
 «يناي» انايأ x  دروالبسكإ فتيرك ةمظنم
دليفمورب

 ضرع دليفمورب «يناي» انايأ تسسأ
 ثيح دودحملا ريغ يونسلا بيرغلا ءايزألا

 صاخشألا ليثمت ةدايزل ةيولوألا يطعي
 ةبسنلاب .ءايزألا لاجم يف مهنوهبشي نيذلا

 ةمظنم نم نينانف عم تنواعت ،ترب دوم ىلإ
 «يد هيج» فيزوج :مهو دروالبسكإ فتيرك
 .زنيجيو دلاريجو نوسكاج تنسنفو نيرج

 لامعأو ةيلصأ تاحول ةعومجملا هذه نمضتت
 يناي قباطت .ةيبابش ءايزأ نع ةينف

 زنيجلا لثم ةيديلقتلا ةيلاجرلا سبالملا
 تاقايلا تاذ ناصمقلاو ةيدلجلا تارتسلاو

 ةئيرجلا ةيريوصتلا ةينفلا لامعألا عم
 .دروالبسكإ فتيرك ةمظنم يف نينانفل

 رشابم راهظإو ضرع» هنأب مهطخ يناي فصت
 صقن نم نوناعي نيذلا دوسلا صاخشألل

 ةسرش ةمغن دجوت» ماع لكشب هنأو «ليثمتلا
 ةيرحو ةيتاذ ةربنو ةدودحم ريغ ةيرذجو

 نيسنجلا نيب ةقباطملا مدعو ريبعتلا
 كنكمي هنأ روهمجلل رهظُي .دسجلا ةيباجيإو
 يأب كلذ نع ربعتو كنم ةخسن يأ نوكت نأ

 نع ريبعت نع ةرابع اهنإ .اهديرت ةقيرط
.» بحلاو تاذلا لوبق

نيماج ويكوط x  دروالبسكإ فتيرك ةمظنم

 ةممصمو ةنانف يهو ،اراهوأ اكوي رهتشت
ًارقم وكسيسنارف ناس نم ذختت ءايزأ  ،اهل 

 امم اهيديب اهتاميمصت نم ميمصت لك مسرب
 لكل ةيصوصخلاو يصخشلا عباطلا يفضي
 لامعأ عم تنواعت ،اهتعومجمل ةبسنلاب .ةعطق

 دروالبسكإ فتيرك ةمظنم نم نينانفل ةينف
 نآو ويش يك غنوهو ارتوباكاك هاي :مهو

 ليريشو سيير اميإو رولكم سوكرامو رتالس
 اروكاس يراكويو سيلفول ايناتو جديلتور

  .سوبماك هيسوخ لحارلاو زمادآ يراكازو
 رصانعلا نيماج ويكوط ةعومجم فشكتست

 ةدوجوملا ةينفلا طامنألا مدختستو ةيعيبطلا
 فتيرك ةمظنم يف نينانفلا لامعأ يف

 يديرجتلا مسرلا ىلإ ةفاضإلاب دروالبسكإ
 ىلإ اراهوأ ريشت .ةدقعملا جيسنلا لاكشأو

 فتيرك ةمظنم [ يف نينانفلا تاعادبإ نإ»
 ةمهلمو ةيصخش اهنأب زيمتت ] دروالبسكإ

 ينهذ يف ءايزألا ةعومجم تعمج دقل .ساوحلل
 ةعومجملا هذه فشكتست .اًبيرقت روفلا ىلع
 ماجسنالاو ىضوفلا نم د ّرَفَتلا ةركف ةزيمملا

 لك طلستو يعيبطلا ملاعلا يف ةدوجوملا
 متي يعيبط رصنع ىلع ءوضلا ةعطق

 لاكشألا نم ةعومجم لالخ نم هنع ريبعتلا
.» ةيسدنهلا

ازنانوب x  دروالبسكإ فتيرك ةمظنم

 دارنوكل ةينواعت ةقيرط نع ةرابع يه ازنانوب
 ثيح زمايليو انالو يلوت يسدنيلو ارافيج

 تابث يجيتارتسإ لكشب مهلمع ىدحتي
 تاراشإلا نم ةفلتخم لاكشأ لالخ نم ةيوهلا

 نواعت نع جتن .ةّيعوجرلاو ةنورملاو هابتلاو
 فتيرك ةمظنم نم نينانف عم ازنانوب

 وشت نفيكو نيو يثاك :مهو دروالبسكإ
 ياب نوس ناونعب ةعومجم لويالوموأ فيزوجو
 ةرابع ةيراهن اماجيب نمضتت ثيح رديابس

 يف نيتعستم نيقاسب لاطنب نم جيزم نع
 ريغ سبالمو عئار نولو ةحارو ءفد عم لفسألا
 يف لمعلا نم ةاحوتسم يهو ةقيدحلل ةيديلقت

 .ةيفاضإ سبالم ءادترا يف ةبغرلاو لزنملا
 يثاك ناولأ اهتمهلا نأ دعب ، ازنانوب تراشأ
 اندرأ» ، ةيلاتتملا شوقنلاو ةئيرجلا نيو

 هبشت ثيحب ةماجيبلا هبشت سبالم عنص
 لمعلا ءانثأ شيليإ يليب هيدترت اًئيش

 سبالم هذه عنُص مت .عمتجملا ةقيدح يف
 فيك نيبُن نأ اندرأو تيبلا ةمزالم ءانثأ
 بولسألاب انساسحإ لزنملا ةمزالم ترّيغ

.» يصخشلا



 دروالبسكإ فتيرك ةمظنم ويدوتسا طخ
 

 ةمظنم نم نانف 50 نم رثكأ ترب دوم مضي
 مت ينواعت طخ لالخ نم دروالبسكإ فتيرك

 انيلوم يحُي .انيلوم روتكيف عم هجاتنإ
 ةيدقن ةرظن يقلي تقولا سفن يفو مهنف

 انيلوم أدبي .يلاحلا ةضوملا ملاع ىلع
 نانفلل ةيصخشلا ةيلامجلا ةاعارمب ةيلمعلا

 ةعطق لك لالخ نم اهريسفت ىلع لمعي مث
 عربتملا سبالملاو ةشمقألا مادختساب كلذو

.اهب

 لذبي ،دجوي ال هنأ ادب ول ىتح» انيلوم لوقي
 .مهلامعأ يف دهجلا نم ريثكلا اًمئاد انينانف
 .هب نوموقي لمع يأب نينانفلا رتهتسي ال

 ديكأتلاب انينانف ءايزأ تارايخ رثأتت
 ينانف مظعم ظفحتي .مهنم دحاو لك تاقاعإب

 ريبك دح ىلإ دروالبسكإ فتيرك ةمظنم
 ةبسنلاب اذل ،هئادترال هنوراتخي يذلا نأشب

 ىلع ءانب ةبيرغ سبالم عنص نإف يل
 .ئطاخ رمأ دعُت ويدوتسالا لثمأ يننأ ةركف

 ةضوملا ىلع سيل ويدوتسالا عقاولا يف
 ببسب اًنايحأ حاتُت ال هنأ امك .«جراخلاب»

 ًءانب سبالملل ةريثك تارايتخا ءرملا ةقاعإ
 ركفأ نأ بجي ناك .ةرورضلا وأ رفاوتلا ىلع

.» عورشملا اذهل ءايشألا هذه لك يف

 فتيرك ةمظنم ويدوتسأل ينفلا لمعلا
دروالبسكإ

 
 دروالبسكإ فتيرك ةمظنم ينانف فشكتسي
 هذه قلعتت .ةفلتخم قرطب ةضوملا ويدوتسا
 تاتوحنملاو تاحوللاو تاموسرلا نم ةعومجملا

 اهعيمج دروالبسكإ فتيرك ةمظنم ويدوتسا نم
.ةضوملاب

مالعإلا مسق

 يتلا ويديفلا عطاقمب عاتمتسالا ىجري
 كلذكو دروالبسكإ فتيرك ةمظنم ينانف اهدعأ

 ترب دوم ءايزأ ضرع رممل ويديف تاطقل
.ضرعملا نع ريصق يقئاثو مليفو


