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ّنبً ٖدرشٌٕ ,  فٕ يرضوج اهيبسشخٖر خخويذح ؿوٓ ٖد األشخبذ اهنتٖر اهدنخّر سيٖل ٌظٖف
ح ؿلّهٌب خرسيبخَ األدتٖج اهنتٖرث أغًّئغبفج اهٓ دراشخٌب ؿوٓ ٖدَٖ فلد , يبدث اهٌلد األدتٕ 

( يّشّؿج ٌؼرٖج األدة ) ّ , هترخح ( ٌؼرٖج اهيشرش اهيوضيٕ ) اهٓ اهـرتٖج يذل نخبة 
ّيً ضظٖوج يب خـويخَ يً نل ذهم اهـوى اهغزٖر ّاهخترث اهنتٖرث اهخٕ ألشخبذٔ . هنّرگٌٖٖبً 

ّاهيرضوج , يسيل أؿيبهَ ّ, ً ال أضول ٌظًب أدتًٖب دًّ اهـّدث اهٓ نبختَ أُّ , اهسوٖل 
. ّ األشتبة اهيّغّؿٖج اهخٕ أدح تَ اهٓ ئٌخبر ذهم اهـيل أّاهشتة , اهخبرٖخٖج اهخٕ ؿبضِب 

كتل .. ّأُى أؿيبهَ ( اشخرٌبم پتّرٖس ) هذهم شؤكّى تخـرٖفنى تضخظٖج اهنبخة اهرّشٕ 
سبئزث ٌّتل  اهخٕ سوتح هَ( دنخّر زٖڤبگّ ) ضرّؿٕ تخلدٖى خضوٖل يتشػ هرّاٖخَ اهضِٖرث 

  .ؿبيًٖ يً ضظّهَ ؿوٓ اهسبئزث أكل يً ّكخوخَ تضزٌَ تـد .. فٕ األدة 

        



, غٌٖج ّيذلفج ( أضنٌبزٖج ) ِّٖدٖج ؿبئوَ ل 1890ضتبػ  10اشخرٌبم فٕ يّشنّ فٕ پّهد 
يب أ, فٕ نوٖج يّشنّ هورشى ّاهٌضح ّاهٌِدشج  نبً أشخبذًا( اشخرٌبم پهٌّٖٖد ) فّاهدٍ 

هذهم ؿبص يٌذ ّالدخَ فٕ أسّاء ( رّزا نّفيبً ) ّاهدخَ فِٕ ؿبزفج اهتٖبٌّ اهيـرّفج 
يخضغرث ّتٖئج ذنٖج ضٖد نبٌح األشرث ّزّارُب ّأظدكبإُب خخغيً اهرشبيًٖ ّاألدتبء 

ّاهيخظّف اهيوضً أهنشٌدر , ّنبً يً تٌِٖى اهيّشٖلبر شٖرگٕ رخيبٌٌّٖف , ّاهيّشٖلًٖٖ 
, ّاهرّائٕ خّهشخّٔ , ّاهضبؿر رٖونَ , اهّسّدٔ هٖڤ ضٖشخّڤ  ّاهنبخة, شنرٖبتًٖ 

ً أهنٌَ كرر فٖيب تـد , اشخرٌبم اهػفل كد كرر فٕ ػفّهخَ أً ٖظتص يإهفًب يّشٖلًٖب پّنبً 
.ّأخٖرًا ئخخبر هٌفشَ ضرفج األدة , ٖدرس اهفوشفج   

يب خرم خوم هدراشج اهيّشٖلٓ هنٌَ شرؿبً ( نٌّشرفخّار يّشنّ ) اشخرٌبم اهٓ پئٌخشة 
هنٌَ كرر أً ال ٖسـل يً , هدراشج اهفوشفج ( سبيـج يبرتّرگ ) اهدراشج هٌٖخشة اهٓ 

.اهفوشفج يسباًل هـيوَ اهخخظظٕ   

 

ّؿوٓ فٕ األدة اهرّشٕ ( اهيشخلتوٖج ) نبً يّهـًب تخٖبر  1914ضًٖ ؿبد اهٓ يّشنّ ؿبى  
ّهِذا  .ّضنًٖ پاألُى تـد اهذٔ ٖـد اهضبؿر اهرّشٕ ( أهنشٌدر توّم ) األخط أضـبر 

. ُّٕ خضيل اهٌفس اهيشخلتوٕ اشخرٌبم فٕ ٌفس اهـبى پّهٓ لظدرح اهيسيّؿج اهضـرٖج األ  

) ئٌضغل ذٌَُ نذٖرًا تفوشفج اهفٖوشّف األهيبٌٕ , اشخرٌبم پفٕ اهيرضوج اهالضلج يً ضٖبث 
ّيتبدٔء (  اهريزٖج اهالّاؿٖج) ّ ( اهريزٖج اهّاؿٖج) ُّٕ خخضدد ؿً ( ؿيبٌّٖل نبٌػ 

هٖظّف تِذٍ اهيتبدٔء ّاألفنبر ػرٖلخَ , ( اهفً هويسخيؾ ) ّ ( اهفً هوفً ) أخرْ يذل يتدأ 
, ّأضنبل يً اهسٌبس اهوغّٔ , يشخـياًل اهوغج اهّٖيٖج اهـبدٖج , اهيخفردث فٕ اهنخبتج األدتٖج 

تٖر تؤضـبر نل ّنبً يخؤذرًا فٕ ذهم ّتضنل م, ّيزٖز نتٖر يً اإلٖلبؿبح اهوفؼٖج اهيّشٖلٖج 
( .هريٌخّڤ ) ّ ( رٖونَ ) يً   



ّكد أفبدخَ , اشخرٌبم فٕ يـيل هونٖيٖبّٖبح پأيب أذٌبء اهضرة اهـبهيٖج األّهٓ فلد ؿيل 
( . دنخّر زٖڤبگّ ) اهختراح اهخٕ ئنخشتِب يً ُذا اهـيل فٖيب تـد ضًٖ نخة رّاٖخَ   

تّكّؽ اهذّرث اهضّٖؿٖج فٕ رّشٖب  فاً أؿداداً  نتٖرث يً اهيذلفًٖ ّاألغٌٖبء اهرّس 
اشخرٌبم ّسد ٌفشَ يخٌبغيًب يؾ اهخػ پغٖر أً , غبدرّا اهتود ّذُتّا هوـٖص فٕ أّرتب 

  .فغل اهتلبء فٕ يّشنّ ّهى ٖغبدرُب ّهِذا , اهذّرٔ اهسدٖد ّيخـبػفًب يؾ اهذّرث 

 

فٕ اهضـرٖج اشخرٌبم ُٕ رإٖبٍ پخٕ خضيل اهيفخبش هخفشٖر نل أدة اهيسيّؿج اهضـرٖج ال
ّنبً اهضبؿر ٖـٖص فٕ يٌػلج  1917ففٕ ظٖف ؿبى ( اهضٖبث _ أخخٕ ) يسيّؿج كظبئد 

ير .. ّنبً ضبتًب فٕ اهشبتـج ّاهـضرًٖ يً اهـير ( شبراخّڤ ) اهشِّة اهرّشٖج كرة 
نل ؿوّيَ ُب يخخظرًا فٕأضِر فلػ  3تـالكج ضة أهِيخَ نخبتج كظبئد ُذٍ اهيسيّؿج فٕ 

هنٌَ تلٕ يضرسًب يً ٌضر خوم اهلظبئد تشتة ػتٖـخِب اهرّائٖج ضخٓ . ّفوشفخَ فٕ اهضٖبث 
ّسـوح  .. ذّرح كظبئدٍ خوم األدة اهرّشٕ تريخَ .. هنٌَ ضبهيب كبى تٌضرُب  1921اهـبى 

ّغٖرح تضنل ضبشى أضـبر , تَ نل األدتبء اهضتبة  ٔاهذٔ ٖضخذ( اهيّدٖل ) اشخرٌبم پيً 
( أٌب أخيبخّڤب ) ّ ( أٌدرَٖ تٖوٕ ) ّ ( يبٖنّڤشنٕ ) ضـراء يً أيذبل أيب , اهنذٖرًٖ يٌِى 

. ؿدّا كظبئد ُذٍ اهيسيّؿج أؿيباًل ئتداؿٖج ٌلٖج سبيضج اإلهِبى فلد ( ڤالدٖيٖر ٌبتّنّف )    

 



ػرازٍ اهضداذّٔ اهيوًّ أخذ ٖضـر تؤً اشخرٌبم پفٕ ٌِبٖج اهـضرٌٖبح يً اهلرً اهيبغٕ تدأ 
, اهخٕ ٖختٌبُب اهضزة اهضّٖؿٕ اهضبنى ( اهّاكـٖج اإلضخرانٖج ) ٖخـبرع يؾ اهيذُة األدتٕ 

فٌضر ( اهسيّؽ ) هذهم أخذ ٖـٖد نخبتج تـع كظبئدٍ تػرٖلج سدٖدث هخنًّ يالئيج هخػوـبح 
نيب خضّل اهٓ نخبتج اهٌذر فنخة تـع ( اهذّرث ) هتبة كظٖدخًٖ يػّهخًٖ ؿً فٕ ُذا ا

.اهلظط ّاهشٖر اهذاخٖج   

اشخرٌبم يشخيرًا فٕ كّهتج ئٌخبسَ األدتٕ هٖخيبضٓ يؾ خّسِبح پنبً  1932تضوّل اهـبى  
ّئشخير فٕ ذهم ( اهّالدث اهذبٌٖج ) اهذّرث اهتوضفٖج فٌضر فٕ خوم اهشٌج يسيّؿخَ اهضـرٖج 

( .اهلػبراح اهيتنرث ) ضًٖ ٌضر رّاٖج  1943اهٌِز ضخٓ اهـبى   

خالل ؿِد شخبهًٖ ؿبضح رّشٖب فخرث يـشنراح ؿيل ّضيالح خػِٖر راش غضٖخِب اهيالًٖٖ 
ً اهٌبس هى خنً خشخػٖؾ أّهِذا نبٌح اهذّرث اهتوضفٖج خٌخلد تضنل ّاشؾ رغى , يً اهرّس 

ّنؤٌَ ٌٖؼر تـًٖ ّاضدث اهٓ ( فنر اهذّرث ) ّهِذا فاً خػ تبشخرٌبم اهيخيبضٕ يؾ .. اهنالى 
( . أدٖة اهٌؼبى ) نبً كد سوة هَ اهنذٖر يً اإلٌخلبداح اهالشـج تاؿختبرٍ , يسيل يب ٖلؾ 

ر يً األضـبر هذهم ؿيد اهضبؿر اهٓ ؿدى ٌضر نخبتبخَ تل ئشخـبع ؿً ذهم تخرسيج اهنذٕ
( هٖر , ينتد , ُيوح ) ٖر كبى تخرسيج يشرضٖبخَ پفيً ضـر ضنس, األّرتٖج اهٓ اهرّشٖج 

. ( كداس هظدٖق ) أيب يً أؿيبل رٖونَ فلد خرسى هَ ( فبّشح ) يشرضٖج هگّخَ نيب خرسى   

 

 

اشخرٌبم ّأشرخَ اهٓ تٖح رٖفٕ خبرر يّشنّ پفٕ ضدّد تداٖج اهضرة اهـبهيٖج اهذبٌٖج ئٌخلل 
ّنبً ُدّء اهضٖبث ّؿزهخِب كد شـبؿداٍ ؿوٓ خػّٖر أفنبرٍ اهخٕ ٌضرُب فٕ دّٖاٌَ األضِر , 



يضّاًل ٌفس ُذٍ األفنبر اهٓ ٌط يٌذّر ينخّة ؿوٓ ضنل رّاٖج خى  ( اهضٖبث _ أخخٕ ) 
  ( .دنخّر زٖڤبگّ ) يٌضِب ؿٌّاً 

ّّظل خرّضّف اهٓ اهضنى يً تـدٍ ّتدأ , ذى يبح شخبهًٖ .. ئٌخِح اهضرة اهـبهيٖج اهذبٌٖج 
اشخرٌبم ؿوٓ ٌضر رّاٖخَ پهنً نل ُذا هى ٖضسؾ , اهزؿٖى اهسدٖد ٌٖخلد تضدٍ شٖبشج شوفَ 

تيآشِٖب داخل اإلخضبد اهشّفٖٖخٕ ألٌِب نبٌح رّاٖج ظرٖضج ظّرح أسّاء اهضرة ّاهلخبل 
يذويب ّكـح ؿوِٖى يً كتل .. اهخٕ ّكـح ؿوٓ اهٌبس يً كتل اهسٖص اهضّٖؿٕ األضير 

أذٌبء اهضرة اهـبهيٖج األّهٓ ّاهضرة األُوٖج اهرّشٖج اهخٕ أػبضح األتٖع اهلٖظرٔ اهسٖص 
ٖدٖر نبً يّكًٌب أٌَ شٖشبء فِيِب يً كتل اهضنى اهضيّهٕ اهذٔ اشخرٌبم پنبً , تبهلٖظر 

. اهتود   

ؿوٓ أخذ اهرّاٖج اهٓ ئٖػبهٖب ( أضـٖب ترهًٖ ) يؾ ظدٖلَ  1957اهنبخة فٕ اهـبى ئخفق 
يشخفٖدًا يً كرار هوضنّيج اهضّٖؿٖج نبً ٖلغٕ , ّخرسيخِب اهٓ اإلٖػبهٖج ٌّضرُب ٌُبم 

هوٌؼبى تـدى خـوى اهرّس أٔ هغج أسٌتٖج هضريبً اهٌبس يً فِى اإلٌخلبداح اهخٕ خّسَ 
.اإلذاؿبح اهيّسِج ؿتر اهظضف ّاهضّٖؿٕ   

تل خى  (ّشٌـرف اهشتة ) اشخرٌبم تـدى ٌضر اهرّاٖج تبهوغج اهرّشٖج پهى ٖخى اإلهخزاى ترغتج 
ّضًٖ ئػوؾ ؿوِٖب تـع األدتبء اهرّس اهذًٖ نبٌّا ٖضشدًّ  ,ػتـِب تبإلٖػبهٖج ّاهرّشٖج 

  .ٖخٕ تػردٍ يً اإلخضبد اهشّفٕ اػبهتّ ,اشخرٌبم ؿوٓ ٌسبضَ ّضؼّخَ هدْ اهضنّيج پ

خولفح اهّالٖبح اهيخضدث األيرٖنٖج اهرّاٖج ّكبيح تخرسيخِب ؿوٓ اهفّر اهٓ اإلٌنوٖزٖج ّخى 
ّضبهيب ئضخـل  .أشتّؽ  26ٌضرُب فضللح أؿوٓ يتٖـبح فٕ اهّالٖبح اهيخضدث اهيرٖنٖج هيدث 

ضخٓ شبرؿح اهّالٖبح اهيخضدث األيرٖنٖج .. اشخرٌبم پاهيّكف داخل اإلخضبد اهشّفٖٖخٕ غد 
.  1958ٌّتل فٕ األدة ؿبى ث يٌضَ سبئزاهٓ   

خلدٖرًا : )) تـد أرتـج اٖبى يً ئؿالً فّزٍ تبهسبئزث تـد اهٓ األنبدٖيٖج اهشّٖدٖج تركٖج خلّل 
ّأرسّ ؿدى , ؿً اهسبئزث اهييٌّضج يً كتونى فإٌ أرفع اهسبئزث ضـتٕ اهذٔ ٖضيوَ  هفِىل

(( . يإاخذخٕ ؿوٓ رفغٕ اهػّؿٕ هِب   

هسبئزث اهيبٌص لهنً األنبدٖيٖج اهشّٖدٖج ّتشتق اإلظرار ّاهخرظد أظرح ؿوٓ يّكفِب 
اهخٕ شختلٓ فٕ تبهػتؾ هً ٖغٖر ضٖئًب يً ئشخضلبق اهسبئزث , ئً ُذا اهرفع : )) تاؿالٌِب 

  (( .ضّزث األنبدٖيٖج اهخٕ خـوً أشفِب هـدى ئكبيج يراشٖى يٌص اهسبئزث 



سّاُر ) تج ضّل اهيّغّؽ فلد كبى رئٖس اهّزراء اهٌِدٔ ّيً أسل ئذبرث اهيزٖد يً اهسل
ُّّ ّاضد يً اهيإششًٖ هضرنج ؿدى اإلٌضٖبز األيرٖنٖج اهخٕ أضوح اهوـٌج ؿوٓ ( الل ٌِرّ 

تاسراء يضبدذبح يؾ خرّضّف تضؤً , ضـّة اهـبهى اهذبهد تلرّع اهتٌم اهدّهٕ األيرٖنٕ  
 ًاّػتـًب ئشخغرق اهضدٖد ؿً ذهم ضًٖ..  سل ؿدى ٌفَٖ اّ ئهلبءٍ فٕ اهشسًأاشخرٌبم يً پ

. يً اهدُر فٕ اإلؿالى اهغرتٕ   

        

ضِر يً ضظّهَ ؿوٓ سبئزث ٌّتل سراء شرػبً رئّٔ أظٖة تَ  19اشخرٌبم تـد پ يبح
فخّش اهٓ كترٍ ىضضد نتٖر يً أظدكبئَ اهيذلفًٖ ُّى ٖضيوًّ ٌـضَ ال. ّهى ٖيِوَ ػّٖاًل 

: أخرسيِب هنى فٕ ُذٍ اهشػّر ( ُيوح ) كبيّا تٌـَٖ تلظٖدث يً خؤهٖفَ ؿٌّاٌِب   

فذرجت الى المسرح . هدأ الضجيح  

عند الباب  ترندأ

أخاول أن اخزر من ذالل الصدى البعيد 

. مالذي سيخدث أثناء خياتي 

 عتمة المساء تخدق بي

 عبر آالف من عيون الناظرين

  ذا  ان مم ناً , والدي .. أبي 

 .فإسمد بتمرير  أسي  ليوم 

 أخب غاياتك العنيدة

 وأوافق على لعب دوري فيوا

 دراما مذتلفةيمثلون اآلن  همول ن

 . سمد لي أن أ ون .. لوا من أج

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pasternak_grave_landscape.png


تْت  مَم سِس  مم أن ذخة الخريق  د رُر

 ونواية الخريق ال مفر منوا

 .وال ل غار ون في النفاق : فأنا وخدي 

.ليس ببساخة التوغل في الخقول ف.. أن تعيش خياتك   

شيص هرّاٖج ( اهترٖشخّرٖنب ّاهغالشٌّشح ) ً تدأ اإلخضبد اهشّفٖٖخٕ تخػتٖق شٖبشج أتـد 
ً خػتؾ فٕ يػبتؾ رّشٖج ّأً ٖػوؾ ؿوِٖب اهيّاػًٌّ اهشّفٖٖح ّنبً ذهم أدنخّر زٖڤبگّ ة

يرٖنٖج تبهخظرٖص أٌِب ُٕ كبيح ّنبهج اهيخبتراح اهيرنزٖج األ ..  ّؿٌدُب فلػ 1988ؿبى 
إلشخـيبل اهرّاٖج ّنبختِب  1958اهخٕ كبيح تػتؾ اهرّاٖج تبهوغج اهرّشٖج فٕ ئٖػبهٖب ؿبى 

  .أدّاح هوظراؽ اهدّهٕ يؾ اإلخضبد اهشّفٖٖخٕ أذٌبء اهضرة اهتبردث 

 

هٌٖل فٕ شخنِّهى نبدٖيٖج اهشّٖدٖج اشخرٌبم أيبى األپيذل اهشٖد ٖڤگٌٖٕ تّرٖس  1989ؿبى 
هى ٖوـة ّاهدٔ : )) ّكبل فٕ نويخَ أيبى اهضبغرًٖ  1958اهسبئزث اهخٕ يٌضح هّاهدٍ ؿبى 

ّهى خنً هَ أٖج فنرث ؿيب كبيح تَ  1958أٔ دّر يً أسل ٌضر اهرّاٖج تبهوغج اهرّشٖج ؿبى 
اهخٕ يً , خشوى سبئزخنى ّاهدٔ يػولًب ٖخّكؾ ّهى . ّنبهج اهيخبتراح اهيرنزٖج األيرٖنٖج 

(( . أٌِب سوتح هَ اهنذٖر يً اهضزً ّاهيـبٌبث  إهىاهى  
 

يرٖنٕ كبى تخيذٖوَ نل يً ؿير أڤبگّ اهٓ فوى شٌٖيبئٕ ٔخى ئكختبس رّاٖج دنخّر ز 1965ؿبى 
هنً اهفوى نبً شبذسًب سدًا فٕ ؿرع , اهضرٖف ّسّهٕ نرٖشخٕ  ُّّ يً ئخرار دٖفٖد هًٖ 

ّخدّر , د ظّرُب ؿوٓ أٌِب ؿالكج إليراث أشيِب الرا تذالذج رسبل ضٕ.. فنرث اهرّاٖج 
هنً اهفوى هى ٖخينً يػولًب . أضداد اهفوى فٕ أسّاء اهضرة اهخٕ خلؾ فِٖب اهنذٖر يً اهيآشٕ 

.يً خلدٖى فوشفج اهرّاٖج اهخٕ نبٌح غبئتج خيبيًب   



 

خى يٌص اهفوى .. دة اشخرٌبم سبئزث ٌّتل فٕ األپاهخٕ يٌص تِب تّرٖس تٌفس اهػرٖلج 
ّنل ذهم نبً يظييًب هيِبسيج .. سّائز اّشنبر ّرافلخَ دؿبٖج ئؿاليٖج غخيج  5األيرٖنٕ 

تاضـبل اهٌزاؽ تًٖ األخرام  أؿلتِبأزيج اهظّارٖخ اهنّتٖج ّيب اإلخضبد اهشّفٖٖخٕ أذٌبء 
ٌَ  ّتيب ِٖدد تٌضّة ضرة ؿوٓ ضدّد اإلخضبد اهشّفٖٖخٕ خفظل ؽفٕ كترط ّاهٌّٖبًٌٖٖ 

   .هسـوَ ٖشضة ظّارٖخَ يً نّتب سيِّرٖبخَ فٕ أّرتب اهضركٖج 

 

تاخرار فوى سدٖد ؿً رّاٖج ( رّضنًٖ پأهنشٌدر ) كبى اهيخرر اهرّشٕ   2006فٕ اهـبى 
يرٖنٕ اهذٔ يذوَ ؿير اهدنخّر زٖڤبگّ ُٕ أنذر ئخالظًب هورّاٖج ّفنر يإهفِب يً اهفوى األ

. اهضرٖف   

 



ػالؽ سٖد ئأً ٖنًّ هدٌٖب  ّاًلأٌٖتغٕ , هنٕ ٌخينً يً فِى رّاٖج دنخّر زٖڤبگّ تضنل سٖد 
ّتبألخط يتبدإٍ اهريزٖج فٕ اهفً  (ؿيبٌّٖل نبٌػ ) اهفٖوشّف األهيبٌٕ  فوشفج ءؿوٓ يتبدٔ

اهّاكـٖج ) نيب ٌٖتغٕ ؿوٌٖب يـرفج يلدار اهخـبرع اهنتٖر تًٖ . ئغبفج اهٓ يتدأ اهفً هوفً , 
ذهم ٌٖتغٕ ؿوٌٖب كتل كراءث اهرّاٖج كراءث ؿدا ( اهفً هوفً ) فٕ األدة ؿً يتدأ ( ضخرانٖج اإل

. هويإهف ٌفشَ ( اهضٖبث  –أخخٕ ) اهيسيّؿج اهضـرٖج   

, اهيخزّر ّاألة اهضبؿر اهػتٖة ( ّٖرٔ زٖڤبگّ ) أُى ضخظٖخًٖ فٕ اهرّاٖج ُيب ضخظٖج 
ذى ضخظٖج هّرا اهخٕ شٖخـرف ؿوِٖب فٖيب تـد ّشٖضتِب ضتًب نتٖرًا دًّ أً ٖنًّ كبدرًا ؿوٓ 

أزيخَ خضتَ أزيج , هنٌَ شٖرْ هّرا خغٖؾ أيبيَ ُّّ ينخّف اهٖد , فـل ضٕء هِذا اهضة 
ٌَ اهذٔ ٖـرف نل ضٕء هم (ٌٖنّس نبزاٌخزانٕ) هويإهف اهٌّٖبٌٕ اهيذلف فٕ رّاٖج زّرتب 

. ؿبسز ؿً اهفـل ألٌَ ال ٖخينً يً ئخخبذ اهلرار  

اهضخظٖج اهذبٌٖج ُٕ ضخظٖج هّرا اهفخبث اهسيٖوج اهيضـج تبهضٖبث اهخٕ خغٖؾ تًٖ ذالذج رسبل 
فٕ اهٌِبٖج .. دًّ كرار ّاهذبهد ٖضتِب , ّاهذبٌٕ ٖرٖد يسرد اإلرختبػ تِب , ّاضد ٖشخغوِب 

. ُب إلتٌخِب خٌخِٕ هّرا ّخغٖؾ يٌِب دٖيّيخِب تفلداً  

يب اهخوفٖج اهتبٌّرايٖج اهخٕ خخضرم ؿوِٖب دائرث أ.. تلٖج اهضخظٖبح نوِب ضخظٖبح يشبؿدث 
ذى اهضرة األُوٖج اهخٕ أؿلتخِب ّئشخيرح  1917اهـالكبح ُذٍ فِٕ أضداد اهذّرث اهضّٖؿٖج 

  . 1920_  1918يب تًٖ 

ّّاكـٖج اهيسخيؾ اهذٔ , نج اشخرٌبم اهنخبتٖج فٕ يزسَ يب تًٖ ريزٖج اهضةپخخسشد تراؿج 
. اهٓ اهضد اهذٔ ٖيٌص اهضتنج اهريزٖج اهنذٖر يً ّاكـٖج يسخيـِب األضداد خدّر فَٖ   

زٖڤبگّ نويج رّشٖج خـّد , أّل أضنبل اهريزٖج فٕ اهرّاٖج ُّ فٕ ئخخٖبر أشيبء اهضخظٖبح 
ظدٖلِب . سج هّرا نويج ٌّٖبٌٖج خـٌٕ اإلضراق أّ اهتَ. ّيـٌبٍ ضٖبث _ زٖڤ_ اهٓ األظل 

أيب خػٖتِب اهذٔ ٖرٖد اإلرختبػ _ تـّغج _ األّل اهذٔ ٖشخغوِب ئشيَ نّيبرّڤشنٕ ّيـٌبٍ 
. ُّّ خضّٖر رّشٕ إلشى  تّهط _ اضب پ_ دٖج اهّاسة فاشيَ أٌّاؽ حأتِب نٌّؽ يً   

, فٕ األضّال اإلؿخٖبدٖج ٖضخبر األٌشبً اهٓ اإلشخلرار ّاهضرٖج هنٕ ٖخينً يً اإلخخٖبر 
ّخظتص األيّر أنذر خـلٖدًا ضًٖ ٖفرع ؿوَٖ ّاكـَ اهسدٖد أً ٌٖلع ئخخٖبراح شبتلج هنٕ 

فيب تبهم ئذا نبً يػوّتًب يٌَ ذهم فٕ أسّاء اهضرة ضٖد ال , ٖضل يضوِب خٖبراح سدٖدث 
ؼج شخؤخٕ ػولج كٌبط أّ كذٖفج يدفؾ هخلّل كّهِب اهفظل فٕ نل اهضنبٖج ؟ خدرٔ فٕ أٖج هص  



فٕ يتدأ اهفً هوفً ؿٌد نبٌػ ٖخى خظّٖر اهّاكؾ تخٖرٍ ّضرٍ دًّ خدخل يً اهفٌبً هخـدٖل 
ُّذا يب ٖخـبرع خيبيبً  أّهٖبح اهّاكـٖج اإلضخرانٖج اهخٕ الخػرش يضنوج ئال .. تـع أسزائَ 

ّاكـٖج ) اهٓ (  ّاكـٖج ئضخرانٖج ) يـِب ضخٓ خضّهح خشيٖخِب يً ّػرضح ضوِب أّ تدٖوِب 
فٕ ئضالل ذهم ( اهرفٖق ) ّػتـًب ّتبهخؤنٖد دًّ أً ٖخى ٌشٖبً ذنر دّر ( .. ػرش اهتدائل 

. اهتدٖل   

هنً اهرّاٖج فٕ اهضلٖلج أتـد يب خنًّ ؿً .. ظضٖص أً ؼبُر اهرّاٖج ٖخغيً رّاٖج ضة 
ّظضٖص أً األرغٖج اهخٕ . كغٖج اإلخخٖبر ّاهلرار ّاهيظٖر  ألٌِب خٌبكص, ُذا اهيّغّؽ 

هنً اهرّاٖج يرث أخرْ ُٕ أتـد يب .. خخضرم ؿوِٖب األضداد ُٕ ضبهج يسخيؾ فٕ ضبهج ضرة 
ُّٕ ؿيل ال ٖخخوف نذٖرًا ؿً يسيل ئٌخبسبح .. خنًّ ؿً خظّٖر اهضرة أّ ٌلدُب شٖبشًٖب 

 ر اهٓ أهتٖر نبيّ اهٓ ٌٖنّس نبزاٌخزانٕيٌخظف اهلرً اهيبغٕ األدتٖج يً أؿيبل شبرح
هنً اهذٔ , ّغٖرُى يً اهنخبة اهذًٖ ٖيسدًّ اهضرٖج ّٖـخترٌِّب كبؿدث هإلخخٖبر فبإلهخزاى 

ُّ نٌَّ أضنٌبزٔ رّشٕ نخة رّاٖخَ فٕ زيً اهضرة .. اشخرٌبم پضذَّ فٕ ضبهج تّرٖس 
  . فنبً يب نبً .. اهتبردث 


