؤالءٍ هنً, ّرئٖس اهّزراء اهسدٖد هإلػبضج تِى , اهـِد   

أيب أً ٖلّى ُخور تبهدخّل : ضًٖ إهخلٓ يّشّهٌٖٕ تِخور نبً ؿوَٖ أً ٖلرر تًٖ خٖبرًٖ  
ّإيب أً ٖلّى يّشّهٌٖٕ تخضنٖل دّهج , ّرٌّٖ هيّاسِج اهضوفبء فِٖب اهٓ يٖالٌّ ّسٌّث ّح

إخخبر يّشّهٌٖٕ اهخٖبر اهذبٌٕ . فٕ ضيبل إٖػبهٖب خلّى تظد اهضوفبء ؿً اهّظّل اهٓ أهيبٌٖب 
( سيِّرٖج شبهّ ) ّاهخٕ خـرف رشيَٖب تئشى ( سيِّرٖج إٖػبهٖب اإلضخرانٖج ) ّكبى تخأشٖس 

. هضنى فِٖب يً يدٌٖج شبهّ ألً يّشّهٌٖٕ نبً ٖتبضر ا  

سيـِب شبضج أتضح إٖػبهٖب ةطفأ, دخوح كّاح اهضوفبء اهٓ إٖػبهٖب يً اهسٌّة  1943ؿبى 
ّضًٖ خى إشلبػ يّشّهٌٖٕ فٕ , اهخٕ خخيرنز فٕ اهضيبل اهضوفبء ّكّاح اهيضّر  هولخبل تًٖ

هٕ كخوّا خالل تخشبرث ضّاهٕ ٌظف يوًّٖ إٖػب, إشخشويح إٖػبهٖب فٕ اهضرة , ٌِبٖج اهـبى 
خضنل يً اإلٖػبهًٖٖ ضّاهٕ رتؾ يوًّٖ يلبخل يً يلبّيٕ ّ .يدث ال خخسبّز ؿضرث أضِر 

أيب اإلٖػبهًٖٖ اهذًٖ أخذّا أشرْ اهٓ , اإلضخالل خيح إتبدث ضّاهٕ شتـًٖ أهف يٌِى 
  .يـشنراح اإلؿخلبل اهرّشٖج فلد يبح يٌِى يب ٖلبرة اهخيشًٖ أهفَب 

 

ّألً اهيوم اإلٖػبهٕ نبً , ّزارُب ّنبً ٌٖتغٕ خلشٖى غٌبئيِب أّغـح اهضرة  1946ؿبى 
.. هذهم خٌضٓ ؿً اهـرص , ٖرٖد أً ٖضيٕ ؿرص تالدٍ يً اهنّارد اهخٕ ّكـح فٕ ؿِدٍ 
اهذٔ ( اهيوم أيترخّ اهذبٌٕ ) ّشوى ضنى اهتالد اهٓ إتٌَ ّهٕ ؿِدٍ اهذٔ أظتص ٖـرف تئشى 

نيوم هدّهج يضخوج ؿوٓ اهلتّل تئشخفخبء ضـتٕ فلد خى إستبرٍ .. هى ٖضنى غٖر ضِر ّاضد 
 ضّل خفغٖل اهيّاػً اإلٖػبهٕ هٌّؽ ٌؼبى اهضنى اهيلتل ُل ُّ يونٕ أى سيِّرٔ ؟ 

إضبؿبح فٕ ؿيّى إٖػبهٖب  خى فٕ اهضبل ٌضر.. يذل أٔ دّهج يضخوج فٕ ّ, ّهخشلٖػ اهيونٖج 
فلد كٖل ّكخِب إً , ؿً اهضذّذ اهسٌشٕ هويوم يضبفؼ ُّٕ يسخيؾ يشٖضٕ نبذّهٖنٕ 



ُّّ نالى .. هويوم تّغـٖبح يخخوفج ِٖددٍ تِب دّيبًَ يّشّهٌٖٕ نبً ٖضخفؼ تأهتّى ظّر
نيب خى ضريبً ّظّل . نبذة ػتـَب ألٌَ ييب ٖرافق اإلٌخخبتبح ّاإلشخفخبءاح اهضـتٖج 

, هخزّٖر فٕ ٌخبئز اإلشخفخبء إغبفج اهٓ ا.. اهيّاػًٌٖ اهٓ ظٌبدٖق اإلشخفخبء تػرق يخخوفج 
ّرغى نل ُذا فلد ؼِرح ٌخٖسج اإلشخفخبء خرٖد خغٖٖر ٌؼبى اهضنى اهٓ اهسيِّرٔ تٌشتج 

يرٖنٖج تبإلشخٖالء ّكبيح اهّالٖبح اهيخضدث األ, ؿٌدُب أؿوٌح إٖػبهٖب سيِّرٖج .. فلػ % 54
ّأرخٖرٖب ّأذّٖتٖب  فضوح يضوِب يٌذ ذهم اهضًٖ فٕ إشخـيبر خٌّس ّهٖتٖب.. يشخـيراخِب ؿوٓ 

أهتبٌٖب يٌضح اهٓ اإلخضبد اهشّفٖٖخٕ ندّهج إضخرانٖج , سزر اهدّدٖنبٌز أؿٖدح اهٓ اهٌّٖبً , 
اهيوم أيترخّ اهذبٌٕ ؿبص , يذاتص اهظّيبل هضد اهّٖى ختدأ يً اهظّيبل اهخٕ نبٌح إٖػبهٖج  .

.  1983ؿبيبَ ّيبح فِٖب ؿبى  37يٌفَٖب فٕ اهترخغبل   

  ـــــــــ إٌخِٓ اهفبظل  ـــــــــــ                    

 

نبً رساًل تبهغًب ؿبكاًل فٕ اهخبشـج ّاهذالذًٖ يً  1924اٌّد اهٓ إٖػبهٖب ؿبى پضًٖ كدى ؿزرا 
ّضًٖ إشخلر فٕ ظلوٖج فئٌَ شرؿبً يب خـوى اهٌضح إغبفج اهٓ خٌؼٖيَ هضفالح اهـير 

نيب تدأ ٌٖضر , ( ڤٖڤبهدٔ ) اهيّشٖلٓ اهشيفٌّٖج اهنالشٖنٖج ّتبألخط يـزّفبح اهيّشٖلبر 
نبٌح هَ يلبتوج ضخظٖج يؾ رئٖس اهّزراء اإلٖػبهٕ  1933ؿبى . ّٖنخة فٕ اهظضبفج 

اٌّد تخلدٖى پتـد ذهم خى خنوٖف ؿزرا ( . اهيلبػؾ ) ّٖاٌَ كدى هَ فِٖب ٌشخج يً ديّشّهٌٖٕ 
ّفٕ ترٌبيسَ نبً يخـبػفًب يؾ اهفبضٖج ّغد اهتوضفٖج ضٖد , ترٌبيز إذاؿٕ يً إذاؿج رّيب 

اهٌبئة إغبفج اهٓ ذهم ... نل يً ٖيوم ضشًب شوٖيًب : )) ٌشخيؾ إهَٖ فٕ إضدْ اهضولبح ٖلّل 
هـلالء ٖفغوًّ اهفبضٖج ؿوٓ اهضّٖؿٖج فٕ هضؼج ٖـوى أً ا , اهترٖػبٌٕ غرٖة األػّار

(( . يـرفخِى تـع اهضلبئق اهيويّشج ؿً نل يٌِيب   



اٌّد ٖـيل فٕ اإلذاؿج اإلٖػبهٖج پنبً ؿزرا  1939ضًٖ إٌدهـح اهضرة اهـبهيٖج اهذبٌٖج ؿبى 
يـبرغب شٖبشج اهّالٖبح اهيخضدث اهيرٖنٖج اهخٕ ّنبً ٖنخة هوـدٖد يً اهظضف , هلبء أسر 

  . 1941ؿبى ( تٖرل ُبرتر ) دخوح اهضرة اهٓ سبٌة اهضوفبء تـد يّكـج 

اهذٔ خسٌَٖ اهتٌّم اهيرنزٖج ( اهرتب ) فٕ شوشوج أضبدٖذَ يً إذاؿج إٖػبهٖب نبً ٖخضدد ؿً 
يً ضنّيبح اهدّل ّنٖف أٌِب تّاشػج اهدًّٖ إشخػبؿح اهخشول اهٓ اهلرار اهضنّيٕ 

ّنٖف أٌِب ّتٌفس ذهم اهيبل نبٌح كد إضخرح , األيرٖنٕ ّاهترٖػبٌٕ تخّع اهضرة 
ّنبً ٖخضدد ؿً , ّنبً ٖدؿّ اهٓ اهضرٖج اإلكخظبدٖج اهظضف ّاإلذاؿبح اهخٕ خرّر هوضرة 

ّكد ؿدح اهّالٖبح , دؿبٖبح اهضرة اهيٌبُغج هوٌبزٖج ّاهفبضٖج تئؿختبرُيب غد اهِّٖد 
  ( .داث اهشبيٖج يـب)  ػبئوجاهيخضدث األيرٖنٖج نل ذهم فٖيب تـد ييب ٖلؾ خضح 

فٕ اهضلٖلج نبً ٌُبم اهـدٖد يً األيرٖنبً فٕ خوم اهفخرث اهذًٖ ٖؤيًٌّ تنل نويج نبً ٖلّهِب 
اٌّد ؿتر اهيٖنرفًّ ؿً اهشٖبشٖج اهـدّاٌٖج هوّالٖبح اهيخضدث األيرٖنٖج أذٌبء اهضرة پؿزرا 

اهِّٖد اهيخٌبيٖج تشتة ّؿً كّث , ّؿً ػتٖـج ّأشتبة اهلخبل األّرتٕ , اهـبهيٖج اهذبٌٖج 
يراكتج اإلذاؿبح ) ّنبٌح ُذٍ األضبدٖد خشسل أّاًل تأّل يً كتل سِبز , اهدؿى األيرٖنٕ 

فٕ اهضنّيج األيرٖنٖج ّخشسٖالخَ يضفّؼج ضخٓ اهّٖى فٕ ينختج اهنٌّغرس ( األسٌتٖج 
.  1943اٌّد ؿبى پاهٓ ؿزرا ( اهخيرد  )ّتٌبءا ؿوٓ ذهم خى خّسَٖ خِيج .. األيرٖنٕ   

 
 

فٕ ضيبل إٖػبهٖب تـد أً ضررٍ ( سيِّرٖج إٖػبهٖب اإلضخرانٖج ) ضًٖ أشس يّشّهٌٖٕ 
اٌّد إرخضل ُّ أٖغًب پفئً ؿزرا  1943فٕ أٖوّل األهيبً يً اهشسً اهذٔ ّغـَ فَٖ اهيوم 

خى  1945ّضًٖ شلػح سيِّرٖج يّشّهٌٖٕ فٕ يبٖس , اهٓ اهضيبل هٖـيل فٕ إذاؿخَ 
ذى خى خرضٖوَ اهٓ ( سٌّث ) كتل اهسٖص األيرٖنٕ اهيّسّد فٕ إٖػبهٖب  يًاٌّد پإؿخلبل ؿزرا 

ّٖى فٕ كفط فٕ اهـراء كتل أً  25ضٖد ّغؾ هيدث ( تٖزا ) يرٖنٕ فٕ يـشنر اإلؿخلبل األ

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ezra_Pound_1945_May_26_mug_shot.jpg


ٖخغص أهيَ يً خالل اهيلبػؾ اهضـرٖج اهخٕ , ّنبً يخأهيًب سدًا ٖخى إؿػبؤٍ خٖيج ٖضخيٕ تِب 
  .ّٖرذٕ اهـبهى اهضر , ّٖرذٕ تِب ٌفشَ , ٖرذٕ تِب خراة أّرتب نختِب خالل إؿخلبهَ ّنبً 

 

اٌّد أضد پنبً : )) خلّل  1949فٕ اهـبى اٌّد پنبٌح ضِبدث اهرّائٕ سّرر أرّٖل ؿً ؿزرا 
نيب أّد اهلّل , األختبؽ اهيخضيشًٖ هيّشّهٌٖٕ يٌذ اهـضرٌٖبح يً ُذا اهلرً ّهى ٖخف ذهم 

هنً دافـَ اهضلٖلٕ ُّ نراُٖخَ هترٖػبٌٖب , أّ غد اهرّس , تضدث تأٌَ هى ٖنً يؤٖدًا هوٌبزٖج 
هى ٖنً ٖـخرع ؿوٓ , اهيذاؿج ّاضد يً ترايسَ ؿوٓ األكل فٕ  ٍّأخذنر, ّأيرٖنب ّاهِّٖد 

نبً ٖضذر يً اهدّر اهضبهٕ ّاهيلتل هوِّٖد تل , ّرتب أاهيذتضج اهخٕ خـرع هِب اهِّٖد فٕ 
  (( .األيرٖنبً 

, خِيج اهخيرد إهَٖ ّسِح يرٖنٖج اٌّد اهٓ داخل اهّالٖبح اهيخضدث األپا ضًٖ خى إضغبر ؿزر
ّإلظرارٍ ؿوٓ آرائَ .. ّخى اهخضلٖق يـَ ؿً ٌضبػبخَ فٕ خديج سيِّرٖج يّشّهٌٖٕ 

ضٖد خى إرشبهَ اهٓ يخخاًل ؿلوٖبً  ( ُٖئج يضوفًٖ فٖدراهٖج خبظج ) يً كتل  ّيتبدئَ فلد ّسد
ؿبيًب خيخد  12فٕ ّاضٌػًّ ضٖد أيغٓ فِٖب ( هأليراع اهـلوٖج يشخضفٓ شبٌح إهٖزاتد ) 

. 1958ّضخٓ ؿبى  1946يً ؿبى   

 

ّخالل ُذٍ اهفخرث نبً ٖـنف فٕ يشخضفبٍ ؿوٓ نخبتج اهيلبػؾ اهضـرٖج فٕ اهسزء اهذٔ  
  ( .اهنالشٖنٖبح اهنٌّفضّٖشٖج ) ٖـرف ة 



        

( كظبئد ؿزرا تبٌّد ) يسّؿخَ اهضـرٖج نيب ظدرح هَ ُّّ فٕ يشخضٓ األيراع اهـلوٖج 
,  ّنبً هَ اهـدٖد يً اهيـستًٖ تضـرٍ ّاألظدكبء اهذًٖ ٖزّرٌَّ فٕ اهيشخضفٓ  1951ؿبى 

. ّهذهم ٌشق ؿدد يٌِى ضيوج يً أسل إػالق شراضَ يً اهيشخضفٓ فخى ذهم   

 

يتبضرث تـد خرّسَ يً اهيشخضفٓ غبدر اهّالٖبح اهيخضدث األيرٖنٖج ّؿبد اهٓ إٖػبهٖب فٕ 
ال هى أنً : )) ّؿٌديب شئل ؿً أضخسبزٍ فٕ يشخضفٓ األيراع اهـلوٖج كبل  1958خيّز 

(( .غبدرح اهيشخضفٓ ّنٌح فٕ أيرٖنب ّسيٖؾ أيرٖنب ُٕ يوسأ يسبًٌٖ , هفخرث ػّٖوج فِٖب   

  

اٌّد فٕ اهـزهج ّاهظيح تئرادخَ إضخسبسًب ؿوٓ زٖف اهـبهى پدخل ؿزرا  1961يٌذ اهـبى 
.ّنبً ٌبدرًا يب ٖخنوى , ّتػالً اهنويبح   

اهيتدؿًٖ اهذًٖ ؿبضّا فٕ أؿؼى غبدر اهـبهى نّاضد يً  78ّتـد ّٖيًٖ يً ؿٖد يٖالدٍ  
  .تأشيٓ يـبٌٕ اإلخالط تٍّ تًٖ اهتضر اهذًٖ أضتِى ّأش.. اهلرً اهـضرًٖ ّدفً فٕ إٖػبهٖب 


